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wstęp

W  tytule prezentowanej książki jest zawarte sformułowanie, które 
wielu mogłoby uznać za paradoks lub oksymoron – radykalny libe-
ralizm. Celem, jaki stawiam sobie w tej pracy, jest przedstawienie in-
terpretacji liberalizmu jako tradycji radykalnej, która pozostaje kry-
tyczna wobec wielu elementów panującej rzeczywistości politycznej. 
Taki charakter starał się nadać liberalizmowi John Dewey. Pisał on:

Liberałowie sprzed ponad stulecia byli denuncjowani w swoim czasie 
jako groźni radykałowie; dopiero po ustanowieniu nowego ładu eko-
nomicznego zostali oni apologetami status quo lub z innych powodów 
zadowalali się społeczeństwem sklejonym z niedopasowanych części. 
Jeżeli radykalizm zostanie zdefiniowany jako rozpoznanie potrzeby ra-
dykalnej zmiany, wtedy każdy liberalizm, który nie jest także radykali-
zmem, pozostaje dzisiaj pozbawiony znaczenia i skazany na porażkę1.

Powyższa wypowiedź stanie się bardziej intrygująca, gdy uświa-
domimy sobie, że zdaniem Johna Deweya radykalnych zmian wy-
magają instytucje, które bylibyśmy skłonni uznać za par excellence 
liberalne – gospodarka rynkowa i  demokracja przedstawiciel-
ska. Pragmatysta sądził, że u podłoża liberalizmu leżały takie war-
tości, jak wolność, indywidualizm oraz przekonanie o  możliwości 
ustanowienia porządku społecznego opartego na wskazaniach ro-
zumu. Przez wolność Dewey rozumiał nie tylko brak opresji, lecz 
także realną możliwość decydowania o własnym życiu. Indywidu-
alizm oznaczał dążenie do zapewnienia każdej jednostce szansy re-
alizacji jej unikatowych zdolności. Postulat racjonalności znajdował 
praktyczny wyraz w koncepcji rządów oświeconej opinii publicznej.  

1 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 45. Przyjętą w tej pracy kon-
wencję cytowania Dzieł zebranych Johna Deweya wyjaśniam w dalszej części 
tego wstępu.
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Nadzieje liberałów nie spełniły się. W szczególności „ustanowienie 
nowego ładu ekonomicznego” – a przez to pojęcie John Dewey rozu-
miał system niekontrolowanego kapitalizmu – stwarza nowy typ za-
grożeń wartości liberalnych. W społeczeństwie klasowym o nierów-
nym dostępie do podstawowych zasobów wolność i indywidualizm 
podlegają surowej reglamentacji, w świecie korporacyjnych mediów 
rozumna debata staje się fikcją. Aby zachować polityczne znaczenie, 
liberalizm musi odzyskać zdolność krytyki. Między wartościami li-
beralnymi a systemem rynkowym istnieje nieusuwalna sprzeczność.

Naszkicowane wyżej ujęcie liberalizmu odbiega, rzecz jasna, od 
przyjętych kanonów interpretacji. Dysonans, jaki może wywołać ze-
stawienie ze sobą rzeczownika „liberalizm” i  przymiotnika „rady-
kalny”, staje się zrozumiały, jeżeli weźmiemy pod uwagę debaty poli-
tyczne i intelektualne toczone w Polsce po 1989 roku wokół pojęcia 
liberalizmu. W trakcie tych sporów ukształtowało się pewne rozu-
mienie tego, czym jest liberalizm – rozumienie, które nie wyczerpuje 
wszakże wszystkich możliwości zawartych w tradycji liberalnej. Nie 
będzie przesadą twierdzenie, że z tradycją liberalną wiązano w Polsce 
duże nadzieje. Liberalizm po komunizmie – lapidarny tytuł głośnej 
książki Jerzego Szackiego wyrażał przekonanie, że przyszłość nasze-
go kraju jest związana z  liberalizmem2. Nie było jednak do końca 
jasne, czym jest ów liberalizm. Najpierw nurt ten uznano za swoistą 
antydoktrynę, postrzeganą jako całkowitą negację realnego socja-
lizmu. Mglisty początkowo sens takiego określenia szybko nabrał 
bardziej konkretnych kształtów. Dominujące w latach dziewięćdzie-
siątych rozumienie liberalizmu dobrze oddaje tytuł artykułu Lecha 
Mażewskiego – Thatcheryzm po polsku3. W ten sposób zredukowa-
no złożoną tradycję intelektualną do jednego z jej nurtów – neoli-
beralizmu Ludwiga von Misesa, Friedricha von Hayeka i Miltona 
Friedmana4. Takie rozumienie liberalizmu wzbudziło uzasadnione 
protesty. Neoliberalizmowi próbowano przeciwstawiać różne od-
miany liberalizmu społecznego. Idące w tym kierunku interpretacje 

2 Por. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Znak, Kraków 1994.
3 L. Mażewski, Thatcheryzm po polsku, „Przegląd Polityczny” 1992, nr 16.
4 Przykładem takiej dezinterpretacji może być praca Janusza Lewandowskiego, 

Neoliberałowie wobec współczesności, Atext, Gdynia 1991.
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przedstawili tacy autorzy, jak Andrzej Szahaj, Janusz Grygieńć czy 
Andrzej Walicki5. Rozczarowanie wolnorynkową ortodoksją dobrze 
oddaje sformułowanie Tadeusza Kowalika – Nie ten liberalizm6. Jed-
nak nawet autorzy odrzucający neoliberalizm poszukiwali inspira-
cji głównie w umiarkowanych odmianach socjalliberalizmu. Praca 
Iry Katznelsona, Krzywe koło liberalizmu: listy do Adama Michnika, 
rozważająca bardziej śmiałe próby syntezy liberalizmu i socjalizmu, 
nie spotkała się z zainteresowaniem ani tytułowego adresata owych 
listów, ani też szerszych kręgów inteligencji polskiej7. Przekonanie 
Katznelsona, że liberalizm jest tradycją „krzywą” – a więc sporną, 
niejednoznaczną, problematyczną – nie przypadło do gustu polskim 
czytelnikom.

Tym, co najbardziej uderzające w polskiej debacie na temat li-
beralizmu, jest przyjmowane milcząco założenie o istnieniu jakiegoś 
gotowego wzorca liberalizmu. Skrajną wersję tego poglądu odnaj-
dujemy w  tezie Francisa Fukuyamy o  nastaniu końca historii. Po 
długich zmaganiach z totalitaryzmem, socjalizmem, nacjonalizmem 
i różnymi odmianami fundamentalizmu można ogłosić ostateczne 
zwycięstwo ideologii liberalnej. Instytucjonalnym wyrazem wiktorii 
liberalizmu jest ukształtowanie się ustroju, który Francis Fukuyama 
nazywa „uniwersalnym państwem homogenicznym”. „Uniwersalne 
państwo homogeniczne – wyjaśnia herold końca historii – można 
scharakteryzować krótko jako liberalną demokrację w  sferze poli-
tycznej połączoną z łatwym dostępem do magnetowidów i magne-

5 Por. A. Szahaj, Liberalizm, wspólnotowość, równość, Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2012; J. Grygieńć, Thomas Hill Green: od epistemologii do filozofii 
politycznej, europejskie Centrum edukacyjne, Toruń 2009; A. Walicki, Od pro-
jektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Universitas, Kraków 2013; Nowy 
liberalizm: wybór tekstów, red. J. Grygieńć, C. Tyler, Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2016.

6 Por. T. Kowalik, Polska transformacja a  nurty liberalne, „ekonomista” 2007,  
nr 6. Przytaczane określenie pojawia się jako jeden ze śródtytułów.

7 Por. I. Katznelson, Krzywe koło liberalizmu: listy do Adama Michnika, tłum.  
Ł. Nysler, A. Orzechowski, L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej TWP, Wrocław 2006.
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tofonów w sferze gospodarki”8. Dla tak zdefiniowanego ustroju nie 
ma już żadnej wiarygodnej kontrpropozycji. Oto nastał kres historii.

Warto zastanowić się, jakie konsekwencje ma teza o końcu hi-
storii dla liberalizmu. Nasuwające się wnioski mają charakter pa-
radoksalny: jeżeli ta teza jest słuszna, to liberalizm jako tradycja 
myślenia o  polityce jest martwy. W  optyce Fukuyamy liberalizm 
jawi się jako nurt intelektualny, który po wypracowaniu uniwersal-
nej formy ustrojowej osiągnął zarazem kres swego rozwoju. Koniec 
historii okazuje się zatem również końcem liberalizmu. Dokonane 
przez Fukuyamę utożsamienie tradycji liberalnej z instytucjami re-
alnie istniejących demokracji liberalnych przypomina pod pewnymi 
względami próby zredukowania tradycji socjalistycznej do jej insty-
tucjonalnego wyrazu w postaci ustroju państw realnego socjalizmu. 
Przekonanie o występowaniu tożsamości między filozofią liberalną 
a określonym zestawem instytucji społecznych jest jednak fałszywe. 
W rzeczywistości istnieje bowiem nieusuwalne napięcie między tra-
dycją intelektualną o wysokim stopniu złożoności, jaką jest libera-
lizm, a  konkretnym wyrazem instytucjonalnym, jaki owa tradycja 
zyskuje w określonych warunkach historycznych. Napięcie to bierze 
się choćby stąd, że każda bogata tradycja intelektualna dopuszcza 
wiele sprzecznych interpretacji. Innymi słowy, z  idei liberalnych 
można wywieść nie jeden, lecz wiele modeli ustrojowych, które 
mogą istotnie różnić się między sobą. Ponadto, jak będę argumen-
tował w tej pracy, instytucje współczesnych demokracji liberalnych 
nie mogą zostać uznane za adekwatną realizację wartości leżących 
u podłoża liberalizmu.

John Dewey zajmuje szczególne miejsce w  liberalnym panteo- 
nie. Z jego nazwiskiem należy łączyć dwie tendencje, które wywarły 
istotny wpływ na rozwój myśli liberalnej. Pierwszą z nich był proces 
radykalizacji liberalizmu, który rozpoczął się po pierwszej wojnie 
światowej i  nabrał intensywności w  okresie wielkiego kryzysu lat 
trzydziestych. Doprowadził on wielu liberałów do zakwestionowania 
podstaw kapitalistycznego porządku, a także do bardziej odważnych 

8 F. Fukuyama, Koniec historii?, tłum. B. Stanosz, w: Czy koniec historii?, red. I. La-
sota, „Konfrontacje”, t. 13, Wydawnictwo Pomost, Warszawa 1991, s. 16.
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niż do tej pory prób poszukiwania aliansu z  socjalizmem. Druga 
tendencja jest związana z  przewartościowaniami zainaugurowany-
mi przez filozoficzny pragmatyzm i zmierzającymi do oczyszczenia 
tradycji liberalnej z pozostałości myślenia metafizycznego. Właśnie 
to połączenie radykalizmu politycznego z filozoficznym pragmaty-
zmem stanowi o atrakcyjności propozycji Johna Deweya. Każdy ba-
dacz i każda badaczka myśli politycznej zajmuje jakieś stanowisko 
wobec poglądów, z  którymi styka się podczas lektury tekstów po-
chodzących z innej epoki historycznej. Praca ta powstała z fascyna-
cji próbami łączenia liberalizmu z niemarksistowskim socjalizmem; 
poglądy Johna Deweya, a także innych omawianych tu autorów, sta-
rałem się traktować z  sympatią, choć nie bezkrytycznie. Ale przy-
świecał mi też cel bardziej ogólny. Chciałbym mianowicie, aby pre-
zentowana praca przyczyniła się – choćby w skromny sposób – do 
przełamania stereotypowych wyobrażeń na temat liberalizmu. Myśl 
polityczna Johna Deweya, uwikłana w  najbardziej sporne debaty 
w obrębie tradycji liberalnej, nadaje się do tego celu znakomicie.

pragmatyzm – w poszukiwaniu nowej formuły  
liberalnego rozumu

Filozoficzny radykalizm pragmatyzmu polegał na rozpoznaniu hi-
storycznej względności liberalnych zasad i instytucji. Odwołując się 
do kategorii wypracowanych przez Richarda Rorty’ego, mamy pra-
wo powiedzieć, że dzięki pragmatyzmowi społeczeństwo liberalne 
uzyskało świadomość przygodności własnych zasad i instytucji9. Po-
gląd ten można wyrazić w języku filozoficznym Alasdaira MacInty-
re’a, mówiąc, że pragmatyzm pomógł w przekształceniu liberalizmu 
w tradycję. MacIntyre w następujący sposób wyjaśnia swoje stano-
wisko:

9 Zob. R. Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, tłum. W. J. Popowski, Wydaw-
nictwo W.A.B., Warszawa 2009, s. 81–117.
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Jednak szczególnie ważne jest, by pamiętać, iż projekt zbudowania po-
rządku społecznego, w którym jednostki mogłyby uwolnić się od przy-
godności i partykularności tradycji, odwołując się do prawdziwie po-
wszechnych i niezależnych od tradycji norm, był nie tylko i nie głównie 
projektem filozofów. Był to i nadal jest to projekt nowoczesnego, libe-
ralnego, indywidualistycznego społeczeństwa; najsilniejsze powody, 
aby sądzić, że nadzieja niezależnej od tradycji racjonalności jest złu-
dzeniem, wywodzą się właśnie z historii tego projektu. W toku tej hi-
storii liberalizm, który na początku odwoływał się do rzekomych zasad 
wspólnej racjonalności przeciwko tyranii tradycji, sam przekształcił się 
w tradycję, której ciągłość wywodzi się w części z nierozstrzygalności 
debaty nad tymi zasadami10.

Nawiązując do rozważań MacIntyre’a, można powiedzieć, że za spra-
wą filozofii Johna Deweya tradycja liberalna uzyskała historycz-
ną samoświadomość, to znaczy mogła spojrzeć na samą siebie jako 
na przygodny produkt dziejów, nie zaś jako na wcielenie ponadhi-
storycznej racjonalności. Znaczenie liberalizmu nie jest zatem dane 
raz na zawsze. Nie powinniśmy myśleć o liberalizmie jako o zbiorze 
uniwersalnych prawideł, które dają się zastosować do każdego cza-
su i miejsca. Liberalizm, jeżeli ma pozostać tradycją żywą, musi pod-
legać ciągłej rekonstrukcji, polegającej na dostosowaniu liberalnego 
przesłania do wymogów nowych czasów.

W myśli Johna Deweya krytyka metafizyki łączy się ściśle z kry-
tyką społeczną. Jak wyjaśnia Sidney Hook:

Dewey, który nie uważał się za marksistę ani nie odwoływał się do tego 
podejścia, usiłował szczegółowo wykazać, w  jaki sposób stratyfikacja 
społeczna i walki klasowe wyrażały się w metafizycznych dualizmach 
danego czasu, a  także w  dominujących koncepcjach materii i  formy, 
ciała i duszy, teorii i praktyki, prawdy, rozumu i doświadczenia11. 

10 A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. A. Chmielewski 
et al., z wprowadzeniem A. Chmielewskiego i posłowiem S. Filipowicza, Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 454.

11 S. Hook, Out of Step. An Unquiet Life in the 20th Century, Carroll and Graf Pub-
lishers, New York 1987, s. 81.
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Rozprawa z metafizyką miała uwolnić tradycję liberalną od balastu 
przestarzałych koncepcji. Do grona metafizycznych fikcji w  obrę-
bie liberalizmu amerykański filozof zaliczył abstrakcyjną koncepcję 
jednostki oraz ideę wolnego rynku jako naturalnego porządku wol-
ności. Dokonana przez Johna Deweya krytyka fikcji ahistorycznej 
i przedspołecznej jednostki przywodzi na myśl słynny atak Michaela 
Sandela na koncepcję radykalnie nieusytuowanego podmiotu, do-
minującą rzekomo w myśli liberalnej12. Równie doniosła – jeżeli nie 
ważniejsza – jest sformułowana przez pragmatystę krytyka doktryny 
wolnorynkowej. Odrzucając leseferyzm, John Dewey pozostał rów-
nie sceptyczny wobec absolutystycznych roszczeń dialektycznego 
materializmu. Marksistowskie prawa historyczne i  leseferystyczne 
prawa rynku jawiły się Deweyowi jako dwie pokrewne sobie formy 
dogmatyzmu, wyrastające z  teologicznego sposobu myślenia. Po-
dobne zastrzeżenia wobec marksizmu i leseferyzmu można znaleźć 
również w pracach innych piszących w tym okresie autorów, zwłasz-
cza u Karla Polanyiego.

John Dewey był zdania, że na gruncie pragmatyzmu jest moż-
liwe przeformułowanie projektu oświecenia tak, aby uwolnić go 
od metafizycznych uwikłań. Służy temu rozwijana przez Deweya 
pragmatyczna koncepcja badania. Jej pierwszym komponentem 
jest instrumentalizm. Dla instrumentalisty myślenie jest pewną 
formą działania, które ma na celu przekształcenie przyrodniczego 
i społecznego otoczenia człowieka. Przyjęcie takiego poglądu ozna-
cza odrzucenie klasycznej koncepcji prawdy oraz powiązanej z nią 
teorii poznania jako biernego oglądu, zakładającej, że poznanie jest 
umysłowym obrazem uprzednio istniejącej rzeczywistości. Dru-
gim komponentem pragmatycznej koncepcji badania jest fallibi-
lizm. Dla fallibilisty wszystkie nasze przekonania mają charakter 
prowizorycznie przyjętych hipotez i  są co do zasady korygowalne. 
Jednocześnie pragmatyczny fallibilizm nie jest tożsamy z  filozo-
ficznym sceptycyzmem. Fallibiliści uważają, że wątpienie wymaga 
uzasadnienia tak samo, jak przekonanie. Jak to ujął Willard van 

12 M. J. Sandel, Liberalizm a granice sprawiedliwości, tłum. A. Grobler, z wprowa-
dzeniem T. Żyro, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
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Orman Quine, pragmatyzm nie zaleca drapania się tam, gdzie nic 
nie swędzi13. Trzecim komponentem pragmatycznej koncepcji ba-
dania jest kontekstualizm. Inspiracją dla pragmatyzmu są ustale-
nia biologii ewolucyjnej i antropologii kulturowej, które pozwalają 
nam dostrzec, że nasze dociekania zawsze są osadzone w określonej 
biologiczno-kulturowej matrycy. Idea poznania uniwersalnego, po-
znania wolnego od okoliczności danego czasu i miejsca, okazuje się 
filozoficzną ułudą. Jednocześnie na gruncie pragmatyzmu nadal jest 
możliwe określenie przesłanek prawdziwości sądów. Dewey mówi 
w tym kontekście o uzasadnionej stwierdzalności. Wszelkie kryte-
ria uzasadnionej stwierdzalności mają jednak nieodwołanie lokal-
ny i  prowizoryczny charakter, pozostając otwarte na modyfikacje 
w toku przyszłych badań.

Sednem projektu filozoficznego Johna Deweya, najpełniej wy-
rażonego w  pracy The Quest for Certainty, jest próba pojednania 
teorii z  praktyką, myślenia z  działaniem, naszej wiedzy o  świecie 
z naszymi przekonaniami dotyczącymi wartości. Przez pojęcie teorii 
Dewey rozumie przede wszystkim wiedzę dostarczaną przez zorga-
nizowane wspólnoty uczonych. Przez praktykę filozof rozumie zaś 
sądy dotyczące tego, czym jest dobre życie i  dobre społeczeństwo. 
Integracja tych dwóch typów dyskursu jest w ocenie Deweya najbar-
dziej palącą potrzebą współczesności. Jest to bowiem pytanie o to, 
czy i w jaki sposób wiedza naukowa może uczynić życie publiczne 
bardziej rozumnym. Pragmatysta uznaje, że syntezę teorii i praktyki 
da się osiągnąć jedynie w działaniu. Płaszczyzną integracji powinna 
być demokratyczna sfera publiczna rozumiana jako przestrzeń inte-
ligentnego rozwiązywania problemów społecznych. Dewey sądzi, że 
możliwa jest pewna forma kooperacji między społeczeństwem de-
mokratycznym a zorganizowanymi wspólnotami badaczy. Przed de-
mokratyczną publicznością staje zadanie przyswojenia sobie wiedzy 
dostarczanej przez wspólnoty naukowe i zastosowania jej w prakty-
ce. Jednocześnie John Dewey zakłada, że co do zasady znalezienie 

13 Wyrażenie Quine’a przytacza Sidney Morgenbesser w swojej doskonałej przed-
mowie do John Dewey and His Criticis. Por. S. Morgenbesser, Introduction,  
w: John Dewey and His Critics. Essays from the Journal of Philosophy, ed. by  
S. Morgenbesser, Lancaster Press, New York 1977, s. xiii.
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obiektywnego rozwiązania trapiących społeczeństwo problemów 
jest osiągalne. Miarodajne rozstrzygnięcia są możliwe zarówno w za-
kresie sądów dotyczących faktów, jak i sądów dotyczących wartości. 
Dewey odrzuca dualizm faktów i wartości jako niemający zastoso-
wania w procesach badania. Takie sformułowanie problemu teorii 
i  praktyki pozwala zachować podstawowe dla oświecenia przeko-
nanie o możliwości racjonalnego kształtowania życia społecznego. 
Choć nigdy nie osiągniemy całkowitej pewności, do której aspirowa-
ła zachodnia metafizyka, to jednak w obrębie konkretnych sytuacji 
problematycznych zorganizowane badanie może rozstrzygnąć, które 
rozwiązania są uprawnione, a które nie. Z tego względu Hilary Put-
nam trafnie określił filozofię Johna Deweya mianem „pragmatycz-
nego oświecenia”14.

radykalny liberalizm – odpowiedź na kryzys  
tradycji liberalnej

W  prezentowanej pracy proponuję wprowadzenie pojęcia „rady-
kalnego liberalizmu” dla oznaczenia jednego z ideologicznych pro-
jektów reformy tradycji liberalnej powstałych w  okresie między 
pierwszą a drugą wojną światową15. Oprócz Johna Deweya do najwy-

14 Por. H. Putnam, Enlightenment and Pragmatism, w: idem, Ethics without Ontol-
ogy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts–London 2004, s. 96.

15 Pojęcie radykalnego liberalizmu nie jest jedynym możliwym określeniem na 
poglądy Johna Deweya oraz innych lewicowych liberałów okresu międzywo-
jennego. Wśród godnych rozważenia propozycji można wskazać takie termi-
ny, jak liberalizm społeczny, liberalizm ewolucyjny czy liberalizm przebudo-
wy społecznej. Być może najbardziej interesującym z alternatywnych określeń 
jest „liberalizm przebudowy społecznej” lub „liberalizm rekonstrukcyjny”, gdyż 
trafnie oddaje zasadnicze intencje nie tylko Deweya, lecz także Russella, Po-
lanyiego i Mannheima. W istocie, w  tytułach prac wszystkich wymienionych 
myślicieli można znaleźć takie terminy, jak „przebudowa”, „rekonstrukcja” czy 
„transformacja”. Ostatecznie za wyborem kategorii radykalnego liberalizmu 
przesądzają względy stylistyczne – posługiwanie się rozbudowanymi opisowy-
mi formułami („liberalizm przebudowy społecznej”, „liberalizm inteligentnej 
rekonstrukcji”) okazałoby się zbyt kłopotliwe. 
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bitniejszych przedstawicieli radykalnego liberalizmu należy zaliczyć 
Bertranda Russella, Karla Polanyiego i Karla Mannheima. Rozpatry-
wany jako zjawisko historyczne radykalny liberalizm był odpowie-
dzią na kryzys instytucji liberalnych po pierwszej wojnie światowej. 
W  ocenie rzeczników tego nurtu załamanie liberalnego porządku 
w  dwudziestoleciu międzywojennym dowiodło, że liberalizm nie 
miał przekonującej odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stały 
nowoczesne społeczeństwa. Ich zdaniem wynikało to z tego, że za-
sadnicze zręby ideologii liberalnej ukształtowały się przed rewolucją 
przemysłową albo w jej początkowym stadium. Radykalni liberało-
wie byli przekonani, że niezbędna jest zasadnicza reforma liberalne-
go myślenia o polityce – reforma, która sięgnie do korzeni liberali-
zmu i podejmie próbę ponownego przemyślenia podstaw projektu 
liberalnego. Rzecz jasna, nie byli oni jedynymi, którzy dostrzegli za-
łamanie się dziewiętnastowiecznego liberalizmu. Od innych nurtów 
podejmujących wysiłek reformy tradycji liberalnej w  okresie mię-
dzywojennym – takich jak neoliberalizm czy ordoliberalizm – ra-
dykalny liberalizm odróżniał przede wszystkim kierunek propono-
wanych reform. W  pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że 
neoliberałowie chcieli powrotu do „zdrowych” zasad leseferyzmu, 
ordoliberałowie postulowali sojusz z  konserwatyzmem, natomiast 
radykalni liberałowie szansę na odrodzenie tradycji liberalnej upa-
trywali w aliansie z myślą socjalistyczną.

Być może najbardziej oryginalną tezą radykalnych liberałów jest 
twierdzenie głoszące, że między liberalizmem politycznym a libera-
lizmem ekonomicznym istnieje nieusuwalna sprzeczność. Krytyka 
ideału wolnorynkowego w  wydaniu radykalnych liberałów różni 
się od tej przeprowadzonej wcześniej przez Thomasa Hilla Greena 
i  nowych liberałów. Ideolodzy nowego liberalizmu zaproponowali 
etyczną krytykę wolnego rynku, wskazując na negatywne skutki 
społeczne zasady nieograniczonej wolności zawierania kontraktów. 
W przeciwieństwie do swoich poprzedników radykalni liberałowie 
nie tylko krytykują etyczny wymiar niczym nieskrępowanego rynku, 
lecz także kwestionują możliwość zaprowadzenia wolnorynkowego 
porządku w społeczeństwie przemysłowym. Próba realizacji wolno-
rynkowej utopii w realiach społeczeństwa nowoczesnego wcześniej 
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czy później będzie stanowić zagrożenie dla liberalnych instytucji po-
litycznych. 

Radykalny liberalizm można też rozumieć jako tendencję in-
telektualną zmierzającą do pogłębienia etycznego przesłania tra-
dycji liberalnej. John Dewey i Bertrand Russell byli przekonani, że 
główne instytucje kapitalistycznego społeczeństwa stoją w jaskrawej 
sprzeczności z  indywidualizmem etycznym, przejętym przez nich 
od Johna Stuarta Milla. W myśli Johna Stuarta Milla, Johna Deweya 
i Bertranda Russella, a w pewnej mierze również w twórczości Karla 
Polanyiego, jest widoczne dążenie do pojednania głównych warto-
ści liberalizmu i  socjalizmu. Socjalizm dla wymienionych autorów 
jest systemem, który pozwala na realizację wartości liberalnych 
w  realiach społeczeństwa przemysłowego. Chociaż w  omawianym 
okresie określenie „liberalny socjalizm” nie było szerzej stosowane, 
wydaje się, że dobrze oddaje ono intencje wymienionych autorów.

metoda interpretacji:  
badanie liberalizmu jako tradycji

Prezentowane rozważania sytuują się na styku historii myśli poli-
tycznej i filozofii polityki. Przyjmuję pogląd, zgodnie z którym ro-
zumienie tekstów z  zakresu filozofii polityki wymaga odniesienia 
ich do pewnej szerszej, historycznie ukonstytuowanej całości, którą 
różni badacze określali mianem tradycji, kontekstu lub paradygma-
tu16. W tej pracy podejmuję próbę zaadaptowania na potrzeby badań 
nad liberalizmem pojęcia tradycji rozwijanego przez Alasdaira Mac- 
Intyre’a  w  rozmaitych esejach i  artykułach, przede wszystkim zaś 
w rozprawie Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?17 Jak już wspo-
mniałem, teza MacIntyre’a mówiąca, że liberalizm przekształcił się 

16 Por. A. Waśkiewicz, Interpretacja teorii politycznej: spór o metodę we współczes- 
nej literaturze anglosaskiej, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa 1998, s. 68–127. 

17 Na temat pojęcia tradycji w myśli MacIntyre’a zob. J. Porter, Tradition in the Re-
cent Work of Alasdair MacIntyre, w: Alasdair MacIntyre. Contemporary Philos-
ophy in Focus, ed. by M. C. Murphy, Cambridge University Press, Cambridge– 
–New York–Melbourne 2003. 



20 WSTęP

w tradycję, odnosi się do porażki oświeceniowej próby uzasadnie-
nia liberalizmu. Niemniej jednak twierdzenie to ma też pewne kon-
sekwencje dla badań z zakresu myśli politycznej. Zacznijmy od przy-
toczenia następującej wypowiedzi filozofa na temat tradycji:

Tym, co konstytuuje tradycję, jest konflikt interpretacji na temat tej tra-
dycji, konflikt, którego historia sama staje się podatna na konkurencyj-
ne interpretacje […]. Tradycja zatem nie tylko ucieleśnia narrację na 
temat pewnego sporu (narrative of argument), lecz także odradza się za 
pomocą argumentującej opowieści (argumentative retelling) na temat 
tej narracji, która będzie z kolei w konflikcie z innymi argumentujący-
mi opowieściami. Każda tradycja jest zagrożona osunięciem się w nie-
spójność, a kiedy to się dzieje, czasem może być ona ocalona za pomo-
cą rewolucyjnego rekonstytuowania18.

Należy zwrócić tu uwagę na następujące cechy tradycji. Po pierwsze, 
tradycja nie istnieje bez opowieści na swój własny temat. Po drugie, 
każda złożona tradycja jest uwikłana w konflikt narracji. Uczestnicy 
tego sporu snują konkurencyjne opowieści, licząc na to, że prefero-
wana przez nich narracja zdoła, przynajmniej na pewien czas, okreś-
lić tożsamość danej tradycji. Po trzecie, opowieści na temat tradycji 
mają charakter argumentacyjny. Spór o charakter tradycji jest zawsze 
w pewnej mierze sporem o dominującą w jej obrębie koncepcję ra-
cjonalności. Ta ogólna charakterystyka odnosi się zdaniem MacIn-
tyre’a do różnych rodzajów tradycji – politycznych, intelektualnych, 
religijnych. Odnosi się ona także do liberalizmu. W tej pracy podej-
muję się przedstawienia filozofii Johna Deweya jako „argumentują-
cej opowieści” na temat liberalizmu, zmierzającej do radykalnej re-
konstrukcji tej tradycji.

Tradycja, przekonuje Alasdair MacIntyre, rozwija się przez 
przezwyciężenie momentów kryzysu. Autor wyodrębnia trzy etapy 
początkowego rozwoju tradycji. Pierwszy z  nich możemy nazwać 
stadium niewinności, kiedy podstawowe dla danej tradycji teksty, 

18 A. MacIntyre, Epistemological Crises, Dramatic Narrative and the Philosophy of 
Science, w: idem, The Tasks of Philosophy, Selected Essays, Vol. 1, Cambridge 
University Press, Cambridge–New York–Melbourne 2006, s. 11–12.
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przekonania i  autorytety nie zostały jeszcze podważone. Po nim 
następuje etap krytyki, na który zwolennicy danej tradycji starają 
się odpowiedzieć przeformułowaniem jej głównych założeń19. Taką 
względnie naiwną tradycją był wierzący w  uniwersalność swoich 
zasad dziewiętnastowieczny liberalizm. Chociaż w drugiej połowie 
XIX wieku można wskazać próby reformy tradycji liberalnej, powa-
gę kryzysu uzmysłowiono sobie dopiero po pierwszej wojnie świato-
wej. Wtedy bowiem w wielu krajach doszli do władzy zdeklarowani 
przeciwnicy liberalizmu, a  liberalne zasady stały się przedmiotem 
powszechnej krytyki. Sytuacja ta postawiła liberałów przed koniecz-
nością dokonania zasadniczej rewizji własnej tradycji. Z problema-
tyką tą zmagali się tak różni myśliciele, jak John Maynard Keynes 
i Ludwig von Mises, Bertrand Russell i Walter Lippmann, Karl Po-
lanyi i Friedrich von Hayek, John Dewey i Joseph Schumpeter. Cho-
ciaż liberalizm zdołał przezwyciężyć kryzys, ceną za przetrwanie 
okazała się schizma. Dokonali jej neoliberałowie, określając swoje 
stanowisko mianem klasycznego liberalizmu i  odmawiając innym 
prawa do stosowania tego terminu. 

Na zakończenie powiem krótko o  niektórych konsekwencjach 
przyjęcia perspektywy badań wyznaczanych przez pojęcie tradycji 
dla historiografii idei. Zgodnie z poglądem MacIntyre’a tradycja jest 
konstytuowana przez narrację, w tym również przez narrację bada-
cza. Pojęcie radykalnego liberalizmu, którym posługuję się w tej pra-
cy, zostało więc powołane do życia przez moją narrację badawczą. 
Nie jest to jednak konstrukt arbitralny. O istnieniu tradycji można 
moim zdaniem mówić jedynie wtedy, kiedy zakładamy, że podo-
bieństwa między poszczególnymi myślicielami są na tyle istotne, że 
oni sami mogliby retrospektywnie uznać swoją przynależność do 
tej tradycji. Jak zauważył Andrzej Waśkiewicz, przez usytuowanie 
tekstów danego myśliciela w kontekście historycznym często lepiej 
rozumiemy niejasności jego myśli i terminologii20. Jest to szczegól-
nie pomocne w przypadku autora takiego jak John Dewey, który nie 
zawsze dbał o jasność i precyzję wypowiedzi. Warto też zauważyć, że 

19 A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, s. 479.
20 Por. A. Waśkiewicz, op. cit., s. 173.
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pojęcie tradycji jako konfliktu narracji uwalnia badacza od obowiąz-
ku przedstawiania definicji liberalizmu. Każda taka definicja byłaby 
próbą arbitralnego rozstrzygnięcia sporu, który konstytuuje daną 
tradycję. Johna Deweya można nazwać liberałem nie z powodu tego, 
że jego myśl jest zgodna z jakimś istniejącym w literaturze modelem 
liberalizmu, lecz dlatego, że autor ten zaangażował się w konstytu-
tywne dla tradycji liberalnej kontrowersje i debaty. 

kilka słów o wykorzystanej literaturze

Spuścizna pisarska Johna Deweya jest olbrzymia i niełatwa w odbio-
rze. Zasadniczy korpus dzieł Johna Deweya liczy trzydzieści siedem 
tomów zebranych w The Collected Works of John Dewey. Do tego na-
leżałoby dodać dwa tomy dokumentacji z  obrad Komisji ds. Zba-
dania Zarzutów Sformułowanych wobec Lwa Trockiego, której John 
Dewey przewodniczył, wydaną pośmiertnie pracę Unmodern Philo-
sophy and Modern Philosophy, a także zapis jego wykładów z filozofii 
politycznej wygłoszonych w Chinach21. Dodatkową barierą okazu-
je się styl pisarski Johna Deweya sprawiający, że jego pisma są trud-
ne, pełne niejasności i wymagają żmudnego procesu rekonstrukcji. 
Doświadczenie wielu pokoleń czytelników filozoficznej prozy De-

21 Prace komisji Johna Deweya w  sprawie zarzutów postawionych Trockiemu 
w procesach moskiewskich zaowocowały dwoma tomami dokumentów: zapi-
sem przesłuchań (The Case of Leon Trotsky, New York 1937) i  publikacją ze-
branych dowodów (Not Guilty, New York 1938). Postępowanie oczyściło Troc-
kiego ze stawianych mu zarzutów. Sprawę opisuję szerzej w rozdziale piątym. 
Wygłoszone w Chinach wykłady są dostępne w formie sporządzonej przez stu-
dentów transkrypcji (Lectures in China, translated from Chinese and edited 
by R. W. Clopton, Tsuin-Chen-Ou, The University of Hawaii, Honolulu 1973) 
i odnalezionego pierwowzoru (Lectures in Social and Political Philosophy, „eu-
ropean Journal of Pragmatism and American Philosophy” 2015, Vol. 7, No. 2,  
s. 7–44). Odnaleziony manuskrypt nieukończonej książki Deweya, opraco-
wany przez Philipa Deena, jest szczególnie interesujący ze względu na zawar-
te tam poglądy pragmatysty na wybrane epizody z historii filozofii. Por. J. Dew-
ey, Unmodern Philosophy and Modern Philosophy, ed. by Ph. Deen, foreward by  
L. A. Hickman, Southern Illinois University Press, Carbondale–edwardsville 
2012.
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weya trafnie uchwycił Thomas Alexander, który porównał lekturę 
prac amerykańskiego filozofa do pływania w owsiance22. Sądzę, że 
w dojrzałej twórczości filozoficznej Johna Deweya można wyróżnić 
dwa główne obszary tematyczne. Po pierwsze, Dewey rozwija bogatą  
quasi-fenomenologiczną analizę różnych odmian doświadczenia 
(edukacyjnego, artystycznego, religijnego), a  także stawia pytanie 
o relację między doświadczeniem i naturą. Kulminacją tych zainte-
resowań jest praca Experience and Nature z 1925 roku, będąca wy-
kładem Deweyowskiej metafizyki. Drugi wątek rozważań Deweya, 
dyskutowany zazwyczaj pod szyldem instrumentalizmu, koncen-
truje się na wzajemnych relacjach między myśleniem i działaniem. 
Zwieńczeniem tej linii dociekań jest wydana w 1929 roku praca The 
Quest for Certainty, a także szeroko zakrojona rozprawa Logic: The 
Theory of Inquiry. W tej pracy interpretuję filozofię Johna Deweya 
z  punktu widzenia instrumentalizmu23. Mimo ukazania się znacz-
nej liczby opracowań poświęconych filozofii Deweya najlepszym 
wykładem instrumentalistycznej koncepcji myślenia wciąż pozosta-
je klasyczne dzieło Horace’a Standisha Thayera Meaning and Action. 
A Critical History of Pragmatism24. Ponadto, szkicując profil filozo-
ficzno-polityczny Johna Deweya, inspirowałem się pracami takich 
kontynuatorów myśli pragmatysty, jak Sidney Hook, Arnold Kauf-

22 T. Alexander, John Dewey’s Theory of Art. Experience and Nature: Horizons of 
Feeling, SUNY Press, New York 1987, s. xvii; cytuję za: J. Welchman, Dewey’s  
Ethical Thought, Cornell University Press, Ithaca–London 1995, s. 5.

23 W tej pracy zajmuję się jedynie pragmatyzmem w wydaniu Johna Deweya. Pro-
blem relacji filozofii Deweya do innych klasycznych (Peirce, James, Mead), jak 
i  współczesnych podejść (Rorty, Putnam, Brandom) znajduje się zasadniczo 
poza zakresem moich rozważań. Należy jednak uprzedzić czytelnika, że zarów-
no pragmatyzm Williama Jamesa, a także – nawet w większym stopniu – filo-
zofia Charlesa Sandersa Peirce’a różnią się istotnie od poglądów, które Dewey 
określał mianem pragmatyzmu. W sprawie współczesnych interpretacji ostro 
przeciwstawiających filozofię Peirce’a myśli Jamesa i Deweya zob. np. Ch. Mi-
sak, The American Pragmatists, Oxford University Press, Oxford 2013. 

24 H. S. Thayer, Meaning and Action. A  Critical History of Pragmatism, 2nd ed., 
Hackett Publishing Company, Indianapolis 1981. Główną wadą publikacji Ho-
race’a Standisha Thayera jest niemal zupełny brak dyskusji na temat filozofii po-
lityki w pragmatyzmie.
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man, Charles Wright Mills, Richard Rorty, Richard Bernstein i Hi-
lary Putnam.

Literatura poświęcona myśli politycznej Johna Deweya jest 
ogromna, liczba publikacji szybko wzrasta, a  ich jakość nierzadko 
pozostawia wiele do życzenia. Uznaję jednak, że prace Alfonso Da-
mico, Jamesa Kloppenberga, Roberta Westrbooka, Alana Ryana, 
Johna Pattricka Digginsa, Matthew Festensteina i  Johna Campbela 
stanowią swoisty kanon, który musi być punktem wyjścia każdej 
poważnej interpretacji przekonań politycznych amerykańskiego fi-
lozofa25. Nie oznacza to całkowitej akceptacji dominujących w lite-
raturze tez. Zgodnie z poglądem reprezentowanym między innymi 
przez Damico, Festensteina i Ryana myśl polityczną Johna Deweya 
można określić jako amerykańską wersję nowego liberalizmu. Takie 
ujęcie wydaje się trafne jedynie w odniesieniu do wczesnej twórczo-
ści Johna Deweya. Wprowadzone przeze mnie pojęcie „radykalnego 
liberalizmu” jest próbą korekty takiego odczytania.

Historia polskiej recepcji filozofii Johna Deweya została szczegó-
łowo omówiona w szkicu Krystyny Wilkoszewskiej26. Wartościowe 
opracowania w całości lub w części poświęcone twórczości amery-
kańskiego filozofa przedstawili Hanna Buczyńska-Garewicz, Krysty-
na Wilkoszewska, Piotr Gutowski, Stanisław Kijaczko i  Agnieszka 
Hensoldt27. Na temat filozofii politycznej Deweya pisali Marcin Ki-

25 Por. A. Damico, Individuality and Community. The Social and Political Thought 
of John Dewey, University of Florida Press, Gainesville 1978; J. Kloppenberg, 
Uncertain Victory. Social Democracy and Progressivism in European and Amer-
ican Thought 1870–1920, Oxford University Press, New York 1982; R. West-
brook, John Dewey and American Democracy, Cornell University Press, Ithaca,  
New York 1991; A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, 
W.W. Norton, New York–London 1995; J. Campbell, Understanding John Dewey. 
Nature and Cooperative Intelligence, Open Court, Chicago–La Salle 1995;  
M. Festenstein, Pragmatism and Political Theory. From Dewey to Rorty, Chicago 
University Press, Chicago–Cambridge 1997; J. P. Diggins, Iluzje pragmatyzmu. 
Modernizm oraz kryzys poznania i autorytetu, tłum. M. Filipczuk, Oficyna Wy-
dawnicza Łośgraf, Warszawa 2010.

26 K. Wilkoszewska, Recepcja filozofii Johna Deweya w Polsce, www.deweycenter.
uj.edu.pl (dostęp: 09.04.2018).

27 H. Buczyńska-Garewicz, Wartość i fakt: rozważania o pragmatyzmie, PWN, War-
szawa 1970; K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, Uniwersytet Jagielloński, 
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lanowski, Łukasz Nysler, Włodzimierz Kaczocha, Stanisław Filipo-
wicz i Leszek Koczanowicz28. Za wartościowe należy uznać też studia 
Anny Krzynówek oraz Janusza Grygieńcia sytuujące myśl Deweya 
w ramach nurtu demokracji deliberacyjnej29. Mimo tych sygnałów 
wzrostu zainteresowania twórczością Deweya wciąż nie ma w pol-
skiej literaturze naukowej pozycji prezentującej całościowe odczyta-
nie myśli politycznej amerykańskiego filozofa. Ambicją prezentowa-
nej pracy jest zapełnienie tej luki.

struktura pracy

Przed przystąpieniem do lektury Czytelnikowi należą się jeszcze wy-
jaśnienia dotyczące struktury pracy oraz przyjętego sposobu cyto-
wania dzieł Johna Deweya. Pracę podzieliłem na pięć rozdziałów 
poświęconych odpowiednio ogólnej kondycji liberalizmu po pierw-
szej wojnie światowej (rozdział pierwszy), głównym tezom prag-
matyzmu Johna Deweya i  ich politycznym implikacjom (rozdział 
drugi), poglądom Amerykanina na temat liberalizmu i demokracji 
(rozdział trzeci i  czwarty), wreszcie przekonaniom Deweya na te-
mat węzłowych problemów dwudziestowiecznej polityki (rozdział 

Kraków 1991; P. Gutowski, Między monizmem a  pluralizmem. Studium genezy 
i podstaw filozofii Johna Deweya, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002; S. Kijaczko, 
John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opol-
skiego, Opole 2009; A. Hensoldt, Teoria i praktyka w myśli amerykańskich prag-
matystów. O społecznej odpowiedzialności filozofii, Universitas, Kraków 2018. 

28 Zob. np. M. Kilanowski, Ku wolności jako odpowiedzialności: Dewey, Rorty, 
Habermas o  nowej jakości w  demokracji, Wydawnictwo Naukowe UMK, To-
ruń 2014; Ł. Nysler, Demokracja i absolutny idealizm we wczesnej filozofii Joh-
na Deweya, „edukacja Filozoficzna” 2005, nr 39; W. Kaczocha, Demokracja pro-
ceduralna oraz republikańska, Akademia ekonomiczna, Poznań 2004, s. 43–63; 
S. Filipowicz, Prawda i wola złudzenia, Wydawnictwa Akademickie – Oficyna 
Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011; L. Koczanowicz, Polityka dialogu: demo-
kracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, tłum. K. Liszka, PWN, Warszawa 
2015. 

29 Por. A. Krzynówek, Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację de-
liberatywną, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010; J. Grygieńć, Demokracja na 
rozdrożu: deliberacja czy partycypacja polityczna, Universitas, Kraków 2017.
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piąty). Całość zamyka próba dokonania syntetycznej oceny filozo-
fii politycznej Johna Deweya. Dodatkowo rozdział pierwszy jest po-
przedzony krótkim szkicem dokumentującym rozwój refleksji poli-
tycznej Johna Deweya do 1914 roku, który ma ułatwić Czytelnikowi 
śledzenie wywodów zawartych w  dalszej części pracy. Należy też 
wspomnieć, że część rozważań, które zostały włączone do prezento-
wanej pracy, ukazała się pierwotnie w postaci rozpraw i artykułów30.

Cytaty z prac Johna Deweya, jeżeli nie podano inaczej, odwołują 
się do The Collected Works of John Dewey31. Posługuję się następują-
cymi skrótami:

eW – The Early Works of John Dewey, 1882–1898;
MW – The Middle Works of John Dewey, 1899–1924;
LW – The Later Works of John Dewey, 1925–1953.

Powołując się na dzieła zebrane Johna Deweya, podaję tytuł publika-
cji, skrót eW, MW lub LW dla oznaczenia odpowiedniej grupy dzieł, 
numer odpowiedniego tomu oraz numer strony.

30 Zob. M. Kassner, John Dewey and Friedrich von Hayek on Individualism and 
Freedom, w: The Continuing Relevance of John Dewey. Reflections on Aesthet-
ics, Morality, Science and Society, ed. by L. Hickamn et al., Rodopi, Amster-
dam–New York 2011; idem, Indoktrynacja i  logika fallibilizmu. Próba analizy 
zależności między ideologią a  edukacją w  myśli pedagogicznej Johna Deweya,  
w: Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji, red. P. Rud-
nicki, M. Starnawski, M. Nowak-Dziemianowicz, Wydawnictwo Naukowe Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012; idem, Persuasion and Compulsion in 
Radical Democracy. Some Insights from John Dewey, w: Persuasion and Compul-
sion in Democracy, ed. by J. Keggly, K. P. Skowroński, Lexington Books, Lan-
ham 2013; idem, Polityka jako wyraz woli publiczności. Poglądy Waltera Lipp-
manna, Johna Deweya i teoretyków Nowej Lewicy, w: Metafory polityki, t. 4, red.  
B. Kaczmarek, Dom Wydawniczy „elipsa”, Warszawa 2013.

31 The Collected Works of John Dewey, 1882–1953, 37 volumes, ed. by J. A. Boydston, 
Southern Illinois University Press, Carbondale 2008 (wyd. 1 – 1967–1987).



rozdział 1
liberalizm czasów przełomu

Cywilizacja dziewiętnastowieczna załamała się.
Karl Polanyi, Wielka transformacja, s. 3

Powszechnie wiadomo, że wszystko, za czym opowiada się liberalizm, 
jest zagrożone w czasach wojny. W podobny sposób metody i idee 

liberalizmu są kwestionowane podczas kryzysu światowego: szerzy się 
przekonanie, że liberalizm rozkwita jedynie w okresach dobrej pogody 

społecznej.
John Dewey, Liberalism and Social Action, s. 6

1.1. John Dewey i dylematy międzywojennego liberalizmu

Praca ta jest poświęcona analizie oryginalnego stanowiska ideolo-
gicznego określonego przeze mnie mianem radykalnego liberali-
zmu, którego jednym z głównych reprezentantów był amerykański 
filozof John Dewey. Trzeba powiedzieć, że radykalny charakter myśli 
Deweya ujawnił się w pełni dopiero na późnym etapie jego intelektu-
alnej kariery. W 1930 roku w wieku siedemdziesięciu jeden lat prag-
matysta zrezygnował z profesury na Columbia University, przecho-
dząc na emeryturę1. Jak pisze Alan Ryan, autor jednej z najlepszych 
biografii intelektualnych filozofa, w latach trzydziestych John Dewey 

1 Rezygnacja Johna Deweya została zaakceptowana przez władze uniwersyte-
tu 3 marca 1930 roku. Od tej pory pragmatyście przysługiwał status profeso-
ra emerytowanego (profesor emeritus), co w  praktyce oznaczało zwolnienie 
z obowiązków uniwersyteckich i pozostawiało dużo wolnego czasu, który De-
wey sprawiedliwie dzielił między zaangażowanie i pracę filozoficzną. W sprawie 
szczegółowej chronologii por. zestawienie pod tytułem Chronology of John De-
wey’s Life and Work, http://deweycenter.siu.edu (dostęp: 20.05.2014).
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„rzucił się w wir codziennej polityki, walcząc o swoją wersję libera-
lizmu i demokracji przeciwko komunistom na lewicy i ospałej obo-
jętności specjalistów od »normalnej polityki« na prawicy”, a czynił to 
z „energią, która byłaby zaskakująca u człowieka o połowę młodsze-
go niż on”2. W 1929 roku filozof zaangażował się w działania zmie-
rzające do stworzenia radykalnej partii politycznej, mającej ambi-
cję przedstawienia lewicowej propozycji na, jak mniemano, nazbyt 
ostrożną politykę Nowego Ładu3. W kwietniu 1937 roku dobiega-
jący osiemdziesiątki Dewey wyjechał do Meksyku w roli przewod-
niczącego komisji zajmującej się zarzutami stawianymi Trockiemu 
w  procesach moskiewskich (zwanej popularnie komisją Deweya). 
Komisja uznała, że dowody w procesie Trockiego zostały sfałszowa-
ne, a Dewey ponownie znalazł się w centrum politycznych sporów.

Zaangażowanie Deweya w  dochodzenie w  sprawie Lwa Troc-
kiego, a także opublikowane przez niego w 1928 roku wspomnienia 
z krótkiego pobytu w Rosji sowieckiej, zawierające przychylny obraz 
rewolucji bolszewickiej, zwróciły uwagę Federalnego Biura śledcze-
go4. Do obowiązków oficerów śledczych, obok zbierania informacji 
na temat działalności publicznej filozofa, należało też zapoznanie się 
z  jego pracami. Lektura pism Deweya przysporzyła agentowi pro-
wadzącemu sprawę wielu zmartwień. W upublicznionym przez FBI 
raporcie znajdujemy następującą ocenę: „Pisma obserwowanego są 
liczne, pogmatwane i skomplikowane. Czytanie go stanowi prawdzi-
we wyzwanie”5. 

Chciałbym podjęć się zadania, któremu najwyraźniej nie podołał 
agent FBI. Mam zamiar zbadać związki między filozofią pragmaty-
zmu a myślą polityczną Johna Deweya. Będę przekonywał, że zarów-
no prace filozoficzne pragmatysty, jak i  jego działalność publiczna 

2 A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, W.W. Norton, 
New York–London 1995, s. 32, 284.

3 John Dewey był przewodniczącym organizacji pod nazwą League for Indepen-
dent Political Action, która w zamyśle jej twórców miała być zalążkiem nowej 
partii politycznej. Dzieje tej organizacji omawiam w rozdziale piątym. 

4 Por. J. Dewey, Impressions of Soviet Russia, LW 3. 
5 Akta FBI cytuję za: J. Beineke, The Investigation of John Dewey by the FBI, „educa-

tional Theory” 1987, Vol. 37, Issue 1, s. 47.
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stanowiły próbę znalezienia odpowiedzi na kryzys, w jakim znalazł 
się liberalizm po pierwszej wojnie światowej. Filozof otwarcie de-
klarował swoje motywy. „Chciałem przekonać się, czy możliwe jest 
dzisiaj, aby człowiek w dalszym ciągu uczciwie i inteligentnie uważał 
się za liberała – pisał Dewey w opublikowanej w 1935 roku pracy 
Liberalism and Social Action – a jeśli odpowiedź będzie twierdząca, 
to jaki rodzaj liberalnej wiary powinniśmy dziś głosić”6. W napisa-
nej kilka lat wcześniej pracy Invidualism Old and New pragmatysta 
konstatował kryzys liberalizmu. Dawniej liberałowie mieli „przemy-
ślaną filozofię społeczną, teorię polityki wystarczająco sprecyzowaną 
i spójną, aby można ją było łatwo przetłumaczyć na dający się zreali-
zować program polityczny”7. Czasy te należą jednak do przeszłości. 
Liberalizm, wywodził Dewey, jest dziś w najlepszym razie nastawie-
niem umysłu niezbyt jasno określanym jako nastawienie postępowe. 
Liberał to człowiek zagubiony, który „próbuje patrzeć w przyszłość, 
ale nie jest pewien, gdzie ma patrzeć i czego wypatrywać”8. 

Pogląd, że instytucje społeczeństwa liberalnego wymagają rady-
kalnych zmian, John Dewey po raz pierwszy uzasadnił teoretycznie 
w pracy Human Nature and Conduct, opublikowanej w 1922 roku. 
W  istocie myśl ta towarzyszyła pragmatyście od końca pierwszej 
wojny światowej. Szanse na ocalenie liberalizmu pragmatysta do-
strzegał w  odrzuceniu ekonomiki wolnorynkowej i  wypracowaniu 
nowego ładu społecznego, łączącego ze sobą elementy liberalne i so-
cjalistyczne. Do tych koncepcji filozof powrócił w  latach trzydzie-
stych, aby nadać swojej filozofii radykalnego liberalizmu dojrzałą 
formę. Na początku XX wieku – przekonywał Dewey – liberalizm 
musi być radykalny, a przez radykalizm pragmatysta rozumiał „do-
strzeżenie konieczności zasadniczych zmian w  strukturze instytu-
cjonalnej społeczeństwa oraz odpowiednią aktywność, która dopro-
wadzi do tych zmian”9. Choć proces przeprowadzania niezbędnych 
zmian będzie stopniowy, to jednak nie powinny być one traktowane 
jak zwykłe reformy. „Reformy, które zajmują się tym nadużyciem 

6 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 6.
7 Idem, Individualism Old and New, LW 5, s. 70. 
8 Ibidem.
9 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 45.
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dzisiaj, a tamtym nadużyciem jutro – wyjaśnia pragmatysta – różnią 
się całkowicie od wysiłków re-formowania, w dosłownym sensie, in-
stytucjonalnego porządku rzeczy”10. Niezbędne są zatem zmiany da-
leko idące, sięgające podstaw ustalonego ładu społecznego. Dlatego 
też, wyrokuje John Dewey, „każdy liberalizm, który nie jest zarazem 
radykalizmem, pozostaje dzisiaj pozbawiony znaczenia i skazany na 
porażkę”11. 

Głosząc potrzebę radykalizacji liberalizmu, John Dewey nie był 
bynajmniej w swoich poglądach osamotniony. W tej pracy będę sta-
rał się dowieść, że filozoficzno-polityczny projekt Johna Deweya był 
częścią szerszego ruchu na rzecz modernizacji liberalizmu. Ruch ten 
nabrał impetu wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej i rozwi-
jał się przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Myślicieli, 
którzy podobnie jak Dewey uważali, że liberalizm wymaga głębo-
kiej reformy – reformy zrywającej związek między tradycją liberalną 
a ideą samoregulującego się rynku – określę mianem radykalnych li-
berałów. Oprócz Johna Deweya do najwybitniejszych przedstawicieli 
tego nurtu można zaliczyć Karla Mannheima, Bertranda Russella 
i Karla Polanyiego. Wymienieni myśliciele różnili się pochodzeniem 
narodowym i  doświadczeniami politycznymi, które stały się ich 
udziałem, zdobyli rozgłos w  różnych dziedzinach naukowych, od-
znaczali się odmiennym temperamentem intelektualnym, czasem – jak 
John Dewey i Bertrand Russell – wchodzili ze sobą w ostre polemiki. 
Niemniej jednak zgadzali się oni w zasadniczej diagnozie kondycji 
liberalizmu na początku XX wieku. Diagnozę tę można przedstawić 
następująco: liberalizm ekonomiczny, oparty na wierze w samoregu-
lujący się rynek, poniósł definitywną klęskę. Liberalizm ten nie jest 
w  stanie zapewnić stabilnego porządku w  społeczeństwie przemy-
słowym, nie jest też satysfakcjonujący z etycznego punktu widzenia. 
Odrzucenie leseferyzmu nie musi jednak prowadzić do odrzucenia 
liberalizmu tout court. Z liberalnego dziedzictwa na zachowanie za-
sługuje klasyczny katalog praw i wolności obywatelskich, jak rów-
nież cały system instytucji stworzonych dla ich ochrony. Trwałą war-

10 Ibidem.
11 Ibidem.
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tość ma również indywidualizm etyczny wyrażający się w pochwale 
prawa każdej jednostki do rozwoju i samorealizacji. Jednak, aby za-
chować to, co z tradycji liberalnej zasługuje na ocalenie, niezbędna 
jest nowa formuła ładu społecznego, odpowiadająca wyzwaniom 
epoki przemysłowej. Sednem projektu politycznego radykalnych li-
berałów jest więc poszukiwanie optymalnej formuły uspołecznienia 
liberalizmu.

Radykalny liberalizm był raczej pewnym nurtem myślowym niż 
dopracowanym w  szczegółach systemem ideologicznym. Filozofia 
ta była dziełem grupy myślicieli, którzy podejmując niezależnie od 
siebie refleksję nad kondycją liberalizmu, dochodzili do zbliżonych 
konkluzji. Nie łączyły ich więzi pokoleniowe ani organizacyjne12. 
Mimo to w ich doświadczeniach politycznych można znaleźć wspól-
ny mianownik. Wszyscy oni zostali wychowani w duchu liberalnej 
wiary i  wszyscy doszli do przekonania, że liberalizm, jaki poznali 
w końcowej dekadzie XIX wieku, nie daje odpowiedzi na najbardziej 
istotne polityczne pytania. Karl Polanyi w liście do Oszkára Jásziego, 
napisanym w  latach pięćdziesiątych, retrospektywnie zdefiniował 
sytuację liberalnych intelektualistów przełomu wieków:

Ty i ja osiągnęliśmy wiek męski przed wielką zmianą. Niewielu takich 
ludzi już pozostało; są oni miarą Zachodu, platynowym standardem 
w historycznym świecie wartości. Ci, którzy przyszli po nas, wyolbrzy-
miali lub umniejszali, przeceniali lub zupełnie zbywali wartość dzie-
więtnastego wieku13.

12 Między urodzonym w 1859 roku Johnem Deweyem a najmłodszym z tej gru-
py Karlem Mannheimem, który przyszedł na świat w  1893 roku, jest ponad 
trzydzieści lat różnicy. Bertrand Russell urodził się w 1872 roku, a Karl Polanyi 
w 1886 roku. Wszyscy oni jednak pierwsze doświadczenia polityczne i intelek-
tualne zdobyli przed pierwszą wojną światową. 

13 List Karla Polanyiego do Oszkára Jásziego cytuję za wyborem korespondencji 
pod tytułem Corespondence between Karl Polanyi and Oscar Jászi, która zosta-
ła opublikowana jako aneks do artykułu Györgya Litvana, Democratic and So-
cialist Values in Karl Polany’s Thought, w: The Legacy of Karl Polanyi. Market, 
State and Society at the End of Twentieth Century, ed. by M. Mendell, D. Salée, 
St. Martin Press, New York 1991, s. 265. 
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Intelektualiści przełomu wieków, tacy jak John Dewey, Bertrand 
Russell, Karl Mannheim i  Karl Polanyi, zostali w  znacznej mierze 
ukształtowani przez dziewiętnastowieczne idee. Znali wartości libe-
ralnej wiary, ale wiedzieli też, że jest ona niemożliwa do utrzymania 
w  niezmienionej postaci. W  epoce społeczeństwa przemysłowego, 
nowoczesnej technologii i demokracji masowej starali się zachować 
to, co uznawali za najcenniejsze z liberalnego dziedzictwa.

Bertrand Russell był bez wątpienia najlepszym pisarzem w gro-
nie lewicowych liberałów. Talent literacki przyniósł mu powodze-
nie wśród szerokiej publiczności, a  także literacką Nagrodę Nobla 
w 1950 roku. Za sprawą swoich prac w dziedzinie logiki Russell jest 
uważany za jednego z prekursorów filozofii analitycznej. Punktem 
przełomowym w  biografii politycznej Russella była pierwsza woj-
na światowa. W swojej autobiografii filozof opisuje, jakim szokiem 
był dla niego widok tłumów z zadowoleniem przyjmujących wieść 
o wybuchu wojny14. Bertrand Russell znalazł się w gronie przeciw-
ników udziału Wielkiej Brytanii w  wojnie. Za swoje poparcie dla 
ruchu antywojennego Russell zapłacił kilkumiesięcznym pobytem 
w więzieniu. Intelektualną odpowiedzią Russella na kryzys liberal-
nej wiary wywołany pierwszą wojną światową była praca Principles 
of Social Reconstruction, w  której filozof zastanawiał się nad przy-
czynami wojny i kreślił wizję alternatywnego porządku społecznego, 
łączącego motywy liberalne z rozwiązaniami wyraźnie inspirowany-
mi myślą syndykalistyczną. Od tego czasu refleksja polityczna zaj-
mowała coraz więcej miejsca w twórczości Russella, czego wyrazem 
były takie prace, jak Drogi do wolności, Power and Organization czy 
Władza i jednostka. Mimo wielu filozoficznych różnic, jakie dzieliły 
Bertranda Russella i Johna Deweya, obaj myśliciele wypowiadali się 
w podobnym tonie na tematy polityczne, takie jak stosunek do ko-
munizmu i rewolucji bolszewickiej, szanse demokracji przemysłowej 
czy zagrożenia dla wolności jednostki we współczesnym świecie15.

14 B. Russell, Autobiografia 1914–1944, tłum. A. Podzielna, Czytelnik, Warszawa 
1998, s. 10.

15 Doskonały opis postawy Bertranda Russella podczas pierwszej wojny świa-
towej i  jego filozofii społecznej z  tego okresu można znaleźć w  pracy Alana  
Ryana, Bertrand Russell: A Political Life, Allen Lane, London 1981, s. 55–80.
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Karl Polanyi i Karl Mannheim byli z pochodzenia Węgrami, któ-
rzy pierwsze polityczne doświadczenia zdobywali w  wielokulturo-
wej monarchii austro-węgierskiej16. Obaj aktywnie działali w samo-
kształceniowej organizacji studenckiej, znanej jako Koło Galileusza. 
Obaj też znajdowali się pod dużym wpływem Oszkára Jásziego – 
lewicującego intelektualisty, sceptycznie odnoszącego się do nauko-
wych i politycznych aspiracji marksizmu. Tuż przez pierwszą wojną 
światową Oszkár Jászi założył Partię Radykalną, która reprezento-
wała program społecznego liberalizmu. Po wojnie partia ta weszła 
w  skład rządu hrabiego Mihálya Károlyiego, obalonego wkrótce 
przez komunistów pod wodzą Béli Kuna17. Mimo politycznej poraż-
ki programu liberalnego Oszkár Jászi pozostał dla Karla Mannhei- 
ma i Karla Polanyiego wzorem męża stanu; obaj byli przekonani, że 
idee liberalne, których z taką pasją bronił Jászi, mają wielką wartość. 
Chociaż później obaj myśliciele odeszli od poglądów swego mento-
ra, każdy z nich starał się zachować w swojej filozofii społecznej to, 
co ich zdaniem stanowiło trwałe dziedzictwo tradycji liberalnej.

Po upadku reżimu demokratycznego na Węgrzech Karl Polanyi 
wyemigrował do Wiednia. Zarabiał tam na życie jako dziennikarz 
piszący o sprawach międzynarodowych. Publicystyka Karla Polany-
iego z  tego okresu była w gruncie rzeczy kroniką rozpadu liberal-
nego porządku18. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w 1933 roku 
Polanyi przeniósł się do Wielkiej Brytanii, by wreszcie na stałe osiąść 
w Kanadzie i podjąć pracę w Stanach Zjednoczonych na Columbia 

16 Na temat rozwoju politycznego i kształtowania się liberalnej wrażliwości Kar-
la Mannheima zob. D. Kettler, V. Meja, Karl Mannheim and the Crisis of Liber-
alism: The Secret of These New Times, Transaction Publishers, New Brunswick 
1995, s. 15–25. W sprawie roli okresu węgierskiego w formowaniu postawy po-
litycznej Karla Polanyiego zob. G. Dale, Karl Polanyi in Budapest: On His Poli- 
tical and Intellectual Formation, „economic Journal of Sociology” 2009, Vol. 50, 
Issue 1, s. 97–130.

17 Karl Polanyi przez pewien czas pełnił nawet funkcję osobistego sekretarza 
Jásziego, w okresie kiedy ten był liderem Partii Radykalnej.

18 Por. na ten temat M. Cangiani, Prelude to “The Great Transformation”: Karl Po-
lanyi’s Articles for “Der Oesterreichische Volkswirt”, w: Humanity, Society and 
Commitment: On Karl Polanyi, ed. by K. McRobbie, Black Rose Books, Montreal 
1994, s. 7–24.
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University w  Nowym Jorku. Karl Polanyi zyskał międzynarodo-
wą sławę dzięki wydanej w 1944 roku pracy Wielka transformacja. 
Polityczne i  ekonomiczne źródła naszych czasów, w  której poddał 
gruntownej krytyce ideologię liberalizmu ekonomicznego. Praca ta 
stanowi jedną z najbardziej wnikliwych analiz kryzysu, jaki spotkał 
społeczeństwa liberalne w  okresie międzywojennym. Po drugiej 
wojnie światowej Karl Polanyi poświęcił się studiom nad życiem go-
spodarczym społeczeństw przedprzemysłowych, stając się jednym 
z twórców antropologii ekonomicznej.

Karl Mannheim, w odróżnieniu od Polanyiego, zdecydował się 
na emigrację dopiero po upadku reżimu Beli Kuna i ustanowieniu 
na Węgrzech monarchii. Wyjechał do Niemiec, gdzie kontynuował 
karierę naukową, wykładając na uniwersytetach w Heidelbergu i we 
Frankfurcie nad Menem. W krótkim czasie Mannheim stał się jed-
nym z  najbardziej wpływowych socjologów pierwszej połowy XX 
wieku, przede wszystkim za sprawą przedstawionego w pracy Ideo- 
logia i utopia programu socjologii wiedzy. Z czasem główne miej-
sce w twórczości węgierskiego socjologa zaczął zajmować problem 
warunków przetrwania liberalnego porządku społecznego. Podczas 
pracy w Niemczech Mannheim mógł obserwować upadek republiki 
weimarskiej. Po dojściu Hitlera do władzy socjolog wyemigrował do 
Anglii. Swoje doświadczenia Mannheim podsumował w pracy pod 
tytułem Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, której pierw-
sze niemieckie wydanie ukazało się w 1935 roku, a wydanie angiel-
skie – dużo obszerniejsze od niemieckiego pierwowzoru – zostało 
udostępnione publiczności w 1940 roku. W tym dziele węgierski so-
cjolog sformułował oryginalny program „planowania dla wolności”, 
który miał umożliwić zachowanie zasadniczych swobód liberalnych 
w warunkach planowego porządku społecznego.

John Dewey nie miał lekkości pióra Bertranda Russella ani tak 
rozległej wiedzy w zakresie nauk społecznych, jaką dysponowali Karl 
Mannheim i Karl Polanyi. Jednak jego liberalizm był częścią szersze-
go poglądu na świat, którego wyrazem był filozoficzny pragmatyzm. 
Johna Deweya można uznać za „wielkiego filozofa” w sensie, który 
na początku XX wieku był już niemal archaiczny. Pragmatysta stwo-
rzył bowiem filozofię obejmującą teorię badania, metafizykę, estety-
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kę, teorię wychowania, religię oraz politykę; filozofię, która rościła 
sobie prawo do bycia najbardziej autentycznym wyrazem aspiracji 
epoki nowoczesnej. Pod względem rozmachu dzieło amerykańskie-
go filozofa można porównać do wielkich systemów Platona, Johna 
Locke’a, Immanuela Kanta czy Karola Marksa. Właśnie to osadzenie 
liberalizmu Deweya w  szerszym filozoficznym poglądzie na świat 
stanowi o atrakcyjności jego propozycji.

1.2. rozwój myśli politycznej johna deweya  
do końca pierwszej wojny światowej

John Dewey urodził się w 1859 roku w miasteczku Burlington w sta-
nie Vermont leżącym przy granicy z Kanadą19. Ojciec Deweya, Ar-
chibald S. Dewey, był właścicielem sklepu, jego matka, Lucina Rich 
Dewey, ujście dla swojej energii znajdowała zaś w działalności w ru-
chu odnowy ewangelicznej w  ramach Kościoła kongregacjonali-
stycznego20. John Dewey miał dwóch braci – starszego Davisa Ri-
cha i młodszego Charlesa Minora. Czwarty brat – także o imieniu 
John – zginął w tragicznym wypadku dwa i pół roku po przyjściu na 
świat. Urodzony wkrótce potem John Dewey był dzieckiem, które 
miało zrekompensować rodzicom poniesioną stratę. Dzieci państwa 
Deweyów zostały wychowane w duchu surowej religijności. Matka 
często powtarzała swoim synom, że powinni zadawać sobie pyta-
nie, czy to, co robią, zyskałoby aprobatę Jezusa. Można zaryzykować 
tezę, że rozwój intelektualny Johna Deweya był w dużej mierze in-
spirowany buntem przeciwko tej odmianie protestanckiej religijno-
ści. Wspominając po latach okres swojej młodości, John Dewey wy-

19 Informacje na temat biografii amerykańskiego filozofa można znaleźć w nas-
tępujących publikacjach: J. Dewey, Biography of John Dewey, w: The Philosophy 
of John Dewey, ed. by P. A. Schilpp, 2nd ed., Tudor Publishing Company, New 
York 1951, s. 3–45; M. eastman, Heroes I Have Known. Twelve Who Lived Great 
Lives, Simon and Schuster, New York 1942, s. 275–321. 

20 Na temat wychowania religijnego Johna Deweya por. P. Gutowski, Między mo-
nizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Wy-
dawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 28–29.
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znał, że ostre opozycje, silnie obecne w kulturze protestanckiej, takie 
jak dualizm ciała i umysłu, były dla niego źródłem emocjonalnego 
cierpienia, czegoś w  rodzaju „wewnętrznego skaleczenia”21. Nasta-
wienie antydualistyczne, mające bez wątpienia silne podłoże emo-
cjonalne, stanie się jednym ze znaków rozpoznawczych Deweyow-
skiej wersji pragmatyzmu.

Oparcie dla swojego sprzeciwu wobec dominujących form religij-
ności Dewey znalazł w  idealistycznej filozofii niemieckiej. Młody 
John Dewey studiował myśl Immanuela Kanta pod opieką Henry’ego A. 
Torreya na University of Vermont, a następnie zapoznał się z dzie-
łami Georga Wilhelma Friedricha Hegla pod kierunkiem Geor- 
ge’a  Sylvestra Morrisa na John’s Hoppkins University. Dewey miał 
też okazję uczęszczać na wykłady z logiki Charlesa S. Peirce’a, które 
nie zrobiły na nim wtedy większego wrażenia. Pierwszą pracę w cha-
rakterze nauczyciela akademickiego John Dewey podjął w Univer-
sity of Michigan w  1884 roku. Tam poznał on swoją pierwszą 
żonę – Allice Chipman. Wywarła ona znaczny wpływ na myślenie 
filozofa, zachęcając go do zajęcia postawy niezależnej wobec zinsty-
tucjonalizowanej religii oraz zwracając jego uwagę na kwestie spo-
łeczne. W 1888 roku Dewey podjął pracę na University of Minneso-
ta. Jednak już rok później filozof powrócił do Michigan, aby objąć na 
tamtejszym uniwersytecie katedrę filozofii.

Filozofią, która wywarła największy wpływ na twórczość mło-
dego Deweya, był neoheglowski idealizm, zdradzający silny wpływ 
twórczości brytyjskiego heglisty Thomasa Hilla Greena. Z  ideali-
stycznego okresu twórczości pochodzą pierwsze teksty Johna De-
weya na temat demokracji22. Dewey postrzegał społeczeństwo jako 
organizm, a  w  demokracji widział najdoskonalszą formę istnienia 

21 J. Dewey, From Absolutism to Experimentalism, LW 5, s. 153.
22 Por. J. Dewey, The Ethics of Democracy, eW 1; idem, Christianity and Democ-

racy, eW 4. Dobre omówienie idealistycznej fazy w twórczości Deweya można 
znaleźć w: Ł. Nysler, Demokracja i absolutny idealizm we wczesnej filozofii Joh-
na Deweya, „edukacja Filozoficzna” 2005, nr 39, s. 235–249. Zob. też: R. Bern-
stein, John Dewey’s Vision of Radical Democracy, w: idem, Pragmatic Turn, Poli-
ty Press, Cambridge, UK–Malden 2010, s. 71–75; R. Westbrook, John Dewey and 
American Democracy, Cornell University Press, Ithaca, New York 1991, s. 33–54.
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społecznego organizmu. Metaforę organistyczną często interpre-
towano konserwatywnie, dowodząc, że społeczeństwo jest orga-
nizmem, w  którym panuje właściwa hierarchia: głowa wydaje po-
lecenia, a  pozostałe organy posłusznie wypełniają przypisane im 
funkcje. Tymczasem dla Deweya teoria społeczeństwa jako organi-
zmu miała wymowę radykalną. Mówiąc o  idei organizmu, Dewey 
podkreśla, że jest to koncepcja oparta na wzajemności23. Teoria orga-
nizmu społecznego wymaga zgodności między wolą indywidualną 
a wolą powszechną. Jak długo społeczeństwo pozostaje wewnętrznie 
podzielone, tak długo nie jest ono ani prawdziwym organizmem, ani 
prawdziwą demokracją. Aby przezwyciężyć trawiące społeczeństwo 
podziały – wywodził młody John Dewey – musimy w pełni zdać so-
bie sprawę z duchowego posłannictwa demokracji:

Jeśli Bóg, jak nauczał Chrystus, jest zakorzeniony w człowieku, wcielo-
ny w człowieka, to demokracja ma znaczenie duchowe, którego nie wy-
pada nam pominąć. Demokracja jest wolnością. […] Demokracja, jako 
wolność, oznacza poluzowanie więzów, zerwanie ograniczeń, przeła-
manie barier, ścian środkowych, podziałów […]. Mury zniszczone 
przez wolność, którą jest demokracja, to mury uniemożliwiające pełny 
ruch prawdy […]. To nie przypadek, że wzrost organizacji demokracji 
zbiega się w czasie z powstaniem nauki, włączając w to maszynerię tele-
grafu i lokomotywy dla dystrybucji prawdy. Istnieje tylko jeden fakt – co-
raz bardziej kompletny ruch człowieka w kierunku jedności z jego to-
warzyszami za pomocą spełnienia prawdy w życiu24.

Wszelkie podziały, w tym podziały klasowe, są zatem ranami na cie-
le organizmu społecznego. Zadaniem demokracji jest przezwycię-
żenie barier oddzielających ludzi od siebie. Bariery te mogą zostać 
przełamane za pomocą reform społecznych, a także za sprawą po-
stępu nauki i techniki, które zbliżają ludzi do siebie za pomocą „ma-
szynerii lokomotywy i telegrafu”. W ten sposób społeczeństwo może 
stać się prawdziwym organizmem, rzeczywistą wspólnotą połączoną 
zjednoczoną wolą wszystkich jednostek. W takiej wspólnocie panu-

23 J. Dewey, The Ethics of Democracy, eW 1, s. 237. 
24 Idem, Christianity and Democracy, eW 4, s. 8–9.
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je całkowita harmonia między interesem jednostkowym i społecz-
nym. „Przynajmniej w  koncepcji – wywodzi Dewey – demokra-
cja zbliża się najbardziej do ideału wszelkiej społecznej organizacji; 
do stanu, w którym jednostka i społeczeństwo są wobec siebie or-
ganiczni”25. Osiągniecie prawdziwie organicznej demokracji, opar-
tej na braterstwie ludzi na ziemi, będzie zarazem wypełnieniem mi-
sji dziejowej chrześcijaństwa. Religia straci wszelki sens konfesyjny, 
zyskując w  zamian praktyczne urzeczywistnienie w  formie demo-
kratycznej wspólnoty. Pojęcie demokracji we wczesnej myśli Joh-
na Deweya oznaczało nie tylko typ ustroju politycznego, lecz przede 
wszystkim pewien ideał etyczny, do którego należy dążyć. Demo-
kracja jako ideał etyczny była synonimem wspólnoty bez barier – 
wspólnoty, w której wszelkie dzielące ludzi mury zostały zburzone.

ewolucja intelektualna Johna Deweya polegała na stopniowym 
odchodzeniu od idealizmu w stronę pragmatyzmu. Jedną z pierw-
szych oznak przełomu w myśleniu filozoficznym Deweya był artykuł 
Reflex Arc Concept in Psychology, opublikowany w magazynie „Psy-
chological Review” w  1896 roku26. Przedmiotem ataku pragmaty-
sty był model psychologiczny, który interpretuje nawyki sterujące 
zachowaniem jako wykształcone reakcje organizmu na regularnie 
powtarzane bodźce. W tym modelu, wedle Deweya, „stary dualizm 
między ciałem i duszą odbija się wyraźnym echem w postaci obec-
nego dualizmu bodźca i reakcji”27. Pod niewinną z pozoru naukową 
retoryką skrywają się więc problematyczne założenia o charakterze 
metafizycznym.

Różnice między teorią łuku odruchowego a poglądami Deweya 
można zobrazować, odwołując się do przykładu dziecka bawiącego 
się świecą. Dla zwolenników teorii łuku odruchowego interakcja 
dziecka i  świecy daje się opisać jako sekwencja bodźców i  reakcji. 
światło świecy jest bodźcem dla dziecka, które wyciąga rękę do 
światła (reakcja). Następnie następuje poparzenie (bodziec), a reak-

25 Idem, The Ethics of Democracy, eW 1, s. 237.
26 Idem, Reflex Arc Concept in Psychology, eW 5. Artykuł ten ukazał się po pol-

sku pod tytułem Jednolitość zachowania w zbiorze: idem, Filozofia a cywiliza-
cja, tłum. S. Purman, Wydawnictwo J. Przeworskiego, Warszawa 1938. 

27 Por. idem, Jednolitość zachowania, w: idem, Filozofia a cywilizacja, s. 247.
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cją jest gwałtowne cofnięcie ręki. efektem parokrotnego powtórze-
nia tej sekwencji jest powstanie stałego nawyku, jakim jest unikanie 
przez dziecko płomienia świecy. Dewey sądzi, że taka interpretacja 
jest nieprzekonująca. Teoria łuku odruchowego błędnie zakłada, że 
organizm pozostaje pasywny, biernie poddając się bodźcom płyną-
cym z otoczenia. W konsekwencji interakcja dziecka ze świecą jest 
przedstawiona w  sposób nazbyt uproszczony, przywiązujący zbyt 
dużą wagę do ścisłego wyodrębnienia poszczególnych bodźców 
i  następujących po nich reakcji. Łuk odruchowy można bardziej 
adekwatnie przedstawić jako koło opisujące nieustanną interakcję 
organizmu z otoczeniem; podział na poszczególne fazy tego procesu 
ma umowny charakter. Jak wyjaśnia Dewey, teoria łuku odrucho-
wego popełnia „błąd niedostrzegania, że łuk, o którym ta koncepcja 
mówi, jest w rzeczywistości obwodem, stałym procesem odtwarza-
nia, przerywa ona ciągłość i nie pozostawia nam ona nic poza szere-
giem skoków, przy czym pochodzenia każdego skoku trzeba szukać 
poza procesem samego doświadczenia – albo w zewnętrznym naci-
sku »otoczenia«, albo też w nieobliczalnej przemianie żywiołowej od 
wewnątrz »duszy« lub »organizmu«”28.

Naszkicowany tutaj model interakcji między organizmem a oto-
czeniem ma istotne filozoficzne implikacje. Nietrudno zauważyć, że 
rozważania te są utrzymane w zupełnie innej tonacji niż prezentowa-
ne wcześniej wywody na temat organicznej teorii demokracji. Istotą 
nowej filozofii Deweya jest przekonanie, że organizm w toku inter- 
akcji ze środowiskiem nadaje światu znaczenie29. Jak wyjaśnia Alan 
Ryan, przechodząc od idealizmu do pragmatyzmu, Dewey porzucił 
pogląd, że „Absolut lub Boska Inteligencja napełniły świat znacze-
niem”, na rzecz idei, że „zmagając się ze światem, my napełniamy go 
znaczeniem”30. Dewey zdawał sobie sprawę, że w inspirowanym bio-
logią ewolucyjną modelu relacji między organizmem a otoczeniem 
tkwią zalążki nowej filozofii. „Punkt ciężkości tych rozważań tkwi 
w  ich zastosowaniu – pisał Dewey w końcowym akapicie swojego 

28 Ibidem, s. 251.
29 Por. A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 126.
30 Ibidem.
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artykułu – ale zastosowanie ich do zagadnienia istoty rozwoju umy-
słowego, do rozróżnienia między świadomością uczuciową a rozu-
mową i  do istoty sądów musimy odłożyć do bardziej sprzyjającej 
sposobności”31. Jak się przekonamy w dalszej części tej pracy, kariera 
Deweya obfitowała w takie „sprzyjające sposobności”, a wiele opra-
cowanych przez filozofa teorii w punkcie wyjścia przyjmuje przed-
stawiony tutaj model interakcji organizmu z otoczeniem.

Następnym przełomem w życiu Johna Deweya było otrzymanie 
posady na Uniwersytecie w Chicago w 1894 roku. Podczas pobytu 
w tym mieście Dewey został liderem pragmatycznej szkoły w filozo-
fii i socjologii, do której obok niego należeli tacy myśliciele, jak James 
Tufts i George Herbert Mead, rozwinął oryginalną koncepcję logiki 
i stworzył podstawy własnej wersji pragmatyzmu. Prawdziwym suk-
cesem okazała się szkoła eksperymentalna prowadzona przy Uni-
wersytecie w Chicago, która przyniosła Deweyowi międzynarodową 
sławę. Przeprowadzka do Chicago wywarła też duży wpływ na roz-
wój refleksji społecznej pragmatysty. Tam Dewey porzucił retorykę 
chrześcijańskiego reformatora społecznego na rzecz roli świeckiego 
intelektualisty i krytyka32. Na formowanie się wrażliwości politycz-
nej Deweya duży wpływ miały dwa wydarzenia: strajk kolejarzy 
w  fabryce Pullmana oraz współpraca z ośrodkiem dla imigrantów 
w Hull House, prowadzonym przez Jane Addams. Bezwzględna pa-
cyfikacja strajku w fabryce Pullmana i uwięzienie jego przywódcy, 
eugena Debsa, unaoczniły Deweyowi nie tylko brutalny charakter 

31 J. Dewey, Jednolitość zachowania, s. 262. Wprowadziłem drobne zmiany w tłu-
maczeniu, uwspółcześniając język i gramatykę. 

32 W dużej mierze stało się tak za sprawą zmiany otoczenia społecznego. Przed 
wyjazdem do Chicago publiczność Deweya składała się głównie z  członków 
postępowych organizacji religijnych. Najpierw w Chicago, a potem w Nowym 
Jorku Dewey znalazł nową publiczność, złożoną z reformatorów społecznych, 
czytelników liberalnych gazet w rodzaju „The New Republic”, działaczy związ-
ków zawodowych i różnej maści radykałów. Była to w dużej mierze publiczność 
świecka, niewrażliwa na religijną retorykę. Pouczające jest pod tym względem 
przestudiowanie szczegółowej chronologii życia Johna Deweya, dostępnej na 
stronie internetowej The Center for Dewey Studies na Southern Illinois Univer-
sity w Carbondale. Zob. Chronology of John Dewey’s Life and Work, http://dew-
eycenter.siu.edu (dostęp: 20.05.2014).
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walk klasowych w Ameryce, lecz także konformizm elit intelektu-
alnych, niepotrafiących zdobyć się na poparcie strajkujących33. Hull 
House był z kolei nie tylko schroniskiem dla imigrantów, lecz także 
centrum społecznym, kulturalnym i intelektualnym, w którym De-
wey wielokrotnie występował z  odczytami. Jak wskazuje wybitna 
znawczyni pragmatyzmu, Charlene Haddock Seigfried, doświadcze-
nie współpracy z ośrodkiem w Hull House dostarczyło Deweyowi 
praktycznego modelu demokracji działającej na poziomie społecz-
nym34. Niemniej jednak, mimo wzrostu zainteresowania sprawami 
społecznymi, John Dewey unikał otwartego zajmowania stanowiska 
w politycznych sporach35.

Okres pracy w Chicago niespodziewanie dobiegł końca w 1904 
roku w  wyniku konfliktu Johna Deweya z  rektorem Uniwersytetu 
Chicagowskiego Williamem Harperem o  zasady funkcjonowania 
oraz obsadę personalną szkoły eksperymentalnej36. Nową ofertę pra-
cy John Dewey otrzymał z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. 
W okresie nowojorskim powstały najważniejsze dzieła filozoficzne 
pragmatysty, takie jak Experience and Nature, Quest for Certainty czy 
Art as Experience. W Nowym Jorku Dewey znalazł się w centrum 
najważniejszych intelektualnych i politycznych kontrowersji ówczes- 

33 Por. R. Westbrook, Democratic Hope. Pragmatism and Politics of Truth, Cornell 
University Press, Ithaca–London 2005, s. 74–98.

34 Por. C. H. Seigfried, Socializing Democracy: Jane Addams and John Dewey, „Phi-
losophy of the Social Sciences” 1999, Vol. 29, No. 2, s. 207–230.

35 Por. C. West, American Evasion of Philosophy. A Genealogy of Pragmatism, Uni-
versity of Wisconsin Press, Madison 1989, s. 83–84. 

36 Zdarzenia te są szczegółowo opisywane przez biografów Johna Deweya. Por. np.  
R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, s. 111–113. Do kryzysu do-
szło przy okazji fuzji Deweyowskiej szkoły eksperymentalnej z podobną szkołą 
założoną przez pułkownika Parkera. Po śmierci Parkera w 1902 roku obie szko-
ły miały zostać połączone pod intelektualnym zwierzchnictwem Johna Deweya, 
co wywołało protesty części nauczycieli ze szkoły Parkera, którzy sprzeciwiali 
się temu, aby dyrektorką nowo utworzonej szkoły była Alice Dewey. Rektor 
Harper wypracował kompromis polegający na tym, że Alice Dewey pozostanie 
dyrektorem nowej szkoły jedynie do końca kadencji. John Dewey nie wiedział 
jednak o tych uzgodnieniach. Kiedy okazało się, że jego żona nie będzie mo-
gła być dłużej dyrektorem nowej szkoły, w 1904 roku filozof złożył rezygnację 
z wszystkich stanowisk zajmowanych na Uniwersytecie w Chicago. 
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nej Ameryki. Pragmatysta był nie tylko obserwatorem, lecz także 
uczestnikiem zmagań. Dewey działał w licznych organizacjach po-
litycznych, spośród których trzeba wymienić People Lobby, League 
for Industrial Democracy oraz League for Independent Political  
Action37. W tym okresie powstały główne prace Johna Dewey na te-
maty polityczne i społeczne. W 1927 roku Dewey opublikował The 
Public and Its Problems, w której przedstawił główne założenia swojej 
teorii demokracji. Następnie w 1929 roku na łamach „The New Re-
public” ukazał się cykl artykułów Deweya, które rok później zostały 
wydane jako Individualism Old and New. Książka ta była dowodem 
na ewolucję poglądów Deweya w stronę socjalizmu. Dalszym kro-
kiem w tym kierunku była wydana w 1935 roku praca pod tytułem 
Liberalism and Social Action, o której Sidney Hook z rozbrajającym 
brakiem poczucia proporcji powiedział, że może ona stać się tym dla 
XX wieku, czym Manifest komunistyczny był dla wieku XIX38. Ostatnią 
ważną polityczną książką Deweya była wydana w 1938 roku Free- 
dom and Culture, w której pragmatysta zawarł diagnozę kondycji de-
mokracji w obliczu zagrożenia totalitaryzmem. Dzieła i aktywność 
społeczna Deweya z okresu pobytu w Nowym Jorku stanowią zasad-
niczy przedmiot prezentowanej pracy.

Bezpośrednim bodźcem do zajęcia przez Johna Deweya wyraź-
nego stanowiska w politycznym sporze był wybuch pierwszej woj-
ny światowej. W 1915 roku amerykański filozof opublikował pracę 

37 League for Industrial Democracy, która powstała w 1921 roku na gruzach Inter-
collegiate Socialist Society, była wedle określenia Roberta Westbrooka „najważ-
niejszą przedwojenną organizacją socjalistycznych intelektualistów” (por. R. West- 
brook, John Dewey and American Democracy, s. 277–278). Liga ta jest warta od-
notowania również ze względu na to, że w wyniku rozłamu wyłoniła się z niej 
w latach sześćdziesiątych najważniejsza organizacja amerykańskiej Nowej Le-
wicy – Students for Democratic Society (SDS). League for Independent Political 
Action była z kolei organizacją polityczną aktywną w okresie wielkiego kryzy-
su, która skupiała niezależnych radykałów i socjalistów. Szerzej opisuję jej losy 
w rozdziale piątym. People Lobby koncentrowało się na propagowaniu różnych 
postępowych inicjatyw. W latach trzydziestych biuletyn tej organizacji stanowił 
ważne forum, na którym John Dewey prezentował swoje poglądy.

38 Por. S. Hook, John Dewey. An Intellectual Portrait, with introduction by R. Rorty, 
Prometheus Books, Amherst–New York 1995, s. 158.
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German Philosophy and Politics, w której wskazywał na filozoficzne 
źródła niemieckiego militaryzmu39. Następnie Dewey opowiedział 
się za udziałem Stanów Zjednoczonych w wojnie i zaangażował się 
w kampanię poparcia dla interwencji zbrojnej. John Dewey wierzył, 
że zwycięstwo w wielkiej wojnie nie tylko uczyni świat bezpiecznym 
dla demokracji, lecz także zainauguruje ważne reformy w  polity-
ce wewnętrznej. „Walczymy, aby pozbyć się władzy królów i  cesa-
rzy – wywodził Dewey – Jednak kiedy skończymy – kontynuował 
pragmatysta – może okazać się, że pozbyliśmy się również władzy 
pieniądza i handlu”40. Zaangażowanie wojenne wymagało pozyska-
nia poparcia ze strony klas pracujących. Dewey był przekonany, że 
robotnicy stopniowo uzyskają większy wpływ na władzę nie tylko 
w Rosji, lecz także w  takich krajach, jak Niemcy, Wielka Brytania 
i Stany Zjednoczone41. W tej sytuacji marszu w stronę demokracji 
przemysłowej nie da się już zatrzymać.

Stanowisko Deweya wzbudziło wiele kontrowersji. Najważniej-
szym polemistą okazał się Randolph Bourne, krytyk literacki i były 
uczeń pragmatysty. Bourne postawił swojemu dawnemu mistrzowi 
najcięższe zarzuty. W eseju pod tytułem Zmierzch bożków Bourne 
dowodził, że pragmatyzm Deweya nie wytrzymał próby kryzysu. 
Poczciwa, reformatorska filozofia, podkreślająca zbawienny wpływ 
inteligencji na bieg zdarzeń, nie potrafiła stawić czoła namiętno-
ściom rozbudzonym przez wojnę. „Najwyraźniej emocje, które 
wojna wydobywa, są gwałtowniejsze i mniej przewidywalne niż te, 
które profesor Dewey przywykł brać pod uwagę w swojej przepojo-
nej nadzieją i inteligencją wyobraźni” – ironizował Bourne42. Wiara 
Johna Deweya w to, że machina państwowa zbudowana na potrzeby 
wysiłku wojennego może stać się narzędziem reform społecznych – 
wiara, którą Dewey głosił w artykułach publikowanych na łamach 

39 Zob. J. Dewey, German Philosophy and Politics, MW 8. Niektóre tezy tej pracy 
omawiam w rozdziale drugim.

40 Idem, War’s Social Results, LW 17, s. 21.
41 Ibidem, s. 23.
42 R. Bourne, Twilight of Idols, w: idem, The Radical Will: Selected Writings 1911– 

–1918, ed. and with introduction by O. Hansen, preface by Ch. Lasch, University 
of California Press, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1992, s. 336.
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„The New Republic” – była dla Bourne’a wyrazem fundamentalne-
go nieporozumienia43. W czasie wojny do głosu dochodzi fanatyzm 
i psychologia tłumu, a nie chwalona przez Deweya pragmatyczna in-
teligencja. Co więcej, poparcie dla wojny obnażyło, zdaniem Bour- 
ne’a, fałsz deklarowanych przez pragmatyzm demokratycznych ide-
ałów. W filozofii Deweya – wywodził Bourne – demokracja pozostaje 
„niepoddanym analizie ideałem”, sloganem pozbawionym konkret-
nej treści44. Porażka moralna tej filozofii wynikała z  tego, że prag-
matyzm, według Bourne’a, jest przede wszystkim filozofią środków, 
a  nie celów. Instrumentalizm Deweya, sugerował Randolph Bour- 
ne, mógłby nosić bardziej adekwatne miano oportunizmu45.

Czy refleksja polityczna Johna Deweya, rozwijana systematycz-
nie po pierwszej wojnie światowej, stanowi odpowiedź na zarzuty 
Randolpha Bourne’a? Taką tezę postawił Robert Westbrook w pracy 
John Dewey and American Democracy46. Niewątpliwie w  twierdze-
niu tym jest wiele prawdy. Publiczną krytykę ze strony byłego ucznia 
Dewey odczuł bardzo boleśnie. Co więcej, pragmatysta mógł mieć 
uzasadnione wyrzuty sumienia w stosunku do Bourne’a. Z czasem 
filozof był skłonny przyznać, że to Bourne miał rację w sprawie oce-
ny pierwszej wojny światowej. Ponadto Dewey posunął się za daleko, 
wykorzystując swój autorytet do uniemożliwienia publikacji artyku-
łów Bourne’a w magazynie „The Dial”47. Zarzuty wobec pragmaty-
zmu, które sformułował Bourne, są poważne; były też wielokrotnie 

43 Pożywką dla krytyki były następujące artykuły Deweya: Conscription of Thought, 
Conscience and Compulsion, The Future of Pacifism, What America Will Fight 
For, zamieszczone w dziesiątym tomie Middle Works.

44 R. Bourne, Twilight of Idols, s. 340.
45 Aby zrozumieć skalę rozczarowania Bourne’a, warto porównać retorykę Twi-

light of Idols z  jego wcześniejszymi wypowiedziami na temat pragmatyzmu. 
W entuzjastycznym tonie w artykule z 1915 roku pod tytułem John Dewey’s Phi-
losophy Bourne dowodził, że zarówno pisma, jak i sposób bycia Johna Deweya 
są głęboko przepojone demokratycznymi ideałami. „Prorok przebrany w szaty 
profesora logiki – pisał Bourne o Deweyu – wydaje się niemal zawstydzony, że 
dostrzegł on implikacje demokracji wyraźniej niż ktokolwiek inny w wielkim, 
aspirującym do demokracji społeczeństwie […]”. Por. idem, John Dewey’s Phi-
losophy, w: idem, Radical Will, s. 332.

46 Por. R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, s. 231–232, 367–373.
47 Ibidem, s. 211–212, 234–235.
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powtarzane przez mniej lub bardziej kompetentnych krytyków. Na 
domiar złego przedwczesna śmierć Randolpha Bourne’a  w  1918 
roku – na skutek zarażenia hiszpańską grypą, przyniesioną do Ame-
ryki przez wracających z  frontu żołnierzy – przekreśliła szansę na 
pojednanie między filozofem i jego buntowniczym uczniem.

Wszystko to wspiera psychoanalityczną interpretację Roberta 
Westbrooka, zgodnie z  którą rozwój refleksji politycznej Deweya 
był motywowany potrzebą zaleczenia ran powstałych w konfronta-
cji z Bourne’em48. Rzecz jasna, istniały też bardziej prozaiczne przy-
czyny zwrotu Johna Deweya w  stronę myśli politycznej. Po części 
wynikało to z logiki rozwoju systemu filozoficznego pragmatysty. Po 
opracowaniu głównych tez pragmatyzmu i zastosowaniu ich w sfe-
rze edukacji nadszedł czas na sprawdzenie pragmatycznego sposobu 
myślenia w odniesieniu do takich dziedzin, jak sztuka, religia i poli-
tyka. Nie jest też przypadkiem, że wzmożona aktywność polityczna 
Johna Deweya pojawiła się na stosunkowo późnym etapie kariery 
uniwersyteckiej pragmatysty, kiedy jego reputacja była już ustalona. 
Trzeba pamiętać, że w tym czasie uniwersytety znajdowały się pod 
kontrolą prywatnego kapitału, a wielu niepokornych profesorów tra-
ciło pracę z powodu deklarowanej sympatii dla idei socjalistycznych. 
John Dewey musiał utrzymać liczną rodzinę i wiele wskazuje na to, 
że sytuacja ta skłaniała go do bardzo powściągliwego wypowiadania 
się na tematy polityczne49.

Przytoczone fakty dostarczają biograficznego wyjaśnienia dy-
namiki rozwoju poglądów politycznych Johna Deweya. Podążając 
za argumentacją Roberta Westbrooka, moglibyśmy powiedzieć, że 
dręczony wyrzutami sumienia filozof wykorzystuje z  trudem wy-
walczoną autonomię finansową i zawodową, aby wypracować praw-
dziwie radykalną filozofię polityczną. Interpretacja taka jest jednak 
niewystarczająca. Na radykalizację polityczną Johna Deweya wpływ 

48 Na wątki psychologiczne zwraca uwagę Louis Menand we wnikliwej recenzji 
książki Roberta Westbrooka. Por. L. Menand, The Real John Dewey, „The New 
York Review of Books” 1992, June 25.

49 Interesujące omówienie przyczyn powściągliwości politycznej Johna Deweya 
można znaleźć w artykule Alana Ryana, The Legacy of John Dewey, „Dissent” 
1992, Spring, s. 273–278.
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miały nie tylko takie czy inne czynniki biograficzne, lecz przede 
wszystkim narastające po pierwszej wojnie światowej poczucie kry-
zysu tradycji liberalnej. Jak widzieliśmy, do wybuchu wojny filozof 
raczej powściągliwie wypowiadał się w kwestiach politycznych. Kie-
dy Ameryka w 1917 roku przystąpiła do wojny, John Dewey miał 
pięćdziesiąt siedem lat. Od czasu poparcia amerykańskiego zaanga-
żowania w  konflikt zbrojny, pragmatysta regularnie zajmował sta-
nowisko w politycznych kontrowersjach. Publicystyce i działalności 
publicznej Johna Deweya stale towarzyszył wysiłek intelektualnej 
diagnozy przyczyn słabości liberalnej polityki. W ten sposób projekt 
amerykańskiego filozofa wpisywał się w międzynarodową dyskusję 
na temat kondycji liberalizmu.

1.3. kryzys liberalizmu po pierwszej wojnie światowej

1.3.1. kryzys liberalnej praktyki

Wybuch pierwszej wojny światowej wstrząsnął wyobraźnią politycz-
ną liberałów. „Dzień 4 sierpnia 1914 roku – odnotował Karl Polanyi – 
roztrzaskał na zawsze materialistyczną ślepą wiarę w  automatycz-
ny postęp”50. Podobne rozważania snuł również John Dewey w 1916 
roku: „Jeśli żyliśmy dotąd w raju głupców, śniąc o automatycznym, 
nieprzerwanym postępie, to dobrze się stało, że się z tego snu przebu-
dziliśmy”51. Nietrudno zrozumieć, skąd wzięły się liberalne złudze-
nia na temat nieuchronności postępu w dziejach. Niedługo po tym, 
jak myśl oświeceniowa odrzuciła autorytet tradycji i zinstytucjona-
lizowanej religii, przemiany społeczne uruchomione przez rewolu-
cję przemysłową sprawiły, że feudalny porządek społeczny przestał 
istnieć. Gwałtowny rozwój sił wytwórczych pozwalał mieć nadzie-

50 Wypowiedź Karla Polanyiego cytuję za: L. Congdon, Karl Polanyi in Hungary, 
1900–1919, „Journal of Contemporary History” 1976, Vol. 11, No. 1, s. 176. Uwaga 
Polanyiego pochodzi z artykułu napisanego w 1919 roku. Wielka Brytania wy-
powiedziała wojnę Niemcom 4 sierpnia 1914 roku; data ta jest niekiedy umow-
nie przyjmowana za początek pierwszej wojny światowej. 

51 J. Dewey, Progress, MW 10, s. 234.
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ję na ujarzmienie natury i  trwałą poprawę warunków życia całych 
społeczeństw. ekspansja handlu międzynarodowego oraz nowoczes-
nych środków komunikacji obaliła bariery, które do tej pory oddzie-
lały od siebie poszczególne narody. Idee krążyły szybciej, a ludzie ży-
jący w różnych częściach świata wiedzieli o sobie nawzajem więcej 
niż kiedykolwiek wcześniej. Okazało się jednak, że to za mało, aby 
mówić o prawdziwym postępie. „Pomyliliśmy gwałtowność zmiany 
z postępem – wyrokował John Dewey – a pewną poprawę komfortu 
i wygody życia mylnie uznaliśmy za znak, że kosmiczne siły działają 
nieuchronnie na rzecz poprawy spraw ludzkich”52.

 Wiara w  postęp nie była jedynie abstrakcyjną doktryną filo-
zofów. Stanowiła ona również ważny komponent ideologii lesefery-
stycznej, utożsamiającej rozprzestrzenianie się stosunków rynkowych 
z postępem cywilizacji. Jeden z głównych artykułów dziewiętnasto-
wiecznej wiary głosił, że wolny handel prowadzi do pokoju między 
narodami. Teza ta była propagowana przez tak zwaną szkołę man-
chesterską, której liderami byli Richard Cobden i John Wright. Wy-
buch pierwszej wojny światowej nadszarpnął liberalną wiarę w ist-
nienie ścisłego związku między ekspansją handlu a  umacnianiem 
pokoju w  stosunkach międzynarodowych. Dziewiętnastowieczni 
liberałowie mylili się, sądząc, że wymiana handlowa działa kojąco 
na ludzkie namiętności. Jak zauważył John Dewey, „handel kreuje 
również zazdrość, rywalizację i podejrzliwość, które są pożywką dla 
wojny”53. Ograniczenia doktryny Cobdena i Wrighta przekonująco 
wykazał Bertrand Russell w swoim monumentalnym studium dzie-
jów XIX wieku opublikowanym jako Freedom versus Organization54. 
Błędem szkoły manchesterskiej, zdaniem Russela, było przeświad-
czenie, że wolny handel doprowadzi do zaniku wrogości między 
narodami. Stało się dokładnie odwrotnie: intensyfikacja kontaktów 
handlowych przyczyniła się do wzrostu napięcia w stosunkach mię-
dzynarodowych. Liberałowie mieli nierealistyczne, wyidealizowane 
wyobrażenie o tym, czym jest konkurencja; ich poglądy opierały się 

52 Ibidem, s. 235.
53 Ibidem, s. 236.
54 Por. B. Russell, Freedom versus Organization 1814–1914, Norton Company, New 

York 1962, s. 126–145. 



48 ROZDZIAŁ 1

na naiwnej psychologii, a  na domiar złego zupełnie zlekceważyli 
rolę, jaką narodowe sentymenty i aspiracje odgrywały w rywalizacji 
ekonomicznej. Tak ważne sprawy, jak postęp społeczny i zapewnie-
nie warunków pokojowego współżycia między narodami, nie mo-
gły być dłużej pozostawione rzekomo dobroczynnemu działaniu sił 
rynku i historii. U progu XX wieku liberałowie nie chcieli dalej żyć 
w „raju głupców”.

Doświadczenie pierwszej wojny światowej zachwiało także libe-
ralnymi wyobrażeniami na temat roli państwa w gospodarce. W cza-
sie zmagań wojennych państwa musiały podjąć się organizacji dzia-
łań militarnych oraz koordynowania produkcji i  zaopatrzenia na 
potrzeby frontu. Było to pierwsze doświadczenie z wykorzystaniem 
planowania społecznego na skalę masową. Wbrew liberalnym ste-
reotypom państwo okazało się nader sprawnym organizatorem życia 
społecznego w warunkach długotrwałego konfliktu zbrojnego. „Wy-
obraźnia – wywodził Dewey – przywykła do oglądania, jak rzeczy 
»niemożliwe« są realizowane na wielką skalę; osiągnięcia te uczyniły 
nas bardziej pojętnymi, bardziej podatnymi zarówno na lekcję do-
świadczania, jak i na rozważanie nieznanych idei, nowych możliwo-
ści”55. Wojna pokazała, że życie społeczne może być zorganizowa-
ne inaczej, niż dotychczas sądzono. Łatwo było sobie wyobrazić, że 
machina państwowa, raz uruchomiona na potrzeby wojny, zostanie 
następnie wykorzystana do planowej przebudowy społeczeństwa 
w czasie pokoju56. 

Dylematy liberałów w  okresie międzywojennym mają źródło 
w  czymś więcej niż tylko moralny szok wywołany przez wojnę. 
świadomość kryzysu brała się przede wszystkim ze zrozumienia, że 
pierwsza wojna światowa położyła kres dziewiętnastowiecznej for-
mule ładu politycznego, zarówno w wymiarze międzynarodowym, 
jak i wewnętrznym. Skutkiem pierwszej wojny światowej był upadek 
dziewiętnastowiecznej koncepcji ładu międzynarodowego opartego 
na równowadze sił między głównymi mocarstwami57. Co więcej, po-

55 J. Dewey, A New Social Science, MW 11, s. 88.
56 Ibidem. 
57 Na temat systemu równowagi sił między mocarstwami, będącego gwaran-

tem „stuletniego pokoju”, zob. K. Polanyi, Wielka transformacja. Polityczne 
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rządek wersalski, który miał zastąpić dotychczasowe rozwiązania, od 
początku budził poważne zastrzeżenia. Liga Narodów szybko roz-
czarowała swoich zwolenników, do których zaliczał się początkowo 
także John Dewey58. 

Chwiejny charakter ładu międzynarodowego po pierwszej woj-
nie światowej stawiał liberałów przed nie lada dylematem: w  jaki 
sposób można zapewnić pokojowe współżycie w stosunkach między 
narodami? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, radykalni libera-
łowie tworzyli nieraz bardzo ciekawe koncepcje, jak chociażby idea 
delegalizacji wojny w prawie międzynarodowym, za którą opowia-
dał się John Dewey, czy idea rządu światowego, propagowana przez 
Bertranda Russella59. Z punktu widzenia naszych rozważań ważniej-
sze jest jednak coś innego. Otóż Bertrand Russell i John Dewey – jak 
się zdaje – sądzili, że istnieje związek między panującym ustrojem 
społeczno-ekonomicznym a ludzką skłonnością do agresji. W pra-
cach, takich jak Principles of Social Reconstruction Russella oraz Hu-
man Nature and Conduct Deweya, można znaleźć pogląd, że społe-
czeństwo rynkowe kształtuje typ charakterologiczny, który sprzyja 
postawom agresywnym. W  przypadku Bertranda Russella idea ta 
znalazła wyraz w jego koncepcji impulsów kierujących zachowaniem. 
Russell wyróżnił impuls twórczy, odpowiedzialny np. za sztukę, za-
bawę i skłonność do kooperacji, oraz impuls posiadania, odpowie-
dzialny za skłonność do gromadzenia bogactw, rywalizację, a  tak-
że pragnienie dominacji, prowadzące ostatecznie do przemocy60. 

i ekonomiczne źródła naszych czasów, tłum. M. Zawadzka, słowo wstępne J. Sti-
glitz, wprowadzenie F. Block, PWN, Warszawa 2010, s. 3–23.

58 Por. J. Dewey, Shall We Join the League?, MW 15.
59 Poglądom Deweya na temat ładu międzynarodowego poświęcona jest książ-

ka Charlesa Howletta, Troubled Philosopher. John Dewey and the Struggle for 
World Peace, Kennikat Press, Port Washington, New York 1977. W sprawie ewo-
lucji stanowiska Russella zob. A. Ryan, Bertrand Russell: A Political Life, s. 55–81, 
172–206.

60 Russell posługuje się kategoriami creative impulse oraz possessive impulse, któ-
re Antoni Pański, autor przedwojennego przekładu dzieła brytyjskiego filozo-
fa, oddaje jako „impuls twórczy” oraz „impuls posiadania”. Por. B. Russell, Prze-
budowa społeczna, tłum. A. Pański, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 
1933.
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Kapitalizm – sugerował Russell – wzmacniając impuls posiadania, 
prowadzi ostatecznie do wojny61. Wywody tego rodzaju mogą dziś 
wydawać się nieprzekonujące, niemniej warto poświęcić im nieco 
uwagi62. W pewnej mierze wyjaśniają one paradoksalną konsekwen-
cję pierwszej wojny światowej, jaką był wzrost zainteresowania in-
telektualistów problematyką sprawiedliwego i  stabilnego porządku 
społecznego w ramach poszczególnych państw. 

Skutkiem pierwszej wojny światowej był rozpad wielonarodo-
wych monarchii i  zaprowadzanie w  nowo powstałych państwach 
systemów liberalno-demokratycznych. Zdobycie po wojnie prawa 
do głosowania przez kobiety w Stanach Zjednoczonych i większo-
ści państw europejskich właściwie zakończyło walkę o ustanowienie 
powszechnego prawa wyborczego. Wydawało się, że nowa konstela-
cja polityczna oznacza triumf zasad liberalizmu i demokracji. Jed-
nak z  czasem przekonanie o  zwycięstwie demokracji ustępowało 
narastającemu poczuciu kryzysu liberalno-demokratycznego po-
rządku. Nietrudno wskazać na źródła tego przekonania. Ustrój par-
lamentarny został obalony w wielu krajach europy, między innymi 
w Rosji (1917), na Węgrzech (1919), we Włoszech (1922), w Polsce 
i w Portugali (1926), w Niemczech (1933) oraz w Hiszpanii (1936). 

61 Por. idem, Principles of Social Reconstruction, George Allen & Unwin, London 
1927. Praca ta została po raz pierwszy opublikowana w 1916 roku. Zob. też omó-
wienie teorii impulsów i jej wpływu na stosunek Russella do wojny w: A. Ryan, 
Bertrand Russell: A  Political Life, s. 74–75, 79. Argumenty Deweya omawiam 
w dalszej części tego rozdziału.

62 W wykładach pod tytułem The Meaning of Peace oraz The Roots of Pacifism Karl 
Polanyi krytykował pacyfistycznie nastawionych myślicieli, w  tym Bertranda 
Russella, za przywiązywanie zbyt dużej wagi do psychologicznych źródeł wojny 
kosztem analizy związków między wojną a międzynarodową organizacją gospo-
darczą. Bardziej przekonujące wyjaśnienie upadku porządku liberalnego Karl 
Polanyi przedstawił w  pracy Wielka transformacja, w  której przekonywał, że 
wolny handel i pieniądz oparty na złocie okazały się niemożliwe do pogodzenia 
z prowadzeniem suwerennej polityki społecznej i gospodarczej, co skutkowa-
ło próbami rozwiązania trudności wewnętrznych przez odwołanie się do impe-
rialnej ekspansji i wojny. Por. K. Polanyi, The Meaning of Peace oraz The Roots of 
Pacifism, w: idem, For a New West. Essays, 1919–1958, ed. by G. Resta, M. Catan- 
zariti, preface by K. Polanyi Levitt, Polity Press, Cambridge–Malden 2014,  
s. 77–91.
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Wielkim wyzwaniem dla teorii liberalnej było powstanie reżimów 
politycznych nowego typu we Włoszech, w Rosji i Niemczech. We 
wszystkich tych państwach doszło do upadku demokracji parla-
mentarnej, jednak jej miejsca nie zajęła monarchia ani tradycyjna 
dyktatura, lecz ustroje polityczne, których charakter nie został jesz-
cze właściwie rozpoznany. Jednocześnie na scenie pojawiły się nowe 
masowe ideologie, takie jak faszyzm i komunizm. Wyzwanie dla li-
beralizmu stanowił przede wszystkim zyskujący na znaczeniu ruch 
komunistyczny. Komunizm, podobnie jak liberalizm, był ideologią 
o  oświeceniowym rodowodzie. Komuniści głosili hasła równości, 
sprawiedliwości i  racjonalnej organizacji społecznej – hasła, które 
nie były obce tradycji liberalnej.

Pierwsza wojna światowa, upadek reżimów demokratycznych 
w innych krajach europy, powstanie międzynarodowego ruchu ko-
munistycznego, wielki kryzys, narodziny i triumf nazizmu w Niem-
czech, wzrost nastrojów militarystycznych – wszystko to sprawiało, 
że lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku jawiły się liberalnym inte-
lektualistom jako pasmo wydarzeń kryzysowych, stwarzających po-
ważne zagrożenie dla liberalnego porządku. Nie ulega wątpliwości, 
że pytanie o to, jakie są warunki przetrwania cywilizacji liberalnej, 
było bardziej intensywnie przeżywane przez myślicieli wywodzą-
cych się z krajów, które bezpośrednio doświadczyły politycznej ka-
tastrofy. świadomość kruchości ładu politycznego jest stale obecna 
w pismach imigrantów, takich jak Karl Mannheim i Karl Polanyi63. 
„Chwilowe bezpieczeństwo Anglii – pisał Karl Mannheim – skła-
nia do optymizmu, który mógłby doprowadzić do zapomnienia, że 
wszyscy znajdujemy się na wulkanie i że ci, którzy przeżyli wybuch, 
wiedzą więcej o istocie i głębi krateru zagrażającego społeczeństwom 
Zachodu”64. Podobne wątpliwości dręczyły także myślicieli liberal-
nych w krajach anglosaskich, gdzie nie doszło do załamania demo-
kratycznych instytucji. „Trzy wielkie narody europy – konstatował 
Dewey w Liberalism and Social Action – natychmiast stłumiły wol-

63 Por. uwagi Karla Mannheima na temat anglosaskiego i kontynentalnego rozu-
mienia kryzysu w: idem, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, tłum.  
A. Rażniewski, wstęp J. Wiatr, PWN, Warszawa 1974, s. 3–7. 

64 Ibidem, s. 7.
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ności obywatelskie, o  które liberalizm tak dzielnie walczył; w  nie-
wielu krajach kontynentu broni się ich z wigorem”65. Wydarzeń tych, 
przekonywał Dewey, nie da się zbyć przez rutynowe wyjaśnienie, że 
w tych krajach tradycja liberalna była słabo zakorzeniona. Ponowne-
go przemyślenia wymagają fundamenty liberalizmu.

1.3.2. kryzys liberalnej teorii

„Faktem natury zasadniczej – pisał Dewey – jest to, że jeśli zarówno 
demokracja, jak i kapitalizm przechodzą kryzys, to w rzeczywisto-
ści nasz rozum zbiorowy przeżywa kryzys”66. Doświadczenie kryzy-
su zmusiło liberałów do przewartościowania wielu prawd uznawa-
nych do tej pory za oczywiste przez „zbiorowy rozum” społeczeństw 
zachodnich. Po pierwsze, liberałowie musieli zająć stanowisko wo-
bec idei samoregulującego się rynku, odziedziczonej po XIX stu-
leciu. Po drugie, ponownego rozważenia wymagała relacja między 
liberalizmem a demokracją. Po trzecie, istniała też potrzeba – by po-
służyć się określeniem Karla Mannheima – „nowego ujęcia proble-
mu oświecenia”, czyli rozpoznania możliwości racjonalnego oddzia-
ływania na procesy społeczne67. 

Albert Otto Hirschman w swoim klasycznym eseju na temat kon-
kurencyjnych interpretacji społeczeństwa rynkowego stawia tezę, że 
narracja o  dobroczynnych skutkach ekspansji handlu załamała się 
na początku XIX wieku wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej68. 
Od tej pory społeczeństwo rynkowe coraz częściej jawiło się jako 
rozdarte wewnętrznymi sprzecznościami i zawierające w sobie gen 
samozagłady. Krytyka kapitalistycznego porządku, choć początko-
wo formułowana głównie przez konserwatystów i socjalistów, zdo-

65 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 5.
66 Idem, Nauka a społeczeństwo, w: idem, Filozofia a cywilizacja, s. 340.
67 Zob. K. Mannheim, Człowiek i  społeczeństwo w  dobie przebudowy, s. 55 

i następne.
68 A. O. Hirschman, Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive 

or Feeble?, „Journal of economic Literature” 1982, Vol. 20, s. 1470. Przekonanie, 
że rozpowszechnianie się stosunków rynkowych wpływa łagodząco na obycza-
je, można znaleźć w pismach takich prekursorów liberalizmu, jak Monteskiusz, 
Jean-Antoine-Nicolas de Condorcet, Thomas Paine czy Immanuel Kant.
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łała przeniknąć też do tradycji liberalnej. Na gruncie liberalizmu 
przybrała ona formę rozrachunku z  tradycją leseferystyczną. Spór 
między rzecznikami liberalizmu wolnorynkowego i liberalizmu zo-
rientowanego na reformy społeczne przybierał na sile od drugiej 
połowy XIX wieku, by w  końcu doprowadzić do rozłamu w  łonie 
tradycji liberalnej. Myśliciele, tacy jak Bertrand Russell, John Dewey, 
Karl Mannheim czy Karl Polanyi, doszli do wniosku, że liberalizm 
może zostać ocalony jedynie przez stanowcze zerwanie z  lesefery-
zmem. Wszyscy oni uważali, że niekontrolowane procesy rynkowe 
nie są w  stanie zapewnić trwałego ładu społecznego w  społeczeń-
stwie przemysłowym. Przyjrzyjmy się następującym wypowiedziom:

Dziewiętnaste stulecie zostało przywiedzione do swego zgubnego koń-
ca przez konflikt pomiędzy techniką przemysłową i teorią polityczną. 
Produkcja maszynowa, koleje, telegrafy oraz postęp w sztuce wojny – 
wszystkie one promowały organizację oraz wzrost potęgi tych, którzy 
dzierżyli władzę polityczną i ekonomiczną […]. Jednak mająca znacze-
nie myśl polityczna nie nadążyła za postępującą koncentracją władzy: 
teoria ta, w takim zakresie, w jakim zdołała ona kształtować instytucję, 
była wciąż podzielona między monarchię a konkurencyjną demokra-
cję (competitive democracy); pierwsza z nich była zasadniczo przedin-
dustrialna; druga zaś właściwa jedynie pierwszej fazie industrializacji  
(B. Russell, Freedom versus Organization, 1934, s. 447).

Jedyna forma trwałej organizacji społecznej, która jest teraz możliwa, 
to taka, w  której nowe siły produkcyjne są kooperatywnie kontrolo-
wane i wykorzystywane w interesie efektywnej wolności i kulturalne-
go rozwoju jednostek tworzących społeczeństwo. Taki porządek spo-
łeczny nie może zostać ustanowiony przez nieplanowaną i zewnętrzną 
zbieżność aktywności oddzielonych jednostek, z których każda zmie-
rza do własnej prywatnej korzyści. Właśnie ta idea była piętą achille-
sową wczesnego liberalizmu (J. Dewey, Liberalism and Social Action, 
1935, s. 39–40).

Uwagę swą koncentrowałem przede wszystkim na upadku liberalnego 
i demokratycznego ustroju Republiki Weimarskiej. Byłem świadkiem 
jej bezsilności w rozwiązywaniu problemów nowoczesnego społeczeń-
stwa masowego. Widziałem, jak w  pewnych warunkach społecznych 
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bezplanowość ustroju liberalnego przekształca się w anarchię i jak za-
sada laissez-faire, która niegdyś zapewniała równowagę procesów spo-
łecznych, w  pewnym stadium rozwoju prowadzi do chaosu, zarówno 
w życiu politycznym, jak i kulturalnym (K. Mannheim, Człowiek i społe-
czeństwo w dobie przebudowy, 1940, s. 5).

Wrodzona słabość dziewiętnastowiecznego społeczeństwa nie wyni-
kała z  tego, że było ono uprzemysłowione, ale z  tego, że było społe-
czeństwem rynkowym. Cywilizacja przemysłowa będzie trwała dalej, 
natomiast utopijny eksperyment, jakim był samoregulujący się rynek, 
stanie się już tylko wspomnieniem (K. Polanyi, Wielka transformacja, 
1944, s. 296–297)69.

Bertrand Russel, John Dewey, Karl Mannheim i Karl Polanyi defi-
niują swoje stanowisko przez negację dziewiętnastowiecznego libe-
ralizmu70. Powojenny kryzys liberalizmu jest dla nich przede wszyst-
kim kryzysem wiary w samoczynne kształtowanie się ładu w wyniku 
spontanicznych procesów rynkowych. Jest to diagnoza oryginalna. 
Odróżnia ona radykalnych liberałów od niektórych konserwatystów, 
wskazujących na erozję wartości leżących u podłoża cywilizacji za-
chodniej, jak też od większości marksistów, dla których kryzys mię-
dzywojenny był przede wszystkim kryzysem kapitalizmu jako takie-
go, a  nie tej czy innej jego formy71. Stanowisko Deweya, Russella, 
Mannheima i Polanyiego jest w pewnej mierze samokrytyką liberali-
zmu. Ich zdaniem ład liberalny nie upadł w wyniku przegranej woj-
ny bądź najazdu barbarzyńców. Czynniki zewnętrzne odegrały pew-
ną rolę w kryzysie, ale nie miały decydującego znaczenia. Porządek 

69 Daty podane w nawiasie odnoszą się do pierwszego anglojęzycznego wydania 
cytowanych prac. 

70 Na temat teorii i praktyki liberalizmu ekonomicznego w XIX wieku zob. R. Le-
gutko, Dylematy kapitalizmu, editions Spotkania, Paryż 1986, s. 11–62 oraz  
W. D. Grampp, Liberalizm in The Great Century, w: idem, Economic Liberalism, 
Vol. 2: The Classical View, Random House, New York 1965, s. 73–140. Trzeba 
podkreślić, że radykalni liberałowie posługiwali się terminem laissez-faire bar-
dziej swobodnie, traktując go jako synonim ideologii wolnorynkowej. 

71 Na temat idealistycznych i marksistowskich interpretacji kryzysu por. K. Mann-
heim, Diagnosis of Our Time. Wartime Essays of Sociologist, Kegan, Trench, 
Trubner, London 1943, s. 15–17.
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liberalny załamał się – by tak rzec – pod ciężarem własnych sprzecz-
ności. Upadł, ponieważ idee, na których się opierał, nie były przysto-
sowane do wymagań epoki przemysłowej. Nie mamy tu do czynienia 
jedynie z etyczną krytyką leseferyzmu. Teza radykalnych liberałów 
jest bardziej wyrazista: rynek pozostawiony sam sobie musi dopro-
wadzić do własnej zagłady. Idee leseferystyczne nie są możliwe do 
urzeczywistnienia w  społeczeństwie wysoko uprzemysłowionym 
i demokratycznym, to znaczy w takim społeczeństwie, w którym za-
daniem polityki jest rozwiązywanie problemów mających swe źró-
dło w sferze gospodarki.

Przejdźmy teraz do problemów i  napięć rodzących się na sty-
ku liberalizmu i demokracji. Intencją niemal wszystkich liberałów 
była obrona demokracji parlamentarnej przed jej wrogami wywo-
dzącymi się zarówno z  lewicy, jak i z prawicy. Demokrację przed-
stawicielską traktowano, nie bez racji, jako instytucjonalny wyraz 
zasad liberalizmu politycznego. Jak wskazuje Guido de Ruggiero, 
wybitny znawca dziejów liberalizmu, „demokratyczne rozszerzenie 
zasad liberalnych miało swój praktyczny odpowiednik w rozszerze-
niu praw politycznych na wszystkich obywateli, a także w dopusz-
czeniu niższych warstw społecznych do udziału w państwie […]”72. 
Demokratyzacji prawa wyborczego i  awansowi politycznemu mas 
nie towarzyszyły jednak istotne zmiany w systemie instytucji stwo-
rzonych przez liberałów. Jak zauważył de Ruggiero, „asymilacja ta  
[tj. przyjęcie dziedzictwa liberalnego konstytucjonalizmu przez 
reżimy demokratyczne] dokonała się bez żadnej istotnej zmiany 
w politycznej i prawnej strukturze liberalnych instytucji”73. W ocenie 
historyka „dowodzi to jedności zasad liberalizmu i  demokracji”74. 
Wydawało się, że instytucje, o których ustanowienie walczyli libera-
łowie – takie jak parlamentaryzm, reprezentacja terytorialna, wolny 
mandat, trójpodział władzy itd. – wykazały swoją polityczną wartość. 

72 G. de Ruggiero, The History of European Liberalism, Beacon Press, Boston 1959, 
s. 371–372. Praca Guido de Ruggiero, która po raz pierwszy ukazała się w 1927 
roku, była nie tylko historią liberalizmu europejskiego, lecz także głosem w dys-
kusji o kryzysie tradycji liberalnej.

73 Ibidem, s. 372.
74 Ibidem.
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Nowy ustrój, coraz częściej określany mianem liberalnej demokracji, 
odnosił początkowo imponujące sukcesy. Wkrótce jednak, wraz ze 
zwycięstwem rewolucji październikowej i z przewrotem faszystow-
skim we Włoszech, przyszły pierwsze porażki – a wraz z nimi coraz 
głośniejsze głosy krytyki pod adresem demokracji liberalnej. 

Z czasem stało się jasne, że systemy demokratyczne na początku 
XX wieku są czymś więcej niż tylko syntezą zasad liberalizmu i de-
mokracji, jak sugerował Guido de Ruggiero w Historii europejskiego 
liberalizmu75. Próby pogłębionej analizy socjologicznej nowoczesnej 
demokracji podjął się Karl Mannheim. W pracy pod tytułem Czło-
wiek i społeczeństwo w dobie przebudowy Mannheim mówi o „fun-
damentalnej demokratyzacji społeczeństwa”, która wyraża się w tym, 
że „coraz większa liczba grup społecznych walczy o udział w kon-
troli życia społecznego […] i  domaga się reprezentacji własnych 
interesów”76. Upowszechnieniu prawa wyborczego towarzyszyło 
pojawienie się masowych środków komunikacji politycznej, takich 
jak wysokonakładowa prasa, radio i film. Być może po raz pierwszy 
w  dziejach propaganda polityczna objęła swym zasięgiem niemal 
wszystkie klasy społeczne. Aktywizacja polityczna mas oznaczała 
koniec liberalnego paternalizmu w dotychczasowej postaci. Libera-
łowie nie mogli dłużej pretendować do roli intelektualnej elity, której 
misją jest roztaczanie opieki nad niedojrzałymi politycznie klasami 
niższymi77. 

75 Ibidem, s. 378–380.
76 Por. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, s. 64–65.
77 Być może najbardziej spektakularnym przejawem kryzysu liberalnej polity-

ki jest los brytyjskiej Partii Liberalnej. Jak wskazuje Michael Bentley w intere-
sującym studium The Liberal Mind. 1914–1929, liberałowie znaleźli się między 
dwoma kamieniami młyńskimi – ruchem nacjonalistycznym (reprezentowa-
nym przez Partię Konserwatywną) oraz ruchem robotniczym (reprezentowa-
nym przez Partię Pracy). W tej sytuacji Partii Liberalnej trudno było zachować 
wpływy, gdyż w obliczu postępującej polaryzacji kolejni działacze przyłączali 
się do jednej z dwóch partii masowych. Kryzys pogłębiał jeszcze głęboki kon-
flikt między zwolennikami Lloyda George’a i Herberta Henry’ego Asquitha. Li-
berałom nie pomagała także obowiązująca w Wielkiej Brytanii większościowa 
ordynacja wyborcza. Por. M. Bentley, The Liberal Mind. 1914–1929, Cambridge 
University Press, Cambridge–London–New York–Melbourne 1977. 
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Wojna i gwałtowne przewroty społeczne, które doprowadziły do 
upadku reżimów liberalnych, ujawniły potęgę czynników irracjonal-
nych w życiu społecznym. Jak zauważył Karl Mannheim, z punktu 
widzenia liberalizmu oznaczało to konieczność „nawrotu do źró-
deł naszego światopoglądu i pewnych podstawowych pytań”78. Po-
nownego przemyślenia wymagały, zdaniem Mannheima, problemy 
związane z oświeceniowym rodowodem myśli liberalnej, w tym py-
tanie o rolę rozumu w życiu społecznym:

Pytania postawione w wieku Oświecenia nabierają znów – pod nacis- 
kiem współczesnych wydarzeń – pełnej aktualności. W jakim stopniu 
dziejami kieruje racjonalna refleksja, a w jakim siły irracjonalne? Jak 
dalece można urzeczywistnić kierowanie się moralnością w życiu spo-
łecznym, a jak dalece decydującą rolę odgrywają w zwrotnych momen-
tach dziejów ślepe, odruchowe reakcje?79

Oświecenie, przypomina Mannheim, obiecywało ustanowienie spój-
nego systemu wartości opartego na racjonalnych przesłankach80. 
Obietnica ta nie została spełniona. Najpierw dały o sobie znać po-
działy wewnątrz tradycji oświeceniowej między liberałami a socjali-
stami, następnie zaś autorytet oświecenia zaczął być coraz odważniej 
kwestionowany przez ruchy otwarcie odwołujące się do irracjonali-
zmu. Społeczeństwa nowoczesne musiały zmagać się z coraz silniej 
odczuwanym konfliktem konkurencyjnych systemów wartości. Po-
nowne podjęcie wielkich pytań oświecenia wymagało jednocześnie 
uwzględnienia postępu, jaki dokonał się w zakresie nauk o człowie-
ku. Kwestie podniesione przez oświecenie, przekonywał Karl Mann- 
heim, „nie są już jedynie spekulatywnymi pytaniami historiozofii”, 
gdyż od XVIII wieku „pozyskaliśmy wielką sumę wiedzy psycholo-
gicznej i socjologicznej”81. Wyzwanie, przed jakim stoi myśl liberal-

78 K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, s. 57.
79 Ibidem, s. 57–58.
80 Na temat kryzysu wartości por. esej Karla Mannheima pod tytułem Crisis in Va-

luation, w: K. Mannheim, Diagnosis of Our Time, s. 12–13. 
81 Idem, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, s. 58. 
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na, polega na tym, aby wykorzystać dostępną wiedzę na potrzeby 
przebudowy społecznej.

„Kryzys w obrębie liberalizmu – dowodził Dewey – jest zwią-
zany z niezdolnością stworzenia i objęcia w posiadanie adekwatnej 
koncepcji inteligencji zintegrowanej z ruchami społecznymi i będą-
cej czynnikiem nadającym im kierunek”82. Liberalizm nie stworzył 
adekwatnej koncepcji rozumu politycznego między innymi dlate-
go, że jego wczesne koncepcje opierały się na anachronicznej wizji 
nauki. John Dewey doszukuje się symbolicznego znaczenia w tym, 
że pierwsze naukowe towarzystwo zajmujące się studiowaniem an-
tropologii powstało w 1859 roku – w tym samym roku, w którym 
ukazał się traktat Karola Darwina O  pochodzeniu gatunków83. Za-
równo biologia ewolucyjna, jak i antropologia powstały zbyt późno, 
aby mieć wpływ na kształtowanie się doktryny liberalnej. Wczesne 
teorie liberalne, sugeruje Dewey, wzorowały się na naukach przy-
rodniczych, dążących do odkrycia uniwersalnych praw przyrody. 
Podobne uniwersalistyczne podejście w zakresie nauk o społeczeń-
stwie prezentowała klasyczna ekonomia polityczna. Biologia ewolu-
cyjna i antropologia, które zyskały na znaczeniu w drugiej połowie 
XIX i  na początku XX stulecia, implikowały inny obraz nauki niż 
dziewiętnastowieczna fizyka i klasyczna ekonomia polityczna. „Po-
dobnie jak konieczność i poszukiwanie jednego, wszechobejmu-
jącego prawa było charakterystyczne dla atmosfery intelektualnej lat 
czterdziestych ostatniego [tj. XIX] wieku – wyjaśniał Dewey – tak 
prawdopodobieństwo i  pluralizm są charakterystykami obec-
nego stanu nauki”84. Chociaż przytoczona uwaga była skierowana 
przeciwko marksizmowi, to nie ulega wątpliwości, że podobną kry-
tykę można odnieść również do wielu odmian dziewiętnastowiecz-
nego liberalizmu.

Na zakończenie tego przeglądu dylematów, przed którymi stał 
liberalizm na początku XX stulecia, warto raz jeszcze wrócić do po-
stawionego na początku pytania: dlaczego pierwsza wojna światowa 

82 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 33.
83 Ibidem.
84 J. Dewey, Freedom and Culture, LW 13, s. 123.
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zradykalizowała wyobraźnię polityczną liberałów? Gdy przyjrzymy 
się diagnozom formułowanym przez Deweya, Russella, Polanyiego 
i  Mannheima, dostrzeżemy, że analizowane przez radykalnych li-
berałów procesy – takie jak postępujące uprzemysłowienie, rozwój 
demokracji masowej czy nowe tendencje w naukach społecznych – 
nie są ściśle związane z pierwszą wojną światową. Przewartościowań 
w obrębie liberalizmu nie dało się zapewne uniknąć. Jednak kryzys 
powojenny, a  także następna katastrofa ekonomiczna 1929 roku 
sprawiły, że rozliczenie liberałów z własną tradycją przybrało szcze-
gólnie dramatyczną formę. Jednym z najbardziej wyrazistych stano-
wisk w sporze o przyszłość tej tradycji był radykalny liberalizm.

1.4. radykalny liberalizm jako filozofia  
przebudowy społecznej

1.4.1. Źródła i charakter radykalnego liberalizmu

Niewątpliwie ojcem chrzestnym lewicowego liberalizmu był John 
Stuart Mill. Wyjątkowa pozycja Milla w  liberalnym panteonie wy-
nikała zarówno z  deklarowanej przez tego myśliciela sympatii do 
idei socjalistycznych, jak i z jego poglądów na temat istoty wolności. 
Wolność dla Milla oznaczała prawo do samorealizacji; wszelkie in-
stytucje społeczne powinny być ocenianie przez pryzmat tego, na ile 
przyczyniają się do rozwoju silnych, obdarzonych indywidualnością 
jednostek. Jak zauważył Karl Polanyi w jednym ze swoich wykładów: 

John Stuart Mill, mimo tego, że był w tamtym czasie zwolennikiem le-
seferystycznej ekonomii, odrzucał obronę prywatnego handlu lub pry-
watnej przedsiębiorczości jako sprawy wolności indywidualnej; kwestie 
te pozostawały bez związku z fundamentalnymi wartościami wolności 
myśli, umysłu i sumienia85. 

85 K. Polanyi, The Economic History and the Problem of Freedom, w: idem, For 
a New West, s. 40.
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Relacja między liberalnym pojmowaniem wolności a  gospodarką 
kapitalistyczną ma zatem przygodny charakter. Filozofia politycz-
na Johna Stuarta Milla dopuszczała możliwość, że niektóre odmiany 
socjalizmu mogą stwarzać lepsze warunki dla rozwoju jednostki niż 
ustrój oparty na prywatnej własności środków produkcji86. Idea ta 
stanowiła kamień węgielny ideologii radykalnego liberalizmu.

Obok Milla największy wpływ na kształtowanie się ideologii le-
wicowego liberalizmu miał Thomas Hill Green – neoheglowski idea- 
lista i  zaprzysięgły wróg utylitaryzmu. Green jako pierwszy w  ob-
rębie tradycji liberalnej otwarcie sformułował koncepcję wolności 
pozytywnej. Wolność w  sensie pozytywnym, przekonywał Green, 
oznacza „wyzwolenie sił wszystkich ludzi na równi do współudzia-
łu w  dobru wspólnym”; to nic innego jak „maksymalna zdolność 
wszystkich członków społeczeństwa do tego, aby wydobyć to, co 
w  nich najlepsze”87. Alians między liberalizmem społecznym a  fi-
lozoficznym idealizmem został zerwany przez następców Greena, 
takich jak Leonard Hobhouse i John Atkinson Hobson. Chcieli oni 
nadać liberalizmowi charakter filozofii praktycznej, skoncentrowa-
nej na reformowaniu państwa. Nie obawiali się też zbliżenia ideowe-
go z socjalizmem88. Starania nowych liberałów – bo tak nazywano 

86 Na temat stosunku Johna Stuarta Milla do socjalizmu zob. fragmenty O stanie 
zastoju oraz O prawdopodobnej przyszłości klas pracujących, w: J. S. Mill, Zasady 
ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. 2, PIW, 
Warszawa 1966 (1848), s. 483–547. Szerzej na ten temat zob. G. Claeys, Justice, 
Independence and Industrial Democracy: The Development of John Stuart Mill’s 
Views on Socialism, „The Journal of Politics” 1987, Vol. 49, No. 1. Najlepsze znane 
mi przedstawienie Millowskiego socjalizmu zawiera artykuł Nadi Urbinati, An 
Alternative Modernity. Mill on Capitalism and the Quality of Life, w: John Stuart 
Mill and the Art of Life, ed. by B. eggleston, D. e. Miller, D. Weinstein, Oxford 
University Press, Oxford–New York 2011, s. 236–263.

87 Por. T. H. Green, Liberal Legislation and Freedom of Contract, w: idem, Works 
of Thomas Hill Green, Vol. 3: Miscelanies and Memoir, ed. by R. L. Nettleship, 
Thoemmes Press, Bristol 1997, s. 372. Na temat myśli Thomasa Hilla Greena por. 
J. Grygieńć, Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej, europej- 
skie Centrum edukacyjne, Toruń 2009.

88 Por. klasyczne dla ideologii nowego liberalizmu teksty: L. T. Hobhouse, Lib-
eralism, w: idem, Liberalism and Other Writings, ed. by J. Meadowcroft, Cam-
bridge University Press, Cambridge–New York 1994; J. A. Hobson, Crisis of 
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autorów dążących do przekształcenia liberalizmu w ideologię reform 
społecznych – zakończyły się sukcesem. Dziś ci myśliciele są uzna-
wani za prekursorów brytyjskiego welfare state. W ocenie Michaela 
Freedena, wybitnego znawcy tej tradycji, „z perspektywy nowoczes- 
nego brytyjskiego państwa dobrobytu to właśnie nowy liberalizm 
z  przełomu wieków wydaje się zwycięzcą nad swoimi rywalami – 
konserwatyzmem i socjalizmem”89.

Na pokrewieństwo między myślą brytyjskich reformatorów a fi-
lozofią polityczną Johna Deweya wskazują tak wybitni znawcy my-
śli pragmatysty, jak Alfonso Damico, Matthew Festenstein, Robert  
Westbrook czy Alan Ryan90. „John Dewey był i pozostał T. H. Gree- 
nem ze środkowego Zachodu – wywodzi Alan Ryan w pracy John 
Dewey and the High Tide of American Liberalism – bardziej zrelakso-
wanym, bardziej radykalnym, mniej troszczącym się o etykę w spo-
łeczeństwie podzielonym na klasy, ale pod innymi względami nie 
całkiem zmienionym”91. Opinia Alana Ryana z  pewnością nie jest 
pozbawiona podstaw. Niemniej jednak tezy głoszącej, jakoby myśl 
polityczna Johna Deweya była amerykańską wersją nowego liberali-
zmu, nie można zaakceptować w całej rozciągłości. Zasadnicze zrę-
by ideologii nowego liberalizmu zostały bowiem ukształtowane na 
długo przed wybuchem pierwszej wojny światowej. W klasycznych 
pracach nowych liberałów próżno byłoby szukać odpowiedzi na py-
tania o przyczyny kryzysu demokratycznego porządku, o stosunek 

Liberalism: New Issues of Democracy, P.S. King and Son, London 1909. W Polsce 
rzecznikiem ideologii nowego liberalizmu był Ferdynand Zweig. Por. F. Zweig, 
Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, Atlas, Lwów–Warszawa 1938.

89 Por. M. Freeden, New Liberalism. An Ideology of Social Reform, Clarendon 
Press, Oxford 1978, s. 1. Tezę o liberalnym rodowodzie państwa dobrobytu po-
wtarza także Andrzej Walicki. Por. A. Walicki, Od projektu komunistycznego do 
neoliberalnej utopii, Universitas, Kraków 2013, s. 380.

90 Por. A. J. Damico, Individuality and Community. The Social and Political Thought 
of John Dewey, University of Florida Press, Gainesville 1978, s. 67–100; R. West-
brook, John Dewey and American Democracy, s. 46 (przypis 16); A. Ryan, John 
Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 12–13; M. Festenstein, Prag-
matism and Political Theory. From Dewey to Rorty, Chicago University Press, 
Chicago–Cambridge 1997, s. 17–91.

91 A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 12.
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do faszyzmu i komunizmu czy też o szanse i zagrożenia, jakie stwa-
rza planowanie społeczne – pytania, które znajdowały się w centrum 
refleksji politycznej Johna Deweya. Najbardziej oryginalne w myśle-
niu politycznym Amerykanina są właśnie te idee, których nie spo-
sób przypisać brytyjskim nowym liberałom92. Jestem przekonany, że 
prace Bertranda Russella, Karla Polanyiego czy Karla Mannheima 
stanowią lepszy kontekst dla zrozumienia dojrzałych koncepcji Joh-
na Deweya. 

Jak zauważył Guido de Ruggiero, „pojawienie się socjalizmu na 
scenie politycznej w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia […] 
było poważnym wstrząsem dla liberalnego umysłu, ale wprowadziło 
zarazem elementy zmierzające do większej jasności i nowej orien-
tacji”93. Pytanie o  stosunek do socjalizmu nurtowało też radykal-
nych liberałów. Nie wszystkie nurty socjalistyczne cieszyły się w ich 
oczach jednakowym uznaniem. Radykalni liberałowie na ogół kry-
tycznie odnosili się do marksizmu. Nawet ci autorzy, którzy tak jak 
Karl Mannheim czy Karl Polanyi swoje własne koncepcje budowali 
w  dialogu z  myślą Karola Marksa, pozostawali sceptyczni wobec 
naukowych roszczeń marksizmu. Radykalni liberałowie odrzucali 
też ideologię komunistyczną z  jej naciskiem na nieuchronność re-
wolucji i  pogardą dla „burżuazyjnych” praw obywatelskich. Grze-
chem pierworodnym tradycji marksistowskiej był determinizm eko-
nomiczny, który liberałowie uznawali za z gruntu fałszywy. Z dużo 
większą sympatią spotykały się propozycje tak zwanych socjalistów 
utopijnych. Karl Polanyi studiował pisma Roberta Owena, który jego 
zdaniem jako pierwszy zrozumiał, na czym polega problem wolno-
ści w  nowoczesnym społeczeństwie przemysłowym. John Dewey 
podziwiał technokratyczną utopię edwarda Bellamy’ego, ale jego 
własne prace zdradzały silne wpływy estetycznego socjalizmu Joh-
na Ruskina i Williama Morrisa. Bertrand Russell żywo interesował 
się pracami anarchistów, ale cenił też – podobnie jak John Dewey – 

92 Trzeba przyznać, że Alan Ryan sugeruje taką możliwość, kiedy pisze, że porów-
nanie z nowym liberalizmem pozwala na nowo rozpoznać, co jest oryginalne 
w myśli Deweya, a co wtórne i zapożyczone od innych autorów. Por. A. Ryan, 
John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 12.

93 G. de Ruggiero, op. cit., s. 361.
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burżuazyjny radykalizm spod znaku Henry’ego George’a. W latach 
dwudziestych Russell, Dewey i Polanyi przeżyli okres fascynacji bry-
tyjskim gildyjnym socjalizmem. Myśliciele liberalni z dużą atencją 
studiowali programy przebudowy społecznej formułowane przez so-
cjalistów. Możliwość pogodzenia rozwiązań socjalistycznych z war-
tościami liberalnymi była jednym z  motywów przewodnich w  re-
fleksji politycznej radykalnych liberałów.

Praktyczną próbą łączenia liberalizmu z socjalizmem były for-
mułowane przez radykalnych liberałów programy przebudowy spo-
łecznej. W programowym artykule pod tytułem The Economic Basis 
of the New Society, opublikowanym w 1939 roku, John Dewey przed-
stawił retrospektywnie historię liberalnych nadziei i  rozczarowań 
związanych z  projektami radykalnej przebudowy społeczeństwa. 
Przeczuwając bliskość „kolejnej wojny światowej”, Dewey przypo-
minał atmosferę, która towarzyszyła pierwszej wojnie94. „Podczas 
trwania wojny światowej […] – pisał Dewey – sformułowano pozy-
tywne plany i zadania stworzenia lepszego, bardziej ludzkiego społe-
czeństwa”95. Tworzone wówczas programy rekonstrukcji oscylowały 
wokół dwóch podstawowych zadań: „ustanowienia systemu prawa 
międzynarodowego, które zapewniłoby pokojowe stosunki między 
narodami” oraz „reorganizacji społecznych i  ekonomicznych sto-
sunków w obrębie narodów”96. W napisanym w 1918 roku artyku-
le pod tytułem Internal Social Reorganization after the War Dewey 
przedstawił własną propozycję „inteligentnego programu rekon-
strukcji”. Program ten składał się z trzech punktów, które warto tutaj 
przytoczyć, dobrze oddają one bowiem zarówno charakter myślenia 
politycznego Deweya, jak i ogólne kierunki refleksji lewicowych li-
berałów w omawianym okresie:

1.
Pierwszym wielkim wymogiem lepszego porządku społecznego […] 
jest zagwarantowanie prawa do pracy każdej jednostce, która jest do 
tego zdolna […], a gdy zwykła maszyneria ekonomiczna załamie się za 

94 J. Dewey, The Economic Basis of the New Society, LW 13, s. 309.
95 Ibidem.
96 Ibidem.
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sprawą jakiegoś ekonomicznego kryzysu, wtedy obowiązkiem państwa 
jest przyjście na ratunek i dopilnowanie, by ludzie mieli coś do roboty, 
co jest godne zachodu – nie rozbijanie kamieni w kamieniołomach, lub 
cokolwiek innego, by dostać kartki na zupę, lecz jakiś rodzaj produk-
tywnej pracy, w którą osoba obdarzona szacunkiem do siebie może się 
zaangażować nie tylko z powodu pieniężnego zysku.

2.
Po drugie, wojna ujawniła możliwość inteligentnego zarządzania – za-
rządzania, które mogłoby być wykorzystane do podniesienia i utrzy-
mania na wyższym poziomie ogólnego standardu i rozmachu życia.

3.
Trzecim elementem, na który wskazuję, jest potrzeba zapewnienia 
większej przemysłowej autonomii, to znaczy większej możliwości ze 
strony robotników w  każdej branży i  zawodzie do kontrolowania tej 
branży, zamiast pracowania pod zewnętrzną kontrolą, gdzie nie mają 
oni żadnego zainteresowania, żadnego wglądu w to, co robią, ani żad-
nego społecznego oglądu konsekwencji i znaczenia tego, co robią. […] 
Oznacza to przyznanie robotnikowi, pracownikowi najemnemu, więk-
szego udziału w kontrolowaniu warunków jego własnej aktywności97.

Moim celem nie jest tutaj szczegółowa analiza liberalnych projektów 
przebudowy społecznej, lecz jedynie naszkicowanie okoliczności hi-
storycznych, w  których programy te były formułowane. Wróćmy 
do narracji rozwijanej przez Deweya w artykule The Economic Ba-
sis for New Society. Pragmatysta zdaje sobie sprawę, że dla wielu ob-
serwatorów „cała idea reorganizacji społecznej była iluzją zrodzoną 
z rozgorączkowanego stanu umysłu na wojnie”98. Rozbudzone przez 
pierwszą wojnę światową nadzieje, przyznaje pragmatysta, zostały 
zawiedzione, co jest, jego zdaniem, „dowodem na naszą nieumie-

97 Por. J. Dewey, Internal Social Reorganization after the War, MW 11, s. 83–85. 
Punkty te Dewey zamieszcza w pełnym brzmieniu w artykule The Economic Ba-
sis of New Society z 1939 roku, dając wyraz swojemu przekonaniu, że powojenny 
program rekonstrukcji pozostał aktualny. Z perspektywy tej pracy najciekawsze 
są punkty 2 i 3 programu Deweya. Jak się przekonamy w dalszej części pracy, 
liberalne planowanie i demokracja przemysłowa wyznaczały dwa główne kie-
runki myślenia radykalnych liberałów w okresie międzywojennym.

98 Idem, The Economic Basis of New Society, LW 13, s. 314.
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jętność wykorzystania możliwości, która tam bez wątpienia była”99. 
Po pierwszej wojnie ogłoszono powrót do normalności, przy czym 
przez normalność rozumiano „dawny reżim społeczno-ekonomicz-
ny”100. Nie obyło się jednak bez gwałtownych zmian. W Rosji doszło 
do rewolucji bolszewickiej, we Włoszech i  w  Niemczech zwyciężył 
faszyzm, w  wielu krajach europy demokrację zastąpiono dyktaturą. 
„Doszło do społecznej reorganizacji, jednak w kierunku przeciwnym 
do nadziei żywionych przez liberałów i  radykałów” – konkludował 
John Dewey101. Tym ostatnim na pocieszenie pozostało przekona-
nie, że ich przepowiednia o „nastaniu okresu chaosu i nieporządku” 
w dużej mierze się potwierdziła. 

Zdaniem Deweya ceną za nieodrobienie lekcji z  zakresu reor-
ganizacji społecznej był ponowny kryzys, tym razem wywołany za-
łamaniem ekonomicznym na skalę globalną. „Po światowej depresji 
1929 roku – wyjaśnia Dewey – wcześniejsza idea rekonstrukcji od-
żyła, nie pod tą nazwą, lecz w tym kraju [tj. w Stanach Zjednoczo-
nych] pod hasłami Nowego Ładu”102. Z  perspektywy radykalnego 
liberalizmu Deweya zadania przebudowy społecznej były mniej wię-
cej takie same w 1929 roku, co w 1919. W międzyczasie zasadniczo 
zmienił się jednak układ sił politycznych. Największą zmianą w sto-
sunku do lat powojennych było pojawienie się antydemokratycznej 
lewicy w  postaci ruchu komunistycznego. W  latach trzydziestych 
podstawową kwestią w ocenie Deweya było to, czy „potrzebne zmia-
ny społeczno-ekonomiczne mogą być wprowadzone w taki sposób, 
żeby zachować i rozwinąć to, co było fundamentalne we wcześniej-
szym liberalizmie, czy też kontrola społeczna będzie wprowadzo-
na odgórnie w sposób, który zniszczy na pewien czas wszystko, co 
było warte zachowania w dawnych demokratycznych ideach i idea- 
łach”103. Wyzwaniem dla polityki radykalnej w latach trzydziestych 

99 Ibidem, s, 316.
100 Ibidem, s. 315.
101 Ibidem. Dewey przyznaje, że początkowo przemiany w Rosji były postrzega-

ne jako zwycięstwo sił postępowych, ale upływ czasu szybko zweryfikował tę 
opinię.

102 Ibidem, s. 316.
103 Ibidem, s. 317.
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było zaprowadzenie nowego ładu ekonomicznego przy jednoczes- 
nym zachowaniu głównych zdobyczy politycznego liberalizmu. 
Wybuch drugiej wojny światowej odsunął na dalszy plan myślenie 
w kategoriach przebudowy społecznej. Koncepcje radykalnych libe-
rałów odżyły jednak na krótko w ostatnich latach wojny i tuż po jej 
zakończeniu, kiedy formułowano koncepcje powojennej odbudowy 
społeczeństwa104.

Poświęciłem tyle miejsca analizie jednego artykułu Johna De-
weya, aby uwydatnić warunki historyczne, w których rodziły się teo-
rie radykalnych liberałów. Myśl polityczna radykalnego liberalizmu 
powstała w  okresie międzywojennym. Był to czas swoistego inter-
regnum. Panowało wtedy przekonanie, że stary porządek przeżywa 
kryzys, a nowy, wyłaniający się z wolna ład społeczny nie nabrał jesz-
cze wyraźnych kształtów. Pierwsza fala myślenia w kategoriach rady-
kalnej przebudowy społecznej przyszła po pierwszej wojnie świato-
wej. Z tego okresu pochodzą anarchizujące eseje Bertranda Russella, 
takie jak Pricnicples of Social Reconstruction (1916), Polityczne idee 
(1917) czy Drogi do wolności (1918), a  także Human Nature and 
Conduct (1922) Johna Deweya. Druga fala koncepcji spod znaku ra-
dykalnej przebudowy społecznej ukształtowała się jako odpowiedź 
na wielki kryzysu lat trzydziestych. Wtedy ukazały się takie prace 
Johna Deweya, jak Individualism Old and New (1930) oraz Libera-
lism and Social Action (1935). Upadek republiki weimarskiej, będą-
cy w znacznej mierze rezultatem wielkiego kryzysu, dał asumpt do 
powstania pierwszej wersji dzieła Karla Mannheima znanego jako 
Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy105. Wreszcie, radykalne 
koncepcje na moment wróciły do łask u schyłku drugiej wojny świa-
towej, kiedy stało się jasne, że od podejmowanych wówczas decyzji 
będzie zależeć kierunek powojennej odbudowy społecznej. W 1944 
roku ukazały się dwa klasyczne dzieła: Wielka transformacja Karla 

104 Na temat powojennej odbudowy zob. zwłaszcza następujące teksty Johna De-
weya: The Crisis in Human History. The Danger of Retreat to Individualism,  
LW 15; World Anarchy and World Order, LW 15.

105 Niemieckie wydanie – pod tytułem Mensch und Gesselsacht im Zeitalter des 
Umbaus – ukazało się w  1935 roku. Por. przedmowę Karla Mannheima  
w: K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, s. xxix.



67LIBeR ALIZM CZ ASóW PRZeŁOMU

Polanyiego oraz – po drugiej stronie politycznego spektrum – Dro-
ga do zniewolenia Friedricha von Hayeka. Rzecz jasna, wyróżnione 
tu fale myślenia w kategoriach radykalnej rekonstrukcji społecznej 
mają umowny charakter. Poczucie tymczasowości panującego po-
rządku społecznego utrzymywało się przez cały okres międzywojen-
ny. Kres temu przekonaniu położyła dopiero zimna wojna, sukces 
państwa dobrobytu w polityce wewnętrznej i ukształtowanie się sys-
temu dwubiegunowego w  stosunkach międzynarodowych. Zanim 
lata czterdzieste dobiegły końca, stało się jasne, że propozycje wy-
kraczające poza zimnowojenny konsensus nie będą miały żadnych 
szans realizacji. Za symboliczną datę końcową epoki interregnum 
można uznać wybuch wojny w Korei w 1950 roku, choć nie ulega 
wątpliwości, że nastrój sprzyjający pomysłom radykalnej przebudo-
wy społecznej wygasł dużo wcześniej.

1.4.2. Human Nature and Conduct: johna deweya teoria zmiany 
społecznej

Pierwszą próbą teoretycznego uzasadnienia programu przebudowy 
społecznej podjętą przez Deweya była wydana w 1922 roku praca 
Human Nature and Conduct. W tej pracy Dewey wprowadza tria-
dę pojęć – nawyk, impuls, inteligencja – które łącznie mają stanowić 
klucz do analizy ludzkiego postępowania. 

Przez nawyk Dewey rozumie pewien sposób organizacji ener-
gii życiowej106. Nawyki nie są wrodzone, lecz nabyte i  podlegają 
doskonaleniu na podobieństwo umiejętności rzemieślniczych lub 
artystycznych107. Siła nawyku uwidacznia się w  trwałej skłonności 
do zachowywania się w określony sposób. „Istotą nawyku – wyja-
śnia Dewey – jest nabyta predyspozycja do pewnych sposobów lub 
stylów reagowania”108; konkretne czyny potwierdzają oddziaływa-
nie nawyku o tyle, o  ile są one manifestacją tej trwałej dyspozycji. 
Pojęcie nawyku jest interpretowane przez Deweya bardzo szeroko. 

106 Por. J. Dewey, Human Nature and Conduct, MW 14, s. 55. 
107 Ibidem, s. 31.
108 Ibidem, s. 32.
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Obejmuje ono zarówno dyspozycje przejawiające się w  działaniu, 
jak i nawyki mentalne, wyrażające się w pewnych wzorach myśle-
nia i  odczuwania. „Rozum wolny od wszelkiego wpływu uprzed-
nich nawyków – wyrokuje Dewey – jest fikcją”109. Wreszcie, Dewey 
podkreśla, że nawyki z konieczności odnoszą się do otoczenia przy-
rodniczego i społecznego, w którym działa jednostka. Można zatem 
powiedzieć, że nawyki są „sposobami przyswajania i używania śro-
dowiska”110. Gdy środowisko społeczne jest niespójne, rozrywane 
przez konfliktowe tendencje – a sytuacja taka jest raczej normą niż 
wyjątkiem w nowoczesnym społeczeństwie – sprzeczności społecz-
ne znajdują odzwierciedlenie w sprzecznych dyspozycjach, nabytych 
przez jednostki. Narastające napięcie doprowadzi w końcu do zała-
mania istniejącego systemu nawyków. W czasie kryzysu pojawia się 
potrzeba modyfikacji istniejących instytucji i wypracowania nowych 
nawyków, lepiej pasujących do zmienionej sytuacji.

Sprzeczności w obrębie dominującego w danym społeczeństwie 
systemu nawyków prowadzą do tego, że zostają uwolnione impul-
sywne pokłady ludzkiej energii. Nawyki są nabyte; ich kształt zależy 
od kształtu kultury, w której przebiegał proces uspołecznienia. Im-
pulsy, w przeciwieństwie do nawyków, są wrodzone. Pojęcie impulsu 
oznacza u Deweya rezerwuar energii, którym natura obdarzyła jed-
nostki. Pragmatysta nie dysponuje typologią impulsów, jest też scep-
tyczny wobec prób wyodrębnienia określonej liczby pierwotnych 
instynktów. Za błędne uznaje też wszelkie próby objaśniania okreś-
lonych instytucji czy całych dziedzin aktywności przez odwołanie się 
do jakiegoś dominującego impulsu czy motywu działania. Nie jest 
więc prawdą, że przeważającą namiętnością polityczną jest strach, 
w  działaniach ekonomicznych człowiek kieruje się chęcią zysku, 
etyka opiera się na naturalnym odruchu empatii itd. Sformułowa-
nia tego typu, choć dobrze znane z kart historii myśli społecznej, są 
przejawem „mitologicznej psychologii”111. W ocenie Johna Deweya 
nie sposób przyporządkować różnych instytucji społecznych tylko 

109 Ibidem, s. 25.
110 Ibidem, s. 15.
111 J. Dewey, Human Nature and Conduct, MW 14, s. 94.
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do jednego głównego impulsu. Historia poucza nas, że impulsywna 
natura człowieka okazuje się niezwykle plastyczna. Z  tego samego 
surowego materiału można utkać bardzo wiele różnych wzorów.

Kryzys – jak już wspomnieliśmy – oznacza załamanie się istnieją-
cego systemu nawyków. Zostają wtedy wyzwolone pokłady energii 
pochodzące z  impulsów. Taka erupcja impulsywnej energii może 
być potencjalnie niebezpieczna. Wojny, rewolucje i  zawirowania 
społeczne charakteryzują się niekontrolowanymi wybuchami ludz-
kiej impulsywności uwolnionej z gorsetu trzymających ją w ryzach 
nawyków. Przywrócenie porządku społecznego wymaga ponownego 
uformowania impulsów w nowy, bardziej elastyczny system nawy-
ków. Zadaniem tym Dewey obarcza inteligencję. Przez inteligencję 
pragmatysta rozumie zdolność świadomego modyfikowania i  re-
konstruowania nawyków według z góry przyjętego planu. W pracy 
Reconstruction in Philosophy, pracy opublikowanej dwa lata wcześ- 
niej niż Human Nature and Conduct, Dewey proponował zastą-
pienie kategorii rozumu naturalistycznym pojęciem inteligencji:

Rozum jest eksperymentalną inteligencją, modelowaną na wzór nauki 
i znajdującą zastosowanie w sztukach społecznych […]. Wyzwala ona 
człowieka z więzów przeszłości, wynikających z ignorancji i przypad-
ku, które zastygły w obyczaj. Projektuje lepszą przyszłość i towarzyszy 
człowiekowi w jej realizacji. Jej działanie jest zawsze poddane testowi 
doświadczenia. […] Inteligencja nie jest czymś, co można posiąść raz 
na zawsze. Znajduje się ona ciągle w procesie formowania, a jej zacho-
wanie wymaga nieustannej czujności w obserwowaniu konsekwencji, 
wynikającej z otwartego umysłu, woli uczenia się oraz odwagi potrzeb-
nej do readaptacji112. 

Inteligencja jest dla Deweya instrumentem, który organizm wyko-
rzystuje, aby rozwiązywać problemy i lepiej adaptować się do środo-
wiska. W pragmatycznej optyce idee będące wytworem inteligencji 
są planami działania i narzędziami aktywnej rekonstrukcji doświad-
czania. Miarą ich wartości jest skuteczność w  przywracaniu nad-
szarpniętej harmonii między nawykami a  impulsami. Błędem jest 

112 Idem, Reconstruction in Philosophy, MW 12, s. 134–135.
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postrzeganie inteligencji jako wyłącznej własności jednostki. Inte-
ligencja jest dla Deweya powiązana z procesem deliberacji, podczas 
którego dochodzi do uwspólnotowienia wiedzy. Inteligentna rekon-
strukcja nawyków społecznych musi opierać się na publicznej deba-
cie oraz czynić umiejętny użytek z dostępnej wiedzy naukowej.

Na podstawie wypracowanych kategorii psychologicznych John 
Dewey rozwija teorię zmiany społecznej. Pragmatysta wyróżnia trzy 
typy postaw, jakie można przyjąć wobec istniejącego porządku spo-
łecznego: postawę konserwatywną, postawę rewolucyjną i postawę 
racjonalnej rekonstrukcji. Każda z  tych filozofii zmiany ustanawia 
odmienną relację między nawykami, impulsami i inteligencją. Kon-
serwatyzm jest filozofią nawyków. Dąży on do zachowania przeka-
zanych przez tradycję zwyczajów, będących gwarantem ciągłości 
i stabilności ładu społecznego. Jednak myślenie konserwatywne ma 
tendencję do petryfikowania ukształtowanej historycznie konstelacji 
nawyków. Z czasem nawyki stają się skostniałe, coraz mniej podatne 
na zmianę, niezdolne do adaptacji do zmieniających się okoliczno-
ści, co musi w końcu doprowadzić do załamania porządku społecz-
nego. Nastawienie rewolucyjne odwołuje się do potęgi impulsów. 
Rewolucjoniści pragną rozbić skorupę skostniałych zwyczajów i in-
stytucji społecznych, aby na ich gruzach zbudować nowe społeczeń-
stwo. Mechanizmem, który to umożliwia, jest rewolucyjna przemoc. 
Jednak prawdziwe wyzwanie nie polega na wyzwoleniu stłumionych 
impulsów, lecz na uformowaniu nowych, bardziej inteligentnych 
i elastycznych nawyków działania. Tego zaś nie można dokonać za 
pośrednictwem przemocy. Trzecie podejście do zmiany społecznej, 
reprezentowane przez liberalizm, opowiada się za stopniową, kiero-
waną przez inteligencję, przebudową istniejącego systemu nawyków. 
Inteligentna rekonstrukcja jest procesem powolnym i  nie gwaran-
tuje natychmiastowych rezultatów. Mimo to, w ocenie Deweya, to 
właśnie liberalizm, odrzucający konserwatywny fetyszyzm tradycji 
i  rewolucyjny fetyszyzm przemocy, oferuje najbardziej obiecujące 
podejście do zmiany społecznej113. 

113 Wywody Johna Deweya – utożsamiające konserwatyzm z bezwładną siłą na-
wyku, rewolucyjny radykalizm z  niszczącą siłą przemocy, a  pragmatyczny 
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W pracy Human Nature and Conduct Dewey nie tylko analizuje 
mechanizmy zmiany społecznej, lecz także wskazuje na jej pożądany 
kierunek. Radykalizm Deweya często pozostaje nierozpoznany, gdyż 
pragmatysta nieco asekuracyjnie prezentuje własne poglądy poli-
tyczne jako przykłady, mające zaledwie ilustrować jego ogólną teorię 
psychologiczną. Warto przyjrzeć się bliżej podawanym przez Johna 
Deweya egzemplifikacjom. Wojna i panujący system ekonomiczny 
są dla pragmatysty „najważniejszymi przykładami relacji istnieją-
cych między wrodzonymi impulsami oraz nabytymi nawykami”114. 
Są one „tak najeżone złymi konsekwencjami, że każdy, kto ma ocho-
tę, może krytykować je bez końca”115. Co więcej, zdaniem Deweya 
historia „dowodzi, że zwyczaje i instytucje, które organizują wrodzo-
ne moce w pewne wzory w polityce i ekonomii, wygenerują także 
wzorzec wojenny”116. Powyższe uwagi trzeba rozpatrywać w kontek-
ście wojny światowej, która pochłonęła ponad osiem milionów ofiar 
śmiertelnych. W tych okolicznościach sugestia Deweya, że „panują-
cy system ekonomiczny” może generować nawyki i wzory działania 
sprzyjające wojnie, była najcięższym z możliwych zarzutów. Sytuacja 
nie jest jednak beznadziejna. „Podobnie jak greckie niewolnictwo 
i feudalna pańszczyzna – przekonuje Dewey – wojna oraz panujący 
system ekonomiczny są wzorami społecznymi utkanymi z materia-

liberalizm ze zbawiennym wpływem inteligencji na życie społeczne – pozosta-
wiają wiele ważnych pytań bez odpowiedzi. Dewey nie bierze pod uwagę różni-
cy między rewolucją pojmowaną jako metoda zdobycia władzy i metoda prze-
budowy społecznej. Rewolucjonista mógłby replikować, że podobnie jak liberał 
opowiada się za stopniowym kształtowaniem inteligentnych nawyków. Jednak, 
aby taki proces w ogóle zainicjować, niezbędne jest przejęcie władzy politycz-
nej, której klasa panująca nie zechce oddać dobrowolnie. Por. S. Hook, Towards 
the Understanding of Karl Marx: Revolutionary Interpretation, expanded edi-
tion, with introduction by e. Hook, historical introduction by Ch. Phelps and 
contributions by L. S. Feuer and P. Berman Amherst, Prometheus Books, New 
York 2002, s. 273–297. Do tych problemów Dewey powracał wielokrotnie, mię-
dzy innymi w polemice z Lwem Trockim, która jest przedmiotem analiz w roz-
dziale piątym prezentowanej pracy.

114 J. Dewey, Human Nature and Conduct, MW 14, s. 88.
115 Ibidem.
116 Ibidem, s. 82.
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łu instynktownych aktywności”117. Jednak ten sam materiał można 
ukształtować w inny, bardziej postępowy sposób. Wojna, własność 
prywatna, instytucja pracy najemnej, system ekonomiczny oparty na 
pogoni za zyskiem – wszystko to, przekonuje Dewey, może i powin-
no zostać „zrekonstruowane”118.

Human Nature and Conduct – pierwsza ważna książka Deweya 
podejmująca problematykę polityczną – nie poddaje się jednoznacz-
nej ocenie. W warstwie politycznej praca ta nie jest tak przekonująca, 
jak mogłaby być, gdyby Dewey przedstawił swoje poglądy w nieco 
mniej zawoalowany sposób. Argument pragmatysty łączy poczucie 
konieczności daleko idących zmian – wszak stawką jest uniknięcie 
nowej wojny, która może oznaczać zagładę cywilizacji – z dużą ogól-
nikowością w  formułowaniu politycznych postulatów. Najbardziej 
wyrazista teza Deweya, postulująca istnienie ścisłego związku mię-
dzy psychologią kapitalizmu a psychologią wojny, wydaje się niepre-
cyzyjna i wątpliwa. Z punktu widzenia współczesnych nauk społecz-
nych na uwagę zasługuje przede wszystkim wypracowana w Human 
Nature and Conduct pragmatyczna teoria działania, która odegrała 
istotną rolę w  rozwoju nurtu instytucjonalnego w  ekonomii oraz 
współczesnych koncepcji socjologicznych opozycyjnych wobec teo-
rii racjonalnego wyboru119. Niewątpliwie trwałym osiągnięciem jest 
również pojawiająca się w tej pracy wizja liberalizmu jako filozofii 
racjonalnej przebudowy społecznej, do której pragmatysta wielo-
krotnie powracał w  późniejszych publikacjach. W  Liberalism and 
Social Action Dewey w  następujący sposób przedstawia liberalny 
pogląd na rolę inteligencji w procesie zmiany społecznej:

117 Ibidem, s. 78.
118 Krytykę instytucji pracy najemnej, własności prywatnej, systemu ekonomicz-

nego opartego na zysku i innych atrybutów współczesnego kapitalizmu można 
wyczytać z uwag i komentarzy Deweya rozrzuconych w różnych miejscach Hu-
man Nature and Conduct, w szczególności w rozdziale Changing Human Nature 
(s. 76–87). 

119 Na temat wpływu Deweya na ekonomię instytucjonalną zob. klasyczny artykuł 
Johna Commonsa, Institutional Economics, „The American economic Review” 
1931, Vol. 21, No. 4, s. 648–657. Wpływowe współczesne odczytanie Deweyow-
skiej koncepcji działania przedstawił Hans Joas w pracy The Creativity of Action, 
Polity Press, Cambridge 1999, s. 126–144.
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W  najogólniejszym sensie inteligencja jest właśnie przetworzeniem 
tego, co dawne w związku z tym, co nowe. […] Każdy pojawiający się 
problem – indywidualny lub zbiorowy, prosty lub złożony – można 
rozwiązać jedynie przez wybór materiału z  magazynu wiedzy zebra-
nej w toku zgromadzonych doświadczeń oraz przez dopuszczenie do 
gry już uformowanych nawyków. Ale wiedza i  nawyki muszą zostać 
zmodyfikowane, aby sprostać nowym warunkom. W przypadku pro-
blemów zbiorowych nawykami, o które chodzi, są tradycje i  instytu-
cje. Grozi nam niebezpieczeństwo, że będziemy działać, opierając się 
na nich nieświadomie – nie dokonując ich rekonstrukcji, tak aby mogły 
sprostać nowym warunkom – albo że popędzimy naprzód, trzyma-
jąc się kurczowo jakiegoś dogmatu. Zadanie inteligencji w zetknięciu 
z każdym problemem, który napotyka jednostka lub wspólnota, pole-
ga na ustanowieniu działającego zespolenia między dawnymi nawyka-
mi, zwyczajami, instytucjami i przekonaniami a nowymi warunkami. 
To, co określiłem mianem mediacyjnej funkcji liberalizmu, jest tożsa-
me z pracą inteligencji120. 

Dążąc do rekonstrukcji ukształtowanych historycznie instytucji 
społeczeństwa liberalnego w  świetle wyzwań epoki przemysłowej, 
pragmatyczny liberalizm Johna Deweya był nade wszystko filozofią 
kontrolowanej zmiany społecznej – filozofią, która mogła stanowić 
kontrpropozycję zarówno myślenia konserwatywnego, skoncentro-
wanego na obronie status quo, jak i myślenia rewolucyjnego, obsa-
dzającego przemoc w roli akuszerki nowego porządku społecznego. 
Tak rozumiany liberalizm John Dewey określał niekiedy mianem 
„wiary w inteligencję”.

1.5. miejsce filozofii politycznej johna deweya  
na mapie koncepcji liberalnych

Przynależność Johna Deweya do tradycji liberalnej nie jest w zasa-
dzie kwestionowana. W myśli politycznej amerykańskiego filozofa 
bez trudu odnajdziemy klasyczne dla liberalizmu tematy i motywy, 

120 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 37.
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takie jak przywiązanie do wolności indywidualnej, meliorystyczna 
koncepcja postępu społecznego czy podkreślenie roli rozumu w ży-
ciu publicznym. Jednocześnie sposób, w  jaki Dewey reinterpretuje 
główne pojęcia tradycji liberalnej, nadaje w jego filozofii oryginalny 
charakter. W końcowej części tego rozdziału postaram się wskazać 
główne podobieństwa i różnice między myślą Johna Deweya a nie-
którymi wpływowymi stanowiskami w obrębie liberalizmu. 

Posługując się uproszczonym schematem, można wyróżnić trzy 
typy doktryn rozpatrywane zazwyczaj pod szyldem liberalizmu. 
Doktryny te są określane mianem liberalizmu politycznego, eko-
nomicznego i etycznego. John Dewey akceptował polityczne credo 
liberalizmu. Pragmatysta opowiadał się za zachowaniem i  rozsze-
rzeniem liberalnego katalogu praw i wolności obywatelskich, choć 
zarazem pozostawał sceptyczny wobec oświeceniowych prób filo-
zoficznego uzasadnienia tych praw. Dewey był też orędownikiem 
liberalizmu etycznego. Rozwój jednostki jest naczelnym dobrem 
w  systemie pragmatysty; celowi temu powinny być podporządko-
wane wszystkie instytucje społeczne121. Jednocześnie filozof kwe-
stionował leseferystyczne dogmaty samoregulującego się rynku 
i nienaruszalności własności prywatnej. Tym samym odrzucał libe-
ralizm ekonomiczny. Podobne stanowisko zajmowali wcześniej tacy 
myśliciele, jak John Stuart Mill, Thomas Hill Green, Leonard Hob- 
house, a bardziej współcześnie reprezentują je tacy autorzy, jak Isaiah 
Berlin, John Rawls, Michael Walzer czy Steven Lukes. Wszystkich 
wymienionych autorów – mimo dzielących ich różnic filozoficznych 
i politycznych – można zaliczyć do nurtu liberalizmu społecznego122.

Odrzucenie leseferyzmu jest istotnym wyróżnikiem myśli po-
litycznej Johna Deweya. Warto odnotować, że lewicowi liberałowie 
nie byli jedynymi, którzy w okresie międzywojennym kwestionowali 
wiarę w zbawienny charakter spontanicznych procesów rynkowych. 
Analogiczną krytykę formułowali niemieccy ordoliberałowie, tacy jak 
Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Alfred Müller-Armack, Walter 

121 S. Hook, John Dewey – The Philosopher of Growth, „Journal of Philosophy” 1959, 
Vol. 56, No. 26, s. 1010–1018.

122 Na temat różnic w obrębie liberalizmu por. A. Walicki, op. cit., s. 392–401.
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eucken czy Ludwig erhard123. W ocenie ordoliberałów samoregulują-
cy się rynek nie może istnieć w aksjologicznej próżni. Społeczeństwu 
liberalnemu zagraża kryzys moralny, wyrażający się w  tendencjach 
relatywistycznych i nihilistycznych. Jednocześnie liberalizm nie jest 
w stanie o własnych siłach podnieść się z moralnego upadku. War-
tości moralne, stanowiące trwały fundament życia społecznego, 
kształtują się bowiem poza sferą wymiany rynkowej. Ich nośnikiem 
są przede wszystkim religia i tradycja. Korekta porządku rynkowego, 
postulowana przez ordoliberałów, polegała więc przede wszystkim na 
wypełnieniu moralnej pustki – rzekomo zagrażającej społeczeństwu 
liberalnemu – treściami zaczerpniętymi z  religii chrześcijańskiej. 
Ceną za sojusz z  konserwatyzmem było zakwestionowanie części 
oświeceniowego dziedzictwa liberalizmu – ordoliberałowie odrzucili 
takie oświeceniowe fikcje, jak racjonalizm, emancypacja jednostki 
i wiara w postęp. Ponadto ideolodzy ordoliberalizmu opowiadali się 
za uspołecznieniem gospodarki rynkowej i umiarkowanymi forma-
mi interwencjonizmu państwowego, co zbliżało ich poglądy do bry-
tyjskiego nowego liberalizmu. W przeciwieństwie do ordoliberałów 
lewicowo zorientowani liberałowie, tacy jak John Dewey, Bertrand 
Russell czy Karl Polanyi, recepty na słabości rynku szukali w dialogu 
z socjalizmem. Niewątpliwie ich prace można odczytywać jako krok 
w stronę stworzenia ideologicznej hybrydy – liberalnego socjalizmu.

Analogiczne tendencje występowały również w  ruchu socja-
listycznym. Skłonność do zbliżenia z  liberalizmem jest widoczna 
w pracach teoretyków socjaldemokracji, przede wszystkim w rewi-
zjonizmie eduarda Bernsteina124. Liberalizacja socjaldemokracji, by 
posłużyć się terminem Andrzeja Walickiego, wyrażała się przede 

123 Na temat ordoliberalizmu zob. ważną pracę Ryszarda Skarzyńskiego, Państwo 
i  społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, ISP 
PAN, Warszawa 1994. 

124 Podkreślając zadłużenie socjalistów w  tradycji liberalnej, Bernstein pisał, że 
w  „odniesieniu do liberalizmu jako ruchu historycznego socjalizm jest jego 
prawdziwym dziedzicem”, a nawet, że „nie ma takiej liberalnej idei, która nie 
byłaby także częścią intelektualnego wyposażenia socjalizmu”. e. Bernstein, The 
Preconditions of Socialism, ed. and with introduction by H. Tudor, Cambridge 
University Press, Cambridge–New York 1993, s. 147–148. 
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wszystkim w uznaniu demokracji liberalnej i „burżuazyjnych” praw 
obywatelskich za nieodłączny element ideologii socjalistycznej125. 
Konsekwencją takiego poglądu było odrzucenie rewolucji jako prawo-
mocnej metody walki politycznej, a także przyznanie, że marksizm nie 
dysponuje alternatywą propozycją ustrojową dla demokracji przed-
stawicielskiej. Podobną obronę demokracji jako metody pokojowego 
przeprowadzania zmian społecznych znajdujemy również w  myśli 
Johna Deweya. Co więcej, dokonana przez Deweya krytyka poglądów 
Lwa Trockiego na temat roli przemocy w polityce przywodzi na myśl 
krytykę rewolucji bolszewickiej przez liderów socjaldemokracji. Nie 
wydaje się jednak, aby pragmatysta miał świadomość pokrewień-
stwa własnych idei z  poglądami teoretyków socjaldemokracji. So-
cjaldemokracja europejska wyrastała bowiem z marksizmu – filozo-
fii, którą Dewey znał bardzo słabo i której nie cenił. 

Przez cały okres swojej aktywności publicznej John Dewey wy-
strzegał się opowiadania się po stronie któregokolwiek z głównych 
nurtów myśli socjalistycznej. Powściągliwość Deweya nie prze-
szkodziła komentatorom w  odnotowaniu licznych podobieństw 
między myślą pragmatysty a socjalizmem. Sidney Hook nie wahał 
się twierdzić, że „obecne stanowisko Deweya różni się od demo-
kratycznego socjalizmu jedynie nazwą”126. Zapytany wprost o swój 
stosunek do idei socjalistycznych John Dewey udzielił następującej 
odpowiedzi: „Myślę, że na podstawie Liberalism and Social Action, 
a do pewnego stopnia też Individualism Old and New, mogę zostać 
sklasyfikowany jako demokratyczny socjalista”127. Amerykański 
filozof zachował jednak intelektualny dystans wobec socjalizmu, 
uznając istniejące systemy socjalistyczne za nie w pełni satysfak-
cjonujące. Nowy porządek powinien powstać w  sposób ekspery-
mentalny, a nie w drodze implementacji zasad tej czy innej dok-

125 Por. A. Walicki, op. cit., s. 380.
126 Por. S. Hook, John Dewey. An Intellectual Portrait, s. 161.
127 Por. J. Cork, John Dewey, Karl Marx and Democratic Socialism, „The Antioch 

Review” 1949, Vol. 9, No. 4, s. 450. Ten i następny cytat pochodzą z listu Johna 
Deweya do Jima Corka.
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tryny. „Mój eksperymentalizm – wyjaśniał Dewey – sięga dalej niż 
jakikolwiek inny izm!”128

John Dewey był nie tylko reformatorem liberalizmu, lecz także 
wybitnym teoretykiem demokracji. Zarys stanowiska Deweya elo-
kwentnie przedstawił Robert Westbrook we wstępie do swej ważnej 
pracy poświęconej idei demokracji w poglądach pragmatysty:

Pośród liberalnych intelektualistów dwudziestego wieku, Dewey był 
najważniejszym rzecznikiem demokracji partycypacyjnej, to jest po-
glądu, że demokracja jako ideał etyczny wzywa mężczyzn i kobiety do 
budowy wspólnot, w których szanse i zasoby są dostępne każdej jed-
nostce, aby mogła zrealizować w  pełni swoje szczególne możliwo-
ści i  zdolności przez uczestnictwo w  życiu politycznym, społecznym 
i kulturalnym129.

Robert Westbrook idzie jednak zbyt daleko, przeciwstawiając libera-
lizm demokracji. Ze względu na radykalnie demokratyczne sympa-
tie, przekonuje Westbrook, John Dewey „był dewiantem wśród ame-
rykańskich liberałów, był liberałem stopniowo radykalizującym się 
za sprawą wyróżniającej go wiary w dogłębną demokrację”130. Histo-
ryk myli się, przedstawiając Deweyowską pochwałę demokracji jako 
obcą tradycji liberalnej. Nawet pobieżne spojrzenie na historię libe-
ralizmu pokazuje, że główne idee Deweyowskiej teorii demokracji 
mają liberalne źródła. Wystarczy wspomnieć, że najbardziej żarliwa 
pochwała demokracji gminnej wyszła spod pióra liberała, Alexisa 
de Tocqueville’a; że John Stuart Mill, jeden z twórców nowoczesne-
go liberalizmu, był jednocześnie entuzjastą samorządu robotnicze-
go i demokracji w miejscu pracy; że koncepcja rządów opinii pu-
blicznej, którą rozwija Dewey w pracy The Public and Its Problems, 

128 Ibidem. Do problemu stosunku Deweya do socjalizmu wracam w  rozdziale 
piątym.

129 R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, s. xv.
130 Ibidem, s. xvi. Dalej Westbrook dowodzi, że dla Deweya demokracja była waż-

niejsza od liberalizmu: „[…] to zawsze liberalizm musiał sprostać wymogom 
demokracji, nie zaś demokracja miała być pociągnięta do odpowiedzialności 
przez liberalizm; to właśnie jego [Deweya] odstępstwa od nowoczesnej liberal-
nej ortodoksji, a nie jego wkład do niej uznaję za najważniejszy” (ibidem).
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wywodzi się z myśli liberalnego oświecenia. Pragmatysta nie uległ 
też pokusie poszukiwania idealnego modelu demokracji poza tra-
dycją liberalną. Ani grecka polis, ani doświadczenia Komuny Pary-
skiej, ani demokracja rad robotniczych proklamowana przez rewo-
lucjonistów w Rosji i w Niemczech nie są rozważane przez Deweya 
jako rozwiązania mogące zastąpić demokrację parlamentarną. Moż-
na powiedzieć, że o  oryginalności demokratycznego radykalizmu 
Johna Deweya przesądza właśnie to, że wyrasta on z ideowego pod-
glebia liberalizmu. 

Przywiązanie do idei i  instytucji demokratycznych sprawiło, 
że Dewey stał się krytykiem komunizmu. Po krótkotrwałej fascy-
nacji rewolucją bolszewicką – fascynacji, która znalazła wyraz we 
wspomnieniach z pobytu w Rosji radzieckiej wydanych jako Impres-
sions of Soviet Russia – Dewey stawał się coraz bardziej krytyczny 
w  stosunku do Związku Radzieckiego i  międzynarodowego ruchu 
komunistycznego. Punktem przełomowym, jak już wspomniałem, 
był udział pragmatysty w pracach komisji zajmującej się zarzutami 
postawionymi Trockiemu. Dokumenty z prac komisji – opublikowa-
ne w dwóch tomach zatytułowanych The Case of Leon Trotsky (1937) 
oraz Not Guilty (1938) – stały się swoistą biblią dla zachodniej an-
tykomunistycznej lewicy. Ich znaczenie można porównać do roli, 
jaką w formowaniu tożsamości lewicy odegrały wspomnienia Geor- 
ge’a  Orwella z  hiszpańskiej wojny domowej opublikowane po raz 
pierwszy w 1938 roku pod tytułem Hołd dla Katalonii. Materiały ko-
misji Deweya, podobnie jak proza Orwella, obnażały przekłamania 
stalinowskiej propagandy. Fakty ujawnione w tych bardzo różnych 
pod względem stylistycznym tekstach skłaniały do podejrzliwo-
ści wobec propagowanej przez komunistów polityki frontów ludo-
wych. Zarówno z kart powieści Orwella, jak i z analizy dokumentów 
ujawnionych przez komisję Deweya wyłaniał się niepokojący obraz 
Związku Radzieckiego i międzynarodowego ruchu komunistyczne-
go. Prace te pokazały, że partie komunistyczne w pewnych okolicz-
nościach mogą być śmiertelnymi wrogami socjalizmu i  rewolucji. 
Tak było w Rosji, gdzie stalinowska biurokracja pozbywała się byłych 
rewolucjonistów na podstawie sfingowanych dowodów. Tak było rów-
nież w Hiszpanii, gdzie komuniści okazali się głównymi przeciwni-
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kami przejmowania fabryk przez robotników i bezlitośnie zwalczali 
konkurencyjne organizacje lewicowe. Szok, jaki wywoływały świadec-
twa w rodzaju tych dostarczanych przez Orwella i Deweya, pomógł 
całemu pokoleniu lewicowych intelektualistów w  krajach anglosa-
skich wyzwolić się spod wpływu ideologii komunistycznej. 

Od czasu wystąpienia w  sprawie Lwa Trockiego pragmatysta 
coraz częściej dawał wyraz poglądom antykomunistycznym zarów-
no w publicystyce, jak i w pracach teoretycznych. W latach trzydzie-
stych Dewey posługiwał się terminem „totalitaryzm” na oznaczenie 
zarówno faszyzmu, jak i  komunizmu, a  w  marksizmie dostrzegał 
doktrynę metafizyczną, bardziej przypominającą religię niż świec-
ki program naprawy społecznej. Pod tym względem poglądy Johna 
Deweya antycypują argumenty takich liberalnych krytyków totali-
taryzmu, jak Karl Popper, Isaiah Berlin czy Raymond Aron. Po dru-
giej wojnie światowej Dewey opowiedział się za aktywną polityką 
powstrzymywania komunizmu. Wszystko to pozwala uznać prag-
matystę za prekursora liberalnego antykomunizmu. Jednak, w od-
różnieniu od większości zimnowojennych liberałów, Johna Deweya 
nie satysfakcjonowała obrona demokracji liberalnej w  jej istnieją-
cym kształcie. W myśli Deweya krytyce nurtów totalitarnych towa-
rzyszyły postulaty radykalnej przebudowy społecznej, podczas gdy 
liberalni intelektualiści w  okresie zimnej wojny nie formułowali 
ambitnych programów reformy, zadowalając się obroną powojen-
nego status quo.

Na koniec wypada powiedzieć kilka słów o relacji myśli Johna 
Deweya do neoliberalizmu. Neoliberalizm, podobnie jak myśl poli-
tyczna Johna Deweya, zrodził się w odpowiedzi na kryzys dziewięt-
nastowiecznego liberalizmu. Niemniej jednak kryzys ten w interpre-
tacji takich autorów, jak Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek, 
polegał na odejściu od zdrowych zasad leseferyzmu131. Program 

131 Poglądy Ludwiga von Misesa i Friedricha von Hayeka na temat kryzysu liberali-
zmu referuję na podstawie następujących publikacji: L. von Mises, Interwencjo-
nizm, tłum. A. Łaska, J. M. Małek, wyd. 2, Arcana, Kraków 2005; F. von Hayek, 
Droga do zniewolenia, tłum. K. Gurba et al., Arcana, Kraków 1996. Por. też wy-
kład zasad leseferystycznego liberalizmu w: L. von Mises, Liberalizm w tradycji 
klasycznej, tłum. Sz. Czarnik, Arcana, Kraków 2001. 
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neoliberałów w okresie międzywojennym i w pierwszych latach po 
drugiej wojnie światowej można streścić w  prostej formule: albo 
laissez-faire, albo dyktatura132. Swobody liberalne są naturalnym 
produktem ekonomii wolnorynkowej, podobnie jak konieczną kon-
sekwencją socjalizmu jest totalitaryzm. Poszukiwania systemu po-
średniego miedzy wolnym rynkiem a socjalizmem państwowym są 
skazane na porażkę. Jedyną nadzieją jest powrót do zasad lesefery-
zmu, zaadaptowanych odpowiednio do nowych warunków. „Choć 
nie życzymy sobie ani nie jesteśmy w stanie wrócić do XIX-wiecznej 
rzeczywistości – pisał Hayek – mamy możność urzeczywistnienia jej 
ideałów – a nie były one byle jakie”133. Stając w obronie dziewiętna-
stowiecznej wizji ładu społecznego, neoliberałowie zajęli stanowisko 
diametralnie przeciwne wobec poglądów głoszonych przez Johna 
Deweya, Bertranda Russella, Karla Mannheima i Karla Polanyiego. 
W okresie międzywojennym i tuż po drugiej wojnie światowej za-
równo radykalni liberałowie, jak i neoliberałowie jedynie sporadycz-
nie odnosili się do koncepcji swoich przeciwników, choć nie ulega 
wątpliwości, że obie grupy miały świadomość istnienia wrogów 
w obrębie tradycji liberalnej134.

Neoliberałowie byli bodaj największymi przegranymi między-
wojennej debaty o  kondycji liberalizmu. W  okresie międzywojen-
nym i tuż po drugiej wojnie światowej poglądy głoszone przez Mise-
sa, Hayeka oraz garstkę ich wiernych wyznawców zostały odrzucone 
przez niemal całą postępową opinię publiczną. W konfrontacji z le-
wicowym liberalizmem neoliberałowie ponieśli wówczas porażkę – 
zarówno polityczną, jak i intelektualną. Podstawowe argumenty, na 
których opierała się ich diagnoza międzywojennego kryzysu libera-

132 Określenie to występuje w tytule artykułu Ludwiga von Misesa, Laissez Faire or 
Dictatorship, „Plain Talk” 1949, Vol. 3, No. 4, w którym można znaleźć zwięzłe 
podsumowanie poglądów neoliberałów z tego okresu.

133 F. von Hayek, op. cit., s. 242.
134 W  dedykowanej „socjalistom wszystkich partii” Drodze do zniewolenia Hay-

ek nie zapomniał poświęcić kilku cierpkich słów „czołowemu filozofowi lewicy 
amerykańskiej, Johnowi Deweyowi”, którego austriacki liberał oskarża o typo-
we dla socjalistów pomieszanie pojęć wolności i władzy. Por. ibidem, s. 33, przy-
pis 2.
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lizmu, okazały się empirycznie błędne. Rozwój wydarzeń w powo-
jennej europie wykazał, że wolności osobiste i polityczne, za którymi 
opowiadał się liberalizm, nie są tak ściśle powiązane z wolnorynko-
wą ekonomiką, jak zakładali Mises i Hayek. Systemy mieszane opar-
te na interwencjonizmie – które Ludwig von Mises i Friedrich von 
Hayek traktowali wówczas jedynie jako stadium przejściowe między 
systemem wolnorynkowym a totalitarnym zniewoleniem – okazały 
się zdolne do samodzielnego istnienia. Takimi właśnie systemami 
mieszanymi były święcące triumfy po drugiej wojnie światowej eu-
ropejskie państwa dobrobytu. Neoliberałowie nie zrażali się poraż-
ką idei leseferystycznych. „Skoro pierwsza próba stworzenia świa-
ta wolnych ludzi się nie powiodła – pocieszał się Hayek – musimy 
wciąż podejmować próby”135. Bez względu na pełne otuchy słowa 
Friedricha von Hayeka następna próba „stworzenia świata wolnych 
ludzi” na modłę dziewiętnastowiecznego liberalizmu musiała długo 
czekać na swoją szansę. 

W tym rozdziale argumentowałem na rzecz tezy, że John De-
wey zmagał się z dylematami, z którymi musieli mierzyć się wszyscy 
liberałowie w okresie międzywojennym. Nie jest więc w żadnym 
razie prawdą, że Dewey jest wyłącznie filozofem „amerykańskiego 
doświadczenia”, a jego typowo amerykański radykalizm nie ma od-
powiedników w myśli europejskiej. W dalszych rozdziałach posta-
ram się pokazać, w jaki sposób myśl Deweya odpowiada na pytania, 
które trapiły liberałów w  okresie międzywojennym. W  rozdziale 
drugim podejmuję się analizy Deweyowskiego pragmatyzmu, aby 
dowieść, że filozofia ta stanowi jedną z  najciekawszych prób po-
nownego przemyślenia problemów oświecenia. W rozdziale trze-
cim szerzej omawiam krytykę leseferyzmu oraz kontrpropozycje 
dla wolnorynkowego porządku formułowane przez radykalnych li-
berałów. W rozdziale czwartym przedstawiam wypracowaną przez 
Deweya formułę demokracji partycypacyjnej oraz Deweyowską 
analizę przekształceń sfery publicznej. Wreszcie, w rozdziale pią-
tym dokonuję analizy wybranych problemów polityki radykalnego 
liberalizmu.

135 Ibidem.





rozdział 2
pragmatyzm jako próba rekonstrukcji  

liberalnego rozumu

Sugeruję, że problem możliwości wiedzy jest zaledwie aspektem 
pytania o relację poznania do działania, teorii do praktyki. 

Rozróżnienia, które czynią filozofowie, opozycje pojęciowe, które 
wznoszą, nużący kierat, którym drepczą między wrażeniem 

zmysłowym a myślą, między podmiotem a przedmiotem, między 
umysłem a materią – rozróżnienia te nie zostały wymyślone  

ad hoc, lecz są […] skondensowaną formułą dla punktów widzenia 
i praktycznych konfliktów mających swoje źródło w naturze 

nowoczesnego życia. Konflikty te muszą zostać przezwyciężone, jeżeli 
życie nowoczesne ma przebiegać w sposób bezproblemowy z jasną 

świadomością tego, o co w nim chodzi.
John Dewey, The Significance of the Problem of Knowledge, s. 5–6

Pragmatyzm, tak jak ja go interpretuję, jest teorią i praktyką 
poszerzania ludzkiej wolności w niepewnym i tragicznym świecie 

za pomocą sztuki inteligentnej kontroli społecznej. To może być 
przegrana sprawa. Nie znam jednak lepszej.

Sidney Hook, Pragmatism and the Tragic Sense of Life, s. 25

2.1. główny problem epoki nowoczesnej

Pragmatyzm Johna Deweya jest próbą filozoficznego ujęcia wzajem-
nych relacji między teorią i praktyką, myśleniem i działaniem, wie-
dzą i wartościami. W pracy pod tytułem The Quest for Certainty De-
wey stawia tezę, że pytanie o to, jak naukowa wiedza o świecie może 
zostać zintegrowana z przekonaniami moralnymi, stanowi najważ-
niejszy problem epoki nowoczesnej:
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Problem przywrócenia integracji i kooperacji między przekonaniami 
człowieka na temat świata, w którym żyje, oraz jego przekonaniami na 
temat wartości i celów, które powinny kierować jego postępowaniem, 
jest najgłębszym problemem nowoczesnego świata. Jest to problem 
każdej filozofii, która nie jest oderwana od życia1.

Stawiając pytanie o stosunek wiedzy naukowej do postępu społecz-
nego, pragmatyzm podejmował problematykę klasyczną dla wieku 
świateł. Nie powinno nas zatem dziwić, że w programowym artykule 
pod tytułem Rozwój pragmatyzmu amerykańskiego John Dewey po-
równuje filozofię pragmatyczną do myśli francuskiego oświecenia2. 
Rzecz jasna, o żadnym dosłownie rozumianym powrocie do oświe-
cenia nie mogło być mowy. Myśl oświecenia – z czego John Dewey 
doskonale zdawał sobie sprawę – nie wypracowała satysfakcjonującej 
koncepcji rozumu politycznego. Pragmatyzm obiecywał przezwycię-
żenie impasu, w którym znalazła się myśl postoświeceniowa, przez 
zaproponowanie nowej filozoficznej interpretacji myślenia i wiedzy – 
interpretacji pozwalającej usytuować na jednej płaszczyźnie nauko-
wy namysł nad światem oraz etyczną refleksję o tym, czym jest do-
bre życie i  dobre społeczeństwo. Jak nietrudno zauważyć, główny 
problem epoki nowoczesnej jest też najważniejszym problemem li-
beralizmu, który odziedziczył po filozofii oświeceniowej ambicję 
ustanowienia porządku społecznego opartego na wskazaniach rozu-
mu. Nawiązując do cytowanych już w tej pracy słów Karla Mann- 
heima, można postawić tezę, że pragmatyzm – będąc próbą ponow-
nego przemyślenia problemów oświecenia – dostarcza zarazem no-
wej formuły liberalnego rozumu.

W  centrum refleksji filozoficznej Johna Deweya znajduje się 
pytanie o miejsce myślenia w ramach szerszej totalności ludzkiego 
doświadczenia. Zdaniem pragmatysty na gruncie dominującej tra-
dycji intelektualnej Zachodu dokonało się zgubne w skutkach prze-
ciwstawienie aktywności teoretycznej i praktycznego działania. John 
Dewey w następujący sposób przedstawia swoją główną tezę:

1 J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 204.
2 Zob. idem, Development of American Pragmatism, LW 2, s. 20–21.
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Na razie wystarczy powiedzieć, że mimo wielu zmian w  szczegółach 
grecka opozycja wiedzy i działania, teorii i praktyki zdaje się nieśmier-
telna i  że przeświadczenia związane z  działaniem wciąż uważamy za 
mniej pewne i mniej wartościowe w porównaniu z tymi, które stano-
wią wytwory wiedzy, a nawet sądzimy, że pierwsze stają się wiarygodne 
jedynie wtedy, gdy wywodzą się z drugich. Na współczesność wpływa 
wciąż nie tyle specyficzna treść myśli greckiej, ile raczej tkwiąca w niej 
teza, że miarą naszego bezpieczeństwa jest pewność wiedzy, ta zaś zasa-
dza się na jakichś trwałych, niezmiennych bytach, które wobec tego są 
niezależne od wszelkiej ludzkiej działalności praktycznej3.

Pragmatyzm dąży do podważenia zarysowanej w tym podrozdziale 
opozycji myślenia i działania, aktywności praktycznej i filozoficznej 
kontemplacji. Doktryny opierające się na ostrym przeciwstawieniu 
myślenia i działania – zarówno klasyczne, jak i nowoczesne, ideali-
styczne, jak też materialistyczne, empiryczne i racjonalistyczne – De-
wey określa niekiedy zbiorczym mianem metafizyki. Koncepcjom 
metafizycznym filozof przeciwstawia pragmatyczne ujęcie myślenia, 
inspirowane naturalistyczną interpretacją funkcjonowania ludzkie-
go umysłu. Myślenie jest dla Deweya uwikłane w proces interakcji 
między organizmem a środowiskiem przyrodniczym i społecznym. 
Myśl jest narzędziem, za pomocą którego człowiek stara się kształ-
tować, porządkować i kontrolować rzeczywistość. Oto główna teza 
pragmatyzmu Johna Deweya. 

W  tym rozdziale postaram się rozwinąć zarysowane powyżej 
wątki. Składa się on z  trzech części. W pierwszej przedstawię De-
weyowską krytykę filozofii klasycznej i nowoczesnej. Badając dzieje 
zachodniej filozofii, John Dewey opowiada się za podejściem, któ-
re określa mianem metody genetycznej4. Metoda ta wywodzi się 
z podstawowej dyrektywy pragmatyzmu głoszącej, że wszelkie my-
ślenie jest formą praktyki, a  zatem nawet najbardziej abstrakcyjne 
systemy myślowe mają określone konsekwencje w sferze działania. 
John Dewey spogląda na dzieje filozofii tak, jak mógłby je widzieć 
antropolog. Systemy filozoficzne są jego zdaniem wyrazem napięć 

3 Idem, The Quest for Certainty, LW 4, s. 23–24.
4 Zob. np. idem, Reconstruction in Philosophy, MW 12, s. 93.
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i konfliktów właściwych danej kulturze. Metoda genetyczna w wyda-
niu Deweya ma polemiczny charakter. Chodzi w niej nie tylko o hi-
storyczną rekonstrukcję, lecz także o wskazanie tej części spuścizny 
filozoficznej, która powinna zostać odrzucona jako nieprzystająca 
do aktualnych potrzeb. Tym, co ma ulec likwidacji w wyniku zasto-
sowania metody genetycznej, jest przede wszystkim tradycyjnie poj-
mowana metafizyka. Dlatego pierwszą część tego rozdziału kończy 
próba usystematyzowania dokonanej przez Deweya krytyki metafi-
zyki. W następnych częściach omawiam główne tezy pragmatyzmu, 
który ma zastąpić zdyskredytowane myślenie metafizyczne. Istotą 
nowego poglądu jest odrzucenie klasycznej definicji prawdy oraz 
związanej z nią tezy o tożsamości myśli i bytu. Rezygnując z „moc-
nych” metafizycznych rozstrzygnięć, pragmatyzm stara się stworzyć 
koncepcję badania wystrzegającą się skrajnego relatywizmu, a zatem 
dopuszczającą rozróżnianie „lepszych” i „gorszych” sposobów uza-
sadniania przekonań5. Pragmatyzm dąży zatem do obrony autorytetu 
określonych praktyk publicznego dociekania prawdy, nie szukając jed-
nak dla nich metafizycznych gwarancji. Klamrą spinającą wszystkie 
rozważania zawarte w tym rozdziale jest charakterystyczny dla De-
weyowskiego pragmatyzmu motyw stosunku wiedzy do działania.

2.2. pragmatyczna krytyka metafizyki

2.2.1. spekulacja antropologiczna: holy i lucky

Swoją najważniejszą pracę filozoficzną – The Quest for Certainty – 
Dewey rozpoczyna od na poły antropologicznej, na poły parabolicz-
nej opowieści na temat kondycji ludzkiej. U zarania dziejów świat 
jawił się człowiekowi jako siedlisko niebezpieczeństw. Odczuwa-
jąc bezradność wobec sił przyrody, człowiek mógł wybierać mię-
dzy dwoma sposobami postępowania: podporządkowaniem się po-

5 Z  tego względu Stanisław Filipowicz charakteryzuje pragmatyzm jako próbę 
wypracowania „nowej ekonomii myślenia”. Por. S. Filipowicz, Prawda i  wola 
złudzenia, Wydawnictwa Akademickie – Oficyna Wydawnicza Łośgraf, War-
szawa 2011, s. 9–15, 100–156. 
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tęgom władającym światem natury lub próbą ich opanowania przez 
rozwój sztuk i rzemiosł. Te dwie postawy znalazły wyraz w odmien-
nym stosunku do przedmiotów kultu. Różnica między tym, co świę-
te (holy), a tym, co przynosi szczęście (lucky), polega na odmiennym 
nastawieniu, z jakim podchodzimy do każdego z tych fenomenów. 
Jak wyjaśnia Dewey, „wszystko, co było obdarzone niezwykłą zdol-
nością czynienia korzyści lub szkody, było święte”6. „święta rzecz – 
kontynuuje pragmatysta – bez względu na to, czy jest to miejsce, 
przedmiot, osoba lub przyrząd rytualny, ma swoją złowrogą twarz”7. 
Wyznawca zwracający się ku temu, co święte, dąży do zapewnienia 
sobie poczucia bezpieczeństwa przez podporządkowanie się sile po-
tężniejszej niż on sam. Czciciel reprezentuje więc postawę pokory 
wobec nadprzyrodzonego autorytetu8. Zupełnie inny typ nastawie-
nia był związany z kategorią tego, co przynosi szczęście. „Szczęśli-
wy przedmiot – tłumaczy Dewey – jest czymś, czego należy używać, 
a nie czymś, co przejmuje nas grozą”9. Posługując się przynoszącym 
szczęście amuletem lub talizmanem, próbujemy manipulować na-
szym przeznaczeniem. Kiedy szczęśliwy przedmiot nas zawodzi, 
możemy go odrzucić lub zniszczyć. Poszukiwacz szczęścia, ufny we 
własne siły, podejmuje aktywną grę z losem. Jeżeli mu się powiedzie, 
nagrodą będzie uzyskanie przynajmniej częściowej kontroli nad 
własnym przeznaczeniem. Cecha świętości częściej łączyła się z tym, 
co nadzwyczajne, czyli znajdujące się poza możliwością wyjaśniania 
i kontroli. Związek ze sferą zjawisk niewytłumaczalnych i budzących 
grozę zapewnił rzeczom objętym kategorią świętości większy prestiż 
w stosunku do przedmiotów przynoszących szczęście, których dzia-
łanie było związane z bardziej prozaiczną stroną życia10. 

W narracji Johna Deweya – mimo naukowej stylistyki wywodu – 
można bez trudu rozpoznać zsekularyzowaną wersję mitu prometej-
skiego. Za pomocą pary pojęć holy i lucky filozof przeciwstawia sobie 

6 J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 10.
7 Ibidem.
8 Por. R. Rorty, Pragmatism as Anti-Authoritarianism, „Revue Internationale de 

Philosophie” 1999, vol. 1.
9 J. Dewey, The Quest for Certainty, LW4, s. 10.
10 Por. ibidem, s. 9–11.
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dwie paradygmatyczne postawy wobec rzeczywistości, a następnie 
wartościuje je z pragmatycznego punktu widzenia. Dewey gloryfi-
kuje postawę zmierzającą do okiełznania natury za pomocą rozwo-
ju sztuk i  rzemiosł, która ma dać człowiekowi niezależność od sił 
przyrody oraz uwolnić od konieczności korzenia się przed obliczem 
bogów. Z czasem te dwie elementarne postawy wobec rzeczywisto-
ści znalazły wyraz w rozbudowanych systemach praktyk i wierzeń. 
Postawa charakterystyczna dla wyznawcy objawiała się w  wierze-
niach religijnych, a  także w  filozofii nastawionej na kontemplacje 
niezmiennego bytu. Postawa charakterystyczna dla poszukiwacza 
szczęścia stała się inspiracją dla rozwoju umiejętności praktycznych, 
rzemiosła i  nauk eksperymentalnych. Ambicją pragmatyzmu jest 
dowartościowanie tej drugiej postawy. W pierwotnej opozycji mię-
dzy holy i  lucky możemy zatem dostrzec zalążki konfliktu między 
pragmatyzmem a metafizyką.

2.2.2. krytyka przeciwstawienia poznania i działania w filozofii 
greckiej

W  myśl często przytaczanej formuły Arystotelesa początkiem fi-
lozofii jest zdziwienie. John Dewey odrzuca ten pogląd. Zdaniem 
pragmatysty u  źródeł refleksji ludzkiej, w  tym również myśli filo-
zoficznej, leży potrzeba bezpieczeństwa. Bezpośrednim bodźcem do 
uprawiania filozofii jest zatem lęk, wynikający zarówno z nieprze-
widywalności sił przyrody, jak i z kruchości ustanowionego porząd-
ku społecznego11. Jak pamiętamy, zdaniem Johna Deweya człowiek 
skonfrontowany z niepewnością ma do wyboru dwie postawy – po-
stawę pragmatyczną, zmierzającą do uzyskania kontroli nad otocze-

11 Należy odróżnić poglądy Johna Deweya na genezę filozofii od rozmaitych ujęć 
egzystencjalistycznych, które upatrują źródła refleksji filozoficznej w określo-
nych cechach kondycji ludzkiej, np. w  uświadomieniu sobie przez człowieka 
własnej śmiertelności. Poczucie niepewności, o którym mówi Dewey, wynika 
z prymitywnego stanu technologii oraz niedoskonałej organizacji społecznej. 
Poszukiwanie absolutnej pewności, które zdominowało zachodnią tradycję fi-
lozoficzną, było motywowane nie tyle pragnieniem negacji kondycji ludzkiej, 
ile próbą wykroczenia poza ograniczenia wynikające z niedoskonałości porząd-
ku społeczno-ekonomicznego.
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niem, oraz postawę kompensacyjną, wyrażającą się w poszukiwaniu 
zastępczego poczucia pewności w  sferze przynoszących ukojenie 
wyobrażeń. Filozofia i  religia reprezentowały to drugie podejście. 
Religia, podobnie jak magia, polegała na rytuałach i  odwoływała 
się do tajemnicy. Filozofia, która zajęła miejsce wierzeń religijnych, 
przyswoiła sobie postawę wobec rzeczywistości właściwą religii, lecz 
odrzuciła jej metody. Absolutna pewność, której poszukiwali filo-
zofowie, miała zostać osiągnięta za pomocą racjonalnego dyskursu. 
W ten sposób poszukiwanie pewności stało się motywem przewod-
nim zachodniej refleksji filozoficznej. 

Jak rozum może zaspokoić pragnienie absolutnej pewności? Zda-
niem Deweya „dążenie do całkowitej pewności może znaleźć speł-
nienie jedynie w czystej myśli”12. Czysta myśl oznacza tutaj refleksję 
nieskażoną działaniem. Wszelkie działanie jest bowiem obciążone 
ryzykiem niepowodzenia. W sferze praktyki można mówić co naj-
wyżej o prawdopodobieństwie, nie zaś o absolutnej pewności. Aby 
ukonstytuować myślenie jako aktywność całkowicie niezależną od 
praktyki, konieczne okazało się wprowadzenie ontologicznego roz-
różnienia na niższy i wyższy obszar rzeczywistości. Niższa rzeczywi-
stość jest królestwem przypadku i zmiany. Jest to sfera wytwarzania 
i działania, sfera rzemiosła, sztuki i polityki. Wyższa rzeczywistość 
jest domeną niezmiennego bytu. Z  królestwa bytu zostały wygna-
ne czas, zmiana i niepewność. W wyniku ontologicznego rozłamu 
poszukiwanie pewności stało się poszukiwaniem tego, co nie pod-
lega zmianie. Prawdę o niezmiennej istocie bytu można poznać je-
dynie na drodze filozoficznej kontemplacji. Ową czystą aktywność 
umysłu Arystoteles określił słowem „teoria”. W refleksji teoretycznej 
poznanie zostało utożsamione z  widzeniem. Najwyższą dostępną 
formą poznania był czysty ogląd bytu. Tak rozumiane pojęcie my-
ślenia dało początek temu, co Dewey nazwał teorią poznania jako 

12 J. Dewey, Quest for Certainty, LW 4, s. 7. Przedstawiona w tym akapicie rekon-
strukcja poglądów Deweya opiera się na dwóch pierwszych rozdziałach The 
Quest for Certainty, z których pochodzą przytaczane określenia.
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biernego oglądu13. Grecki model poznania teoretycznego, jak zauwa-
żył Dewey, przypomina ideał estetyczny14. W teorii biernego oglądu 
dążenie do wiedzy nie wymaga dokonania żadnych zmian w obrębie 
przedmiotu poznania. Poznanie zostaje całkowicie oddzielone od 
działania i wytwarzania, staje się czystą kontemplacją. W ten spo-
sób, jak powie Dewey, poszukiwanie pewności zdominowało naszą 
podstawową metafizykę.

Teoria poznania jako biernego oglądu wyrażała wartości cha-
rakterystyczne dla greckiej arystokracji. To z  tej klasy wywodzili 
się zarówno Platon, jak i Arystoteles. Najbardziej uderzającą cechą 
arystokracji było to, że jej członkowie nie musieli wykonywać pracy 
produkcyjnej i dysponowali wolnym czasem, który mogli poświęcić 
na dociekania filozoficzne. Arystokratyczny charakter myśli greckiej 
przejawia się przede wszystkim w niskiej wartości, jaką filozofowie 
przypisywali praktycznemu doświadczeniu. Degradacja doświad-
czenia dokonała się równolegle na trzech płaszczyznach15. Na płasz-
czyźnie metafizycznej pogarda dla doświadczenia przybrała postać 
rozróżnienia między doskonałym bytem niepodlegającym zmianie 
oraz bytem niższego rzędu, który jest skażony czasem i  zmienno-
ścią. Ontologicznemu dualizmowi zakładającemu istnienie dwóch 
rodzajów bytu odpowiadał poznawczy dualizm oddzielający teorię, 
pojmowaną jako kontemplację niezmiennego bytu, od praktyki, ro-
zumianej jako wytwarzanie i działanie. Pod względem epistemolo-

13 Tłumaczenie Deweyowskiego określenia spectator theory of knowledge jako „teo-
ria biernego oglądu” przyjmuję za Krystyną Wilkoszewską. Zob. K. Wilkoszewska, 
Sztuka jako rytm życia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991, s. 22. 

14 Por. np. J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 74. Związek między grec-
kim ideałem teorii a estetyką dostrzega również Hans-Georg Gadamer, który 
podejmuje się jednak obrony teorii. „Późny szkic historii kultury i  teorii po-
wstania kultury – pisze Gadamer we fragmencie, który można bezpośrednio 
odnieść do poglądów Deweya – który potwierdza Arystoteles, kiedy wyjaśnia 
piękno i to, co wyłącznie teoretyczne, jako produkt późnego kapłańskiego próż-
niactwa, nosi wyraźnie ograniczone rysy myślenia oświeceniowego”. H.-G. Ga-
damer, Pochwała teorii, w: idem, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, wybór  
R. Godoń, tłum. A. Przyłębski et al., wstęp i redakcja naukowa P. Dybel, Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 36.

15 J. Dewey, An Empirical Survey of Empiricism, LW 11, s. 74.
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gicznym degradacja doświadczenia przejawiała się więc w rozdziele-
niu myślenia od działania, a także w przypisaniu najwyższej wartości 
teoretycznemu sposobowi życia. Wreszcie, w aspekcie etycznym po-
garda dla doświadczenia polegała na deprecjacji znaczenia czynno-
ści powiązanych ze sferą doświadczenia, takich jak sztuka, rzemiosło 
i praca. Wolność została przez Greków utożsamiona z czasem wol-
nym, natomiast pracę interpretowano jako karę zesłaną przez bogów. 
Nawiązując do terminologii Thorsteina Veblena, Dewey sugeruje, że 
filozofia grecka była ideologią klasy próżniaczej16.

Grecka filozofia podjęła też podstawowy dla refleksji politycz-
nej problem ładu. Poszukując zasady porządku, Grecy zwracali się 
w stronę natury, starając się dojrzeć w niej regularność i harmonię, 
której brakowało w życiu politycznym greckich miast-państw. Zda-
niem Deweya w greckiej refleksji na temat natury można wyodręb-
nić dwa główne nurty, z których jeden opisywał naturę, odwołując 
się do metafor zaczerpniętych ze sfery rolnictwa, drugi natomiast 
opierał się na wyobrażeniach wywodzących się ze sfery rzemiosła17. 
Główną zasadą określającą naturę rolniczą jest wzrost oznaczają-
cy ruch, którego kierunek i końcowy rezultat są z góry znane. Dla 
natury pojmowanej na wzór rzemiosła najważniejszą metaforą jest 
z kolei wytwarzanie, konstruowanie. W naturze-rolnictwie zmiana 
polega na cyklicznym przeplataniu się podstawowych opozycji, ta-

16 Por. idem, Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder, LW 14, s. 9–10. Zasad-
nicze znaczenie dla Deweya ma obserwacja Veblena, że społeczeństwo klasowe 
opierało się na podziale zajęć na szlachetne (próżnowanie) i nieszlachetne (pra-
ca). Według tego schematu filozofia została zakwalifikowana do szlachetnych 
zajęć próżniaczych, w  przeciwieństwie do nieszlachetnych czynności, takich 
jak rzemiosło i praca. Wykorzystywanie teorii klasy próżniaczej do analizy fi-
lozofii greckiej bywa niekiedy krytykowane jako nieadekwatne z historycznego 
punktu widzenia. Por. J. P. Anton, American Naturalism and Greek Philosophy,  
Humanity Books, Amherst–New York 2005, s. 130–136. Zob. też: M. I. Łojew-
ska, Źródła przeciwstawienia poznania i działania w ujęciu Johna Deweya, „Pra-
ce Instytutu Nauk ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej” 1975, 
nr 8, s. 151–165.

17 Przedstawiona rekonstrukcja Deweyowskiego ujęcia natury-rolnictwa i natury-
-rzemiosła opiera się na pracy Unmodern Philosophy and Modern Philosophy, 
ed. by Ph. Deen, foreward by L. A. Hickman, Southern Illinois University Press, 
Carbondale–edwardsville 2012, s. 26–32.



92 ROZDZIAŁ 2

kich jak dzień i  noc, męskość i  kobiecość, życie i  śmierć. Wiedza 
przybiera zatem postać klasyfikacji istniejących w naturze gatunków. 
Na gruncie rzemieślniczego rozumienia natury zmiana jest interpre-
towana jako planowy proces łączenia i dzielenia elementów, wiedza 
natomiast ma charakter receptury. „Dla rzemieślnika – wyjaśnia De-
wey – wiedza jest wiedzą »jak«: wiedzą, od jakich materiałów należy 
zacząć, w jakiej ilości lub dawce, w jakim porządku postępować od 
tego, co proste, do tego, co złożone”18. W naturze-rolnictwie porzą-
dek jest niejako wpisany w pojęcie natury. Ład objawi się samoczyn-
nie, jeżeli tylko powstrzymamy się od ingerencji mogącej wypaczyć 
przebieg naturalnych procesów. Na gruncie natury-rzemiosła zapro-
wadzenie porządku wymaga z kolei odpowiedniego połączenia pier-
wotnych elementów według powziętego z góry planu. Ład jest zatem 
wytworem pracy rzemieślnika, nie zaś atrybutem przyrody19. 

Za pomocą pojęć natury-rolnictwa i  natury-rzemiosła myśl 
grecka zdefiniowała dwie dominujące postawy wobec ładu politycz-
nego. Zdaniem Deweya tradycja interpretowania natury w katego-
riach zaczerpniętych z rolnictwa była starsza i cieszyła się większym 
prestiżem, ponieważ jej rzecznikami byli arystokraci. Podobnie jak 
w przypadku opozycji holy i lucky, element protopragmatyczny zo-
stał umieszczony niżej w kulturowej hierarchii20.

2.2.3. krytyka dualizmów w filozofii nowoczesnej

Najbardziej uderzającą cechą filozofii nowoczesnej jest wedle Johna 
Deweya myślenie dualistyczne. Przez pojęcie dualizmu Dewey rozu-
mie zestaw doktryn filozoficznych postulujących istnienie zasadni-

18 Ibidem, s. 30. 
19 Najwybitniejszym filozofem natury rolniczej był Arystoteles. Ujęcie natury 

oparte na metaforach rzemieślniczych Dewey odnajduje w atomistycznej szko-
le Demokryta. Do filozofów rzemiosła Dewey zalicza też pod pewnymi wzglę-
dami Platona, ponieważ sformułowana przez niego teoria idei dopuszcza moż-
liwość istnienia demiurga lub architekta kształtującego rzeczywistość zgodnie 
z idealnymi formami. 

20 Krytyczne omówienie poglądów Deweya na filozofię grecką zob. M. Jay, Pieśni 
doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny 
temat, tłum. A. Rejniak-Majewska, Universitas, Kraków 2008, s. 30–35. 
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czej odrębności lub nieciągłości między podmiotem i przedmiotem, 
ciałem i  umysłem, duchem i  materią, teorią i  praktyką, rozumem 
i  zmysłami, człowiekiem i  naturą, rozumem i  uczuciami, środka-
mi i celami, tym, co obiektywne, i tym, co subiektywne21. Dualizmy 
mogą mieć charakter ontologiczny, odnoszący się do różnych rodza-
jów bytu, epistemologiczny, odnoszący się do odmiennych metod 
poznania, bądź też – by tak rzecz – fenomenologiczny, odnoszący 
się do różnych sposobów doświadczania rzeczywistości. W każdym 
przypadku istotą myślenia dualistycznego jest przyjęcie założenia 
o  radykalnej separacji elementów będących członami składowymi 
dualizmu, a tym samym postulowanie istnienia zasadniczej niecią-
głości w obrębie doświadczenia22. 

Rozwijając swoją krytykę myślenia dualistycznego, Dewey po-
stępuje podobnie, jak w  przypadku krytyki przeciwstawienia my-
ślenia i działania w filozofii greckiej. Filozof poddaje systemy duali-
styczne badaniu genetycznemu, rekonstruując warunki społeczne, 
które doprowadziły do ich powstania. Aby zrozumieć wyłonienie się 
specyficznej problematyki filozofii nowoczesnej, musimy za punkt 
wyjścia przyjąć filozofię średniowieczną, która była osobliwą syntezą 
motywów greckich i  judeochrześcijańskich23. W  świetle chrześci-

21 Por. H. S. Thayer, Meaning and Action. A Critical History of Pragmatism, 2nd ed., 
Hackett Publishing Company, Indianapolis 1981, s. 172, przypis 22. „Ogólnie 
rzecz biorąc – wyjaśnia Horace Standish Thayer – słowo »dualizm«, jak używa 
go Dewey, zdaje się oznaczać nieredukowalną separację – faktyczną lub zakła-
daną – w zakresie metody poznania lub doświadczania rzeczy bądź też w »na-
turze« lub »rzeczywistości« samych rzeczy. Najbardziej charakterystyczne du-
alizmy, które Dewey atakuje, to rzekomo oddzielne funkcje zmysłów i rozumu, 
przedmiotów i idei, działania i myślenia, praktyki i teorii; a także rzekomo róż-
ne przedmioty poznania: ciało i umysł, realne i idealne, fakty i wartości, czło-
wiek i natura, jednostka i społeczeństwo, organizm i środowisko”.

22 Wielu badaczy sądzi, że Deweyowska preferencja dla pojęć całości, ciągłości 
i jedności jest wyrazem niedającej się uzasadnić metafizycznej intuicji. Richard 
Gale uważa, że Deweyowskie pojęcie doświadczenia, postulujące przezwycię-
żenie opozycji podmiotu i przedmiotu, ma w istocie charakter mistyczny. Por.  
R. M. Gale, The Naturalism of John Dewey, w: The Cambridge Companion to 
John Dewey, ed. by M. Crochan, Cambridge University Press, Cambridge 2010, 
s. 62.

23 Por. J. Dewey, Unmodern Philosophy and Modern Philosophy, s. 53–65.
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jańskich wyobrażeń na temat Boga i życia wiecznego grecki model 
teorii jako intelektualnego oglądu wiecznej i niezmiennej rzeczywi-
stości nabrał religijnego znaczenia. Jak zauważył John Dewey, „przez 
Kościół katolicki idee Platona i  Arystotelesa skutecznie wkroczyły 
do kultury świata zachodniego”, stając się częścią zdroworozsądko-
wych przekonań ogromnej rzeszy ludzi24. średniowiecze spełniło do 
pewnego stopnia Platońskie marzenie o rządach filozofa-króla: idee 
filozoficzne w teologicznej interpretacji stały się fundamentem, na 
którym wspierały się wszystkie instytucje społeczne. Z tego względu 
średniowiecze jawi się jako epoka, w której udało się osiągnąć jed-
ność teorii i praktyki, filozofii i życia25. 

Filozofia nowoczesna powstała w  wyniku rozpadu średnio-
wiecznej syntezy. Upadek średniowiecznej wizji świata miał wiele 
przyczyn, z  których filozoficznie najbardziej doniosła okazała się 
rewolucja naukowa XVI i XVII wieku. Odkrycia naukowe Mikołaja 
Kopernika, Galileusza i Johannesa Keplera podważyły niektóre śred- 
niowieczne wyobrażenia o świecie. Nowa nauka, odwołując się do 
doświadczenia i eksperymentu, polegała na innej metodzie poznania 
niż teoretyczna kontemplacja wiecznej rzeczywistości rekomendo-
wana przez starożytnych i  średniowiecznych filozofów. Nowoczes- 
na filozofia próbowała bezskutecznie pogodzić dawne wyobrażenia 
filozoficzne i religijne z nowymi metodami myślenia. Ojcem filozofii 
dualistycznej był Kartezjusz26. Wprowadzone przez niego rozróżnie-
nie na umysł i ciało, rzeczy myślące (res cogita) i rzeczy rozciągłe (res 
extensa), stało się matrycą, z której zrodziły się wszystkie inne du-
alizmy. Kartezjusz nie tylko ustanowił różnicę ontologiczną między 
umysłem a ciałem, lecz także zapoczątkował dyskusję na temat tego, 
jakie są wzajemne relacje między dwoma odmiennymi rodzajami by-
tów. Wierność Kartezjusza wobec odziedziczonej tradycji filozoficz-
nej wyrażała się również w akceptacji utożsamienia wiedzy z abso-
lutną pewnością. Do rzeczy, o których nie sposób wątpić, Kartezjusz 
zalicza istnienie myślącej świadomości, jak również istnienie Boga. 

24 Ibidem, s. 56.
25 J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 203–204.
26  Na temat poglądów Kartezjusza i Locke’a zob. idem, Unmodern Philosophy and 

Modern Philosophy, s. 99–102.
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Podstawy kartezjanizmu zakwestionował John Locke. Źródłem wie-
dzy zdaniem Locke’a  są dane zmysłowe, które odzwierciedlają się 
w ludzkim umyśle. Między ideami znajdującymi się w ludzkim umy-
śle a zewnętrzną rzeczywistością powinna zatem zachodzić relacja 
korespondencji. Z perspektywy Deweya najbardziej uderzające jest to, 
co łączy systemy Kartezjusza i Locke’a27. Obaj myśliciele utożsamiali 
poznanie z  osiągnięciem absolutnej pewności, przy czym jeden 
z nich doszukiwał się jej „wewnątrz”, to jest w sferze znajdujących 
się w  umyśle idei wrodzonych, podczas gdy drugi lokował źródło 
pewności „na zewnątrz”, w sferze danych postrzeżeniowych. 

Niechęć Deweya do filozofii dualistycznej jest szczególnie wi-
doczna w  dokonanej przez niego krytyce poglądów Immanuela 
Kanta. Sprzeciw pragmatysty budzi zwłaszcza Kantowska doktryna 
separacji rozumu praktycznego od rozumu teoretycznego. Rozróż-
niając dwa światy – fenomenalny i noumenalny – Kant chciał roz-
strzygnąć konflikt między religią a nauką przez wyznaczenie każdej 
z nich właściwej dla siebie sfery. Nauce przypadł w udziale „świat 
zmysłów, świat zjawisk w przestrzeni i  czasie”, podczas gdy obszar 
etyki miał obejmować „świat noumenalny, świat moralnego obo-
wiązku i  moralnej wolności”28. Między nauką, badającą zjawiska 
empiryczne, a światem wartości ludzkich nie ma punktów stycznych. 
Tak ostra separacja wywołała bardzo gwałtowny protest ze strony 
Deweya. W  napisanej w  1916 roku pracy German Philosophy and 
Politics amerykański filozof wskazuje na Kanta jako filozofa odpo-
wiedzialnego za niemiecki militaryzm29. Odrzucając utylitarystycz-
ny pogląd, że podstawą do oceny działań moralnych powinny być 
ich konsekwencje, Kant optował za apriorycznym charakterem zo-
bowiązań moralnych. Intencją królewieckiego filozofa było ugrunto-

27 Szerzej na ten temat zob. H. Putnam, Pragmatist Enlightenment, w: idem, Ethics 
without Ontology, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts–Lon-
don 2004, s. 6–7, 98–100.

28 J. Dewey, German Philosophy and Politics, MW 8, s. 147. 
29 Książka Deweya była uwikłana w bieżącą sytuację polityczną, będąc wyrazem 

sympatii dla państw ententy walczących z Niemcami. Zob. R. Westbrook, John 
Dewey and American Democracy, Cornell University Press, Ithaca, New York 
1991, s. 198–201. 
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wanie autonomii etycznej jednostki. Normy moralne nie pochodzi-
ły z zewnątrz, nie były narzucane przez państwo, naturę czy Boga. 
Ostateczną podstawą moralności miała być wolność indywidualna, 
zobowiązania etyczne powinny być dobrowolnie wybrane.

Jednak, jak przekonuje John Dewey, odrzucając „logikę do-
świadczenia”, łatwo jest popaść w „logikę fanatyzmu”30. Taki los spot- 
kał kategorię apriorycznego rozumu. Aby uniknąć groźby subiekty-
wizmu w interpretacji zobowiązań moralnych, idea prawodawstwa 
rozumu wymaga podziału jaźni na dwie części. „Moralne przykaza-
nia – wyjaśnia Dewey – są narzucane przez wyższą ponadnaturalną 
jaźń niższej, empirycznej jaźni, przez jaźń racjonalną jaźni złożo-
nej z pasji i skłonności”31. Zasada obowiązku jest u Kanta sposobem 
na „pojednanie pozornie konfliktowych ideałów wolności i  auto-
rytetu”32. Jednak tak rozumiana idea obowiązku pozostaje „pusta 
i  formalna”33. etyczne nauki Kanta zawierają wyraźnie zaznaczony 
element autorytarny – postulat bezwzględnego podporządkowa-
nia kaprysów jednostki wymogom prawa moralnego. Jednocześnie 
formalny charakter prawa moralnego nie stanowi przeszkody dla 
wypełnienia tego pojęcia dowolną treścią. Pustkę tę mogły z łatwo-
ścią wypełnić doktryny zgodne z interesem państwa niemieckiego. 
Kantowskie pojęcie obowiązku zyskało bardzo konkretny wymiar, 
stając się tożsame z powszechnym obowiązkiem służby wojskowej. 

30 Ibidem, s. 159.
31 Ibidem, s. 163. Warto odnotować podobieństwo Deweyowskiej krytyki rozszcze- 

pienia podmiotu na część racjonalną i  cześć empiryczną do argumentacji ze 
słynnego eseju Isaiaha Berlina Two Concepts of Liberty, gdzie autor krytyku-
je pozytywną koncepcję wolności między innymi za ustanowienie autorytar-
nej relacji między wyższą (racjonalną) i niższą (empiryczną) częścią jaźni. Róż-
nica między Johnem Deweyem a Isaiahem Berlinem polega między innymi na 
tym, że Dewey sądził, iż pozytywna koncepcja wolności nie musi z konieczno-
ści opierać się na takim rozróżnieniu. Por. I. Berlin, Two Concepts of Liberty,  
w: idem, Freedom and Its Betrayals: Six Enemies of Human Liberty, ed. by H. Har-
dy, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2002, s. 178–181.

32 Ibidem.
33 Ibidem.
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W praktyce niemieckiego militaryzmu, konkluduje Dewey, głos im-
peratywu kategorycznego zlewa się z głosem kaprala34. 

Filozofia dualistyczna zrodziła się ze sporu między nauką a reli-
gią. Oddając nauce we władanie świat przyrody, filozofia wyłączyła 
spod jej jurysdykcji człowieka. Systemy dualistyczne były próbą wy-
negocjowania kompromisu między nauką a wiarą przez wyznacze-
nie dla każdej z nich odpowiedniej sfery. Dla Deweya kompromis 
taki oznacza zatrzymanie się w połowie drogi, gdyż pozostawia prze-
konania etyczne i polityczne poza zasięgiem eksperymentalnych na-
wyków myślenia. W ramach filozofii dualistycznej główny problem 
epoki nowoczesnej, jakim było wedle Deweya osiągnięcie zadawa-
lającej syntezy nauki i wartości, pozostaje nierozwiązany. Doktryny 
dualistyczne są zatem filozofią niedokończonej nowoczesności35.

2.2.4. pojęcie metafizyki

Kategorią metafizyki John Dewey posługiwał się jedynie sporadycz-
nie. Tradycyjnie przez metafizykę rozumiano dział filozofii zajmują-
cy się ostateczną strukturą rzeczywistości36. Z czasem jednak pojęcie 

34 J. Dewey, German Philosophy and Politics, MW 8, s. 166. Interesujące omówie-
nie Deweyowskiej krytyki myśli niemieckiej przedstawia Axel Honneth w ar-
tykule The Logic of Fanaticism: Dewey’s Archeology of German Mentality, w: Plu-
ralism and the Pragmatic Turn. The Transformation of Critical Theory. Essays in 
Honor of Thomas McCarthy, ed. by W. Rehg, J. Bohman, The MIT Press, Cam-
bridge–London 2001, s. 318–337. Honneth, kwestionując adekwatność Dewey-
owskiej interpretacji Kanta, zwraca jednocześnie uwagę na interesującą z punk-
tu widzenia badań and historycznym oddziaływaniem idei sugestię Deweya, że 
„struktura etyki obowiązku może zachęcać do ustanowienia typu umysłowości 
zafiksowanej na autorytecie” (s. 326). Honneth odnotowuje także podobieństwo 
krytyki Deweya do uwag pod adresem filozofii Kanta sformułowanych przez 
Theodora Adorno i Maxa Horkheimera w Dialektyce Oświecenia. 

35 Zob. J. Dewey, Modern Philosophy, LW 16, s. 407–408. Por. też rozważania Johna 
Deweya na ten temat w Unomodern Philosophy and Modern Philosophy, s. 92– 
–129. Bardziej obszerne omówienie różnych nurtów filozofii nowoczesnej, in-
spirowane historycznymi pracami Johna Deweya, można znaleźć w: H. S. Thayer, 
Meaning and Action, s. 13–65.

36 Na temat pojęcia metafizyki por. R. Hannock, Methaphysics, history of, w: The 
Encyclopedia of Philosophy, Vol. 5, ed. by P. edwards, The Macmillan Co. and 
Free Press, London–New York 1967, s. 289–299.
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to nabrało charakteru polemicznego, stając się synonimem sposo-
bu filozofowania, który należało poddać krytyce lub nawet w cało-
ści odrzucić. Niewątpliwie pragmatysta podzielał tę krytyczną in-
tuicję. W  ocenie Sidneya Hooka John Dewey był filozofem, który 
„doprowadził do końca ruch myśli oznaczający ostateczne zerwanie 
ze starożytnym i średniowiecznym poglądem na świat”37. Pragmaty-
sta odrzucał zarówno metafizykę klasyczną, opartą na hierarchii róż-
nych odmian bytu, jak i dualistyczną metafizykę nowoczesną. Moż-
na wskazać cztery cechy myślenia metafizycznego w  ujęciu Johna 
Deweya: (1) utożsamienie poznania z widzeniem, a uzyskanej w ten 
sposób wiedzy z  absolutną pewnością; (2) ignorowanie kontekstu 
myślenia; (3) tendencja do przekształcania funkcjonalnych rozróż-
nień w ontologiczne dualizmy; (4) antyempiryzm. 

Utożsamienie wiedzy z  absolutną pewnością prowadziło do 
wyobrażenia podmiotu poznającego jako widza, który kontemplu-
je wieczną i niezmienną rzeczywistość. Filozoficznym wyrazem tej 
koncepcji była klasyczna definicja prawdy pojmowanej jako tożsa-
mość myśli i  bytu. W  filozofii nowoczesnej koncepcja ta znalazła 
wyraz w  ujęciu poznania jako umysłowej reprezentacji zewnętrz-
nej rzeczywistości. Reprezentacjonizm traktował umysł ludzki 
jako zwierciadło, którego zadaniem jest wierne odbicie istniejącego 
uprzednio stanu rzeczy. John Dewey uważał, że misją pragmatyzmu 
jest obalenie tego poglądu wraz z całą powiązaną z nim koncepcją 
poznania i wiedzy. „Główną zasługą pragmatyzmu w zakresie episte-
mologii – pisał Dewey w liście do Charlesa Augustusa Stronga – jest 
wymierzenie coup de grâce reprezentacjonizmowi”38. Uśmiercenie 
reprezentacjonizmu otwiera drogę dla pragmatycznej koncepcji po-
znania jako pewnej formuły uczestnictwa w świecie39. Wraz z odrzu-

37 S. Hook, John Dewey. An Intellectual Portrait, s. 8.
38 Cytuję za: L. Menand, Metaphysical Club. A Story of Ideas in America, Farrar, 

Straus and Giroux, New York 2002, s. 361.
39 Rzecz jasna, pragmatyzm nie jest jedynym nurtem opozycyjnym wobec repre-

zentacjonizmu. Koncepcja reprezentacji była krytykowana również przez takich 
myślicieli, jak George Berkeley czy Thomas Reid, z pozycji określanych mia-
nem prezentacjonizmu czy bezpośredniego realizmu, przypisującego prawdzi-
wość danym percepcyjnym, a nie ich mentalnym reprezentacjom. Stanowisko 
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ceniem teorii poznania jako biernego poglądu upada również dy-
chotomia rozumu teoretycznego i praktycznego. Uznając myślenie 
za pewną formę działania, filozofia nie może dłużej traktować inter-
pretowania i zmieniania świata jako dwóch całkowicie odrębnych od 
siebie zadań40. 

Filozofia metafizyczna aspirowała do poznania absolutnego, od-
słaniającego ostateczną strukturę rzeczywistości. W eseju zatytuło-
wanym Context and Thought John Dewey dowodzi, że taka koncep-
cja filozofii zrodziła się z „największego nieszczęścia, jakie myślenie 
filozoficzne może spowodować”41, czyli ignorowania kontekstualne-
go charakteru myślenia. Kontekst myślenia współtworzą zarówno 
preferencje indywidualne, jak i uwarunkowania społeczno-kulturo-
we. Dewey przyjmuje, że każdy akt myślenia jest jednocześnie wy-
razem indywidualności, ta zaś przejawia się przez selektywność pre-
ferencji42. Na kulturowe podłoże myślenia składają się z kolei takie 
czynniki, jak język, tradycja, obyczaje, obowiązujące teorie naukowe 
i aktualny stan postępu technicznego. „Nie ma myślenia – wywodzi 
Dewey – które nie wyrasta z podłoża tradycji, tradycja natomiast ma 
intelektualną jakość, która odróżnia ją od ślepego zwyczaju”43. Filo-
zof rozumiejący znaczenie kontekstu w myśleniu nie ulegnie pokusie 
przekształcenia „prawd mających znaczenie dla problemów wynika-
jących z jego własnego podłoża kulturowego w wieczne prawdy za-
warte w samej istocie rzeczy”44. Uznanie kontekstualności myślenia 

to różni się zasadniczo od Deweyowskiego pragmatyzmu. Dewey przyjmował 
wprawdzie, że możliwe jest bezpośrednie doświadczenie, ale wiedzę traktował 
konsekwentnie jako zapośredniczoną przez procesy badania. Z  perspektywy 
Deweyowskiego pragmatyzmu prezentacjonizm jawi się jako inna wersja meta-
fizyki wiążącej poznanie z pewnością. 

40 Zbliżone poglądy epistemologiczne można znaleźć również na gruncie mark-
sizmu. Por. na ten temat L. Kołakowski, Marks i  klasyczna definicja prawdy,  
w: idem, Kultura i fetysze: zbiór rozpraw, PWN, Warszawa 1967, s. 43–82.

41 J. Dewey, Context and Thought, LW 6, s. 11.
42 Ibidem, s. 14.
43 Ibidem, s. 12.
44 Ibidem, s. 13. Dewey utrzymuje, że „selektywność (i  odrzucenie) są zawarte 

w każdej operacji myślenia”.
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nie musi, zdaniem Deweya, prowadzić do skrajnie relatywistycznych 
konkluzji:

Wiedzieć można jedynie z określonego punktu widzenia, ale nie spra-
wia to, że wszystkie punkty są jednakowej wartości. Punkt widzenia, 
który nie znajduje się w żadnym konkretnym miejscu i z którego rze-
czy nie są widziane pod określonym kątem, to absurd. Ale można pre-
ferować punkt widzenia, z którego widzimy bogaty i uporządkowany 
krajobraz, zamiast punktu widzenia, z którego widzimy rzeczy w stanie 
chaosu i pomieszania45.

Poznanie całkowicie wolne od kontekstu jest niemożliwe do pomy-
ślenia. Na świat patrzymy zawsze z określonej perspektywy; różne 
punkty widzenia są uprawnione w tej mierze, w jakiej służą potrze-
bom życia i prowadzą do wzbogacenia ludzkiego doświadczenia46.

Z  Deweyowskim kontekstualizmem wiąże się sprzeciw prag-
matysty wobec filozofii dualistycznej. Z  logicznego punktu widze-
nia błędem często popełnianym przez filozofów jest przekształcanie 
funkcjonalnych rozróżnień w  metafizyczne dualizmy. Rozróżnie-
nie między faktami a  wartościami, faktami a  ideami, podmiotem 
a przedmiotem, tym, co obiektywne, a tym, co subiektywne, może 
być użyteczne, a nawet niezbędne w toku badań nad określonym za-
gadnieniem. Dystynkcje te mają zatem charakter operacyjny i funk-
cjonalny. Ich znaczenie zależy od roli, jaką odgrywają one w  pro-
cesie badania. Funkcjonalne rozróżnienia ulegają przekształceniu 
w  metafizyczne dualizmy dopiero wtedy, kiedy zostają wyrwane 
z pierwotnego kontekstu badania i stają się nazwami różnych rodza-
jowo bytów, z których każdy cechuje się rzekomo odrębną naturą. 
Krytykując myślenie dualistyczne, John Dewey protestuje przeciwko 
ahistorycznej koncepcji filozofii. Wyrwane z  kulturowego kontek-
stu dualizmy, takie jak przeciwstawienie ciała i umysłu, podmiotu 
i  przedmiotu, stały się odwiecznymi problemami filozoficznymi, 

45 Ibidem.
46 Za sprawą nacisku położonego na kontekstualność poznania pragmatyzm Joh-

na Deweya przypomina perspektywizm Friedricha Nietzschego. Por. A. Danto, 
Nietzsche as Philosopher, Macmillan Company, New York 1970, s. 68–100.
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które należy rozwiązać, a  przynajmniej próbować się z  nimi mie-
rzyć. Filozofię zmagającą się z tego rodzaju pseudoproblemami John 
Dewey określił pogardliwym mianem „przemysłu epistemologicz-
nego”47. Zdaniem pragmatysty historyczna ignorancja sprawia, że 
wciąż na nowo podejmowane są zagadnienia, które dawno straciły 
kulturową żywotność. W  rezultacie profesjonalna filozofia, tracąc 
kontakt z problemami człowieka, staje się coraz bardziej marginalną 
dziedziną aktywności uniwersyteckiej. 

Ostatnią cechą myślenia metafizycznego jest deprecjacja do-
świadczenia. Przytoczmy w całości jedną z niewielu rozbudowanych 
polemicznych definicji pojęcia „metafizyka”, którą można znaleźć 
w pismach Deweya:

Słowo „metafizyka” ma wiele znaczeń, z których wszystkie są powszech-
nie traktowane jako tak wysoce techniczne, że pozbawione jakiegokol-
wiek znaczenia dla człowieka z ulicy. Jednak w tym sensie, w którym 
„metafizyczny” oznacza to, co jest na zewnątrz doświadczenia, ponad 
i poza nim, wszyscy ludzie są metafizyczni, kiedy zajmują się proble-
mami, które nie wyrastają z  doświadczenia i  dla których rozwiązań 
szuka się na zewnątrz doświadczenia. Ludzie są metafizyczni nie tylko 
w technicznej filozofii, lecz także w wielu swoich przekonaniach i na-
wykach myślowych w religii, moralności i polityce. Strata energii, która 
z tego wynika, jest wystarczająco poważna. Jednak to nic w porówna-
niu z tym, co przynoszą sztuczne problemy i rozwiązania w zapobiega-
niu, rozpraszaniu i wypaczaniu rozwoju nastawienia naukowego, które 
jest właściwym zajęciem inteligencji48.

Dewey sprzeciwiał się atomistycznej koncepcji doświadczenia lanso-
wanej przez brytyjskich empirystów, redukującej je do danych zmy-
słowych. Doświadczenie jest dla pragmatysty kategorią holistyczną 
odnoszącą się do całokształtu interakcji między człowiekiem a jego 
przyrodniczym i kulturowym otoczeniem. Tak rozumiane doświad-
czenie, wyjaśnia pragmatysta, jest „funkcją życia”49. Podkreślając 

47 Por. J. Dewey, The Need for Recovery of Philosophy, MW 10, s. 23. 
48 Idem, The Unity of Science as Social Problem, LW 13, s. 274.
49 Idem, Unmodern Philosophy and Modern Philosophy, s. 315.
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obiektywny i zapośredniczony symbolicznie charakter doświadcze-
nia, Dewey sugerował niekiedy, że pojęciem, którym należałoby się 
posłużyć, jest kategoria kultury w sensie, jaki nadała temu termino-
wi antropologia50. Metodę poznania opartą na doświadczeniu prag-
matysta określa mianem badania (inquiry). W ocenie Deweya jed-
nym z najbardziej emancypacyjnych aspektów nowoczesności było 
dążenie do poddania wszelkich poglądów roszczących sobie preten-
sje do wiedzy testowi publicznego i  otwartego badania. John De-
wey odrzuca zatem intuicję, objawienie, doświadczenie mistyczne, 
subiektywne przeczucie czy prawdy aprioryczne jako prawomocne 
źródła wiedzy. Zauważmy, że ostatnie wyróżnione przez nas kryte-
rium określające metafizykę różni się istotnie od trzech pozostałych 
kryteriów. Dewey wskazuje tutaj bowiem na pewną odmianę natura-
lizmu jako na stanowisko sytuujące się poza zasięgiem metafizyki51.

Rozwijana przez Deweya krytyka metafizyki może wydawać się 
spóźniona. Czas wielkich systemów metafizycznych dawno już mi-
nął, z czego John Dewey doskonale zdawał sobie sprawę. Jednak po 
przebrzmiałych systemach filozoficznych pozostał w kulturze trwały 
osad. Trwanie przy życiu pozostałości myślenia metafizycznego jest 
dla pragmatysty symptomem kryzysu kultury Zachodu. Dewey jest 

50 Por. idem, The Unfinished Introduction, LW 1, s. 361–364. Dewey inspiruje się 
głównie encyklopedycznym artykułem Bronisława Malinowskego na temat 
kultury. Zastąpienie kategorii doświadczenia przez pojęcie kultury nie spra-
wia szczególnych trudności w Deweyowskiej filozofii badania oraz w filozofii 
społecznej. Kultura nie jest jednak oczywistym zamiennikiem dla kategorii do-
świadczenia, gdy w grę wchodzi fenomenologiczna analiza różnych typów do-
świadczeń – estetycznego, religijnego, edukacyjnego.

51 Takie postawienie sprawy przez Deweya wywołało duże kontrowersje. Frede-
rick Copleston zarzuca Deweyowi, że jego naturalizm został założony, a nie do-
wiedziony: „Filozofia Deweya nie jest oczywiście metafizyką, jeśli przez ten 
termin rozumiemy badanie lub doktrynę dotyczącą pozaempirycznej rzeczy-
wistości. Ale […] choć odrzuca on potrzebę czy nawet możliwość jakiejkolwiek 
ogólnej teorii rzeczywistości, jest dostatecznie jasne, że rozwija pewien pogląd 
na świat. A światopoglądom nadaje się na ogół miano metafizyki. […] uważny 
i krytyczny czytelnik jego [Deweya] książek odnosi wrażenie, że naturalistycz-
ny pogląd na świat jest założony, nie dowiedziony”. Por. F. Copleston, Historia 
filozofii, t. 8: Od Benthama do Russella, tłum. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa 
1989, s. 383–384. 
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przekonany, że myślenie dualistyczne odzwierciedla stan świadomo-
ści społeczeństw zorganizowanych hierarchicznie. Dualizmy, takie 
jak opozycja teorii i praktyki, umysłu i ciała, rozumu i emocji, nie 
są arbitralnymi wymysłami filozofów, lecz intelektualnym wyrazem 
kondycji społeczeństwa podzielonego na odrębne grupy według 
kryteriów rasy, klasy i płci:

Źródło tych podziałów [tj. dualizmów] znaleźliśmy w twardych i moc-
nych murach odgraniczających grupy społeczne i klasy w obrębie gru-
py, w rodzaju następujących: różnice pomiędzy bogatymi a biednymi, 
mężczyznami i kobietami, szlachetnie i nisko urodzonymi, rządzony-
mi i  rządzącymi. Zapory te oznaczają brak płynnego i  swobodnego 
obcowania. Brak ten równoznaczny jest z ustaleniem się różnych ty-
pów doświadczenia życiowego, z  których każdy ma oddzielny mate-
riał, cele i wartości. Każdy taki społeczny warunek musi być sformu-
łowany w filozofii dualistycznej, jeżeli filozofia ma być rzetelną relacją 
doświadczenia52.

Relacje między dwoma członami dualizmu często przybierają po-
stać hierarchiczną: umysł powinien panować nad ciałem, rozum jest 
wart więcej niż uczucia, a teorię ceni się wyżej niż praktykę. Pojęcia 
filozoficzne – takie jak rozum i uczucia, rozum i ciało, teoria i prak-
tyka – mają swoje korelaty w doświadczeniu społecznym w posta-
ci opozycji męskości i kobiecości, pracy fizycznej i pracy umysłowej, 
klasy próżniaczej i klasy pracującej. W tej mierze, w jakiej katego-
rie filozoficzne nakładają się na hierarchie społeczne, filozofia duali-
styczna jest wyrazem systemu wartości niemożliwego do pogodze-
nia z demokratyczną wrażliwością. 

Zdaniem Johna Deweya podejmowanym w XX wieku próbom 
ustanowienia ładu totalitarnego towarzyszyła recydywa myślenia 
metafizycznego. Jak wyjaśnia amerykański filozof, „moralny ab-
solutyzm dominował przez znaczną – w istocie największą – część 
historii ludzkości; w porównaniu z nim moralność wolnego społe-

52 J. Dewey, Demokracja i wychowanie: wstęp do filozofii wychowania, tłum. Z. Bast- 
gen, wstęp B. Suchodolski, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 353.
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czeństwa jest czymś nowym – można nawet rzec: raczkującym”53. 
„Społeczne fanatyzmy – kontynuuje Dewey – bez względu na to, czy 
prawicowe, czy lewicowe – znajdują schronienie w  twierdzy zasad 
zbyt absolutnych, aby były przedmiotem wątpliwości i dociekań”54. 
Filozof dostrzegał istnienie pewnego rodzaju zależności między ro-
dzajem ładu społecznego a dominującym typem filozofii. „eklezja-
styczny sposób odwoływania się do autorytaryzmu – przekonywał 
Dewey – wymaga powrotu do warunków instytucjonalnych, jak 
również do doktryn, które rozkwitały w wiekach średnich”55. Meta-
fizyka w myśl tej interpretacji byłaby zatem ideologią społeczeństwa 
zamkniętego, w którym określone instytucje mają monopol na in-
terpretację prawdy.

Niektóre utrwalone w kulturze dualistyczne opozycje – jak się 
zdaje – odzwierciedlają dychotomię między ekonomią a etyką, która 
powstała w wyniku próby instytucjonalizacji samoregulującego się 
rynku jako autonomicznej sfery rządzącej się czysto ekonomiczny-
mi prawami. Sukces ruchów totalitarnych w ocenie Deweya brał się 
po części z tego, że obiecywały one przywrócenie jedności w rozry-
wanym sprzecznościami społeczeństwie rynkowym. Wyrazem owe-
go rozdarcia były ostre, dychotomiczne podziały między jednostką 
a społeczeństwem, tym, co prywatne, a  tym, co publiczne, między 
ideałami moralnymi a materialnymi warunkami życia. W totalitar-
nej propagandzie społeczeństwo liberalne było przedstawiane jako 
podzielone między zwaśnione klasy, ideologie i wyznania. Było to 
społeczeństwo egoistów zamkniętych w sferze prywatnej i dążących 
jedynie do wąskich materialnych celów. Choć obraz ten był kary-
katurą, to jednak odwoływał się do głęboko odczuwanej potrzeby 
integracji różnych sfer życia i dziedzin społecznego doświadczenia. 
W  artykule pod tytułem One World of Hitler’s National Socialism 
Dewey przekonuje, że przezwyciężenie dychotomicznych podzia-
łów było głównym źródłem emocjonalnej atrakcyjności nazizmu. 
Misją Adolfa Hitlera, przekonywał Dewey, było „przekroczenie po-

53 Idem, Religion and Morality in Free Society, LW 15, s. 173.
54 Idem, Introduction to “Problems of Men”. The Problems of Men and the Present 

State of Philosophy, LW 15, s. 162.
55 Por. idem, Has Philosophy a Future?, LW 16, s. 362.
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działu na to, co »wewnętrzne i zewnętrzne«, to, co idealne, i to, co 
rzeczywiste, między duchową wiarą i twardymi realiami działania”, 
a ostatecznie „stworzenie całkowicie jednolitej wspólnoty za pomo-
cą siły”56. Stawiając ideały narodu i rasy ponad indywidualnym in-
teresem ekonomicznym, narodowy socjalizm mógł przezwyciężyć 
podziały trawiące społeczeństwo nowoczesne, ale ceną za to było 
podporządkowanie jednostki mistycznej wspólnocie krwi i  ziemi, 
znajdującej swą ostateczną personifikację w osobowości przywódcy.

2.3. pragmatyczna teoria myślenia i działania

2.3.1. teoria badania

Pragmatyzm Johna Deweya jest teorią na temat wzajemnych związ-
ków myślenia i działania, która ma zastąpić zdyskredytowane sys-
temy metafizyczne57. Dla Deweya myślenie jest rozwiązywaniem 
problemów, czyli przekształcaniem sytuacji problematycznych w sy-
tuacje nieproblematyczne. Ujmując tę samą myśl bardziej formalnie, 
Dewey definiuje badanie jako „kontrolowaną i kierowaną transfor-
mację sytuacji niezdeterminowanej w sytuację tak określoną w kon-
stytuujących ją rozróżnieniach i relacjach, że przekształca pierwotną 
sytuację w uporządkowaną jedność”58. Proces myślenia jest zawsze 
usytuowany w pewnym kontekście biologicznym i kulturowym, któ-
re Dewey określa łącznie mianem matrycy badania. Podkreśla-
jąc znaczenie czynników biologicznych i kulturowych, John Dewey 

56 Por. idem, One World of Hitler’s National Socialism, MW 8, s. 428, 432.
57 Na temat logiki Deweya zob. F. Kaufmann, John Dewey’s Theory of Inquiry, 

„Journal of Philosophy” 1959, Vol. 56, No. 21, s. 826–836; G Kennedy, Dewey’s 
Logic and Theory of Knowledge, w: Guide to the Works of John Dewey, ed. by  
J. A. Boydston, Southern Illinois University Press, Carbondale 1970, s. 63–97;  
L. Hickman, Beyond the Epistemology Industry: Dewey’s Theory of Inquiry,  
w: idem, Pragmatism as Post-Postmodernism. Lessons from John Dewey, Ford-
ham University Press, New York 2007, s. 206–230. Z polskich autorów osobne 
stadium logice Deweya poświęcił Tadeusz Buksiński. Por. T. Buksiński, Johna 
Deweya teoria badań, „Studia Metodologiczne” 1981, nr 21.

58 Por. J. Dewey, Logic: The Theory of Inquiry, LW 12, s. 108.
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identyfikuje swoje stanowisko filozoficzne jako kulturowy natu-
ralizm59. Można zaryzykować tezę, że dwoma dyscyplinami na-
ukowymi, które w największym stopniu ukształtowały Deweyowską 
koncepcję badania, były biologia ewolucyjna i antropologia kulturo-
wa60. ewolucjonizmowi Dewey zawdzięcza koncepcję myślenia jako 
aktywności zmierzającej do przywrócenia stanu równowagi między 
organizmem i  środowiskiem, natomiast antropologia wzbogaciła 
jego filozofię o głębsze zrozumienie tego, że język i umysł – a zatem 
również badanie – mają charakter kulturowy i  są możliwe do wy-
obrażenia jedynie w  ramach historycznie usytuowanych wspólnot 
dociekań. Rezultatem tej podwójnej inspiracji jest radykalnie kon-
tekstualistyczna koncepcja poznania. Badanie zachodzi w określonej 
niszy biologicznej i kulturowej, posługuje się językiem partykularnej 
wspólnoty i przynosi prowizoryczne rozwiązania dla mniej lub bar-
dziej lokalnych problemów. 

Logika Deweya jest naturalistyczna w  tym sensie, że zakłada 
istnienie ciągłości między niższymi (mniej złożonymi) a wyższymi 
(bardziej złożonymi) formami aktywności. Dla Deweya najbardziej 
ogólna struktura badania jest taka sama jak struktura procesów ży-
ciowych zachodzących w przyrodzie. Życie można przedstawić jako 
nieustającą sekwencję destabilizacji i powrotów do stanu delikatnej 
równowagi między organizmem a środowiskiem. Przykładem niech 
będzie zachowanie zwierzęcia poszukującego pożywienia. Stan gło-
du oznacza zaburzenie równowagi – pod wpływem tego bodźca 
następuje intensywna eksploracja środowiska w poszukiwaniu po-
karmu. Gdy poszukiwania zakończą się powodzeniem, następuje 
przywrócenie równowagi w relacji organizmu z otoczeniem, czemu 
towarzyszy poczucie zadowolenia i  satysfakcji. Cykl ten powtarza 
się tak długo, jak długo trwa życie. Podobny wzorzec odnajdziemy, 
jeżeli przyjrzymy się bliżej procesowi badania. W punkcie wyjścia 

59 Por. ibidem, s. 28.
60 Inaczej sądzą Hilary Putnam i Ruth Anna Putnam, którzy w swojej rekonstruk-

cji Deweyowskiej logiki argumentują, że dla Deweya paradygmatyczną nauką 
jest fizyka. Por. H. Putnam, R. A. Putnam, Dewey’s Logic: Epistemology as Hy-
pothesis, w: H. Putnam, Words and Life, ed. by J. Conant, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts–London 1995, s. 202–203.
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mamy do czynienia ze stanem dyskomfortu określanym przez De-
weya mianem sytuacji problematycznej. Rezultatem zakończonego 
powodzeniem procesu dociekań jest natomiast nowy stan harmonii 
między organizmem a środowiskiem. Kulminacją udanego procesu 
badania jest poczucie spełnienia noszące znamiona doświadczenia 
estetycznego. element estetyczny obecny w  myśleniu jest więc dla 
pragmatysty argumentem na rzecz pokrewieństwa między dynami-
ką badania a ogólnym rytmem życia. 

Dla Johna Deweya logika jest nauką o kulturze. „Badanie – prze-
konuje Dewey – jest typem aktywności, który jest uwarunkowany 
społecznie i ma kulturowe konsekwencje”61. Wykształcenie się języ-
ka oznacza transformację biologicznego otoczenia człowieka w śro-
dowisko kulturowe. W pracy Experience and Nature Dewey odrzuca 
zarówno pogląd filozofów greckich, utożsamiających strukturę ra-
cjonalnego dyskursu ze strukturą rzeczywistości, jak i  stanowisko 
brytyjskich empirystów, którzy postrzegali język jako środek wyra-
zu wewnętrznego doświadczenia. Myśl grecka słusznie rozpoznaje 
obiektywny charakter języka, ale gwarancji tej obiektywności poszu-
kuje w metafizycznej koncepcji tożsamości myśli i bytu. Stanowisko 
empirystów nie uwzględnia z kolei tego, że mowa może być wyrazem 
„wewnętrznych” myśli jedynie dlatego, że owe myśli już wcześniej 
przyjęły formę językową. Nowoczesne badania antropologiczne 
prowadzą do wyłonienia się trzeciej koncepcji języka jako produktu 
interakcji grupowych62. Takie ujęcie genezy języka ma istotne kon-
sekwencje dla teorii badania. Badanie jest bowiem możliwe jedynie 
przy wykorzystaniu symboli i  pojęć zrozumiałych dla określonej 
wspólnoty komunikacyjnej. Język stosowany przez grupy profesjo-
nalnych badaczy często odbiega od języka codziennej komunikacji. 

61 Ibidem, s. 27.
62 W Experience and Nature John Dewey w następujący sposób przedstawia pa-

ralelny proces wyłaniania się umysłu i języka: „Jeśli nie mówilibyśmy z innymi, 
a oni z nami, nigdy nie zaczęlibyśmy mówić ze sobą i do siebie. […] Przez mowę 
osoba w sposób dramatyczny utożsamia się z potencjalnymi aktami i czynami; 
gra ona wiele ról, jednak nie w kolejnych stadiach życia, lecz w równolegle od-
twarzanym dramacie. W ten sposób wyłania się umysł”. Por. J. Dewey, Experien-
ce and Nature, LW 1, s. 135.
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Język nauki jest zwolniony z wymogów związanych z dążeniem do 
krótkoterminowej użyteczności, wykorzystuje specjalne symbole, 
dąży do formalizmu i  precyzyjnego definiowania pojęć. Nawet on 
jednak pozostaje naznaczony partykularyzmem społeczności, któ-
ra powołała go do życia. „Żadne badanie i żaden nawet najbardziej 
abstrakcyjny zestaw symboli formalnych – wyrokuje Dewey – nie 
może uciec z matrycy kulturowej, w której żyje, funkcjonuje i której 
zawdzięcza swoje istnienie”63. 

Konsekwencją rozpoznania kulturowego uwikłania procesów 
badania jest oryginalna teoria logiki jako badania nad badaniem. 
W myśl tej koncepcji zadaniem logiki jest wydobycie na jaw norm 
zawartych implicite w  rozmaitych procesach badania. John Dewey 
w następujący sposób formułuje główną tezę swojej teorii logicznej:

Teoria ta […] głosi, że wszystkie formy logiczne (i ich charakterysty-
ki) powstają w obrębie operacji badania i zajmują się kontrolą bada-
nia tak, że może ono prowadzić do uzasadnionych twierdzeń. Koncep-
cja ta implikuje dużo więcej niż to, że formy logiczne są ujawniane lub 
wychodzą na światło dzienne, kiedy zastanawiamy się nad będącymi 
w  użyciu procesami badania. Oczywiście o  to też chodzi, ale przede 
wszystkim idzie o to, że formy te mają swój początek w operacjach ba-
dania. Używając konwencjonalnej terminologii, możemy powiedzieć, 
że podczas gdy badanie nad badaniem jest causa cognoscendi form lo-
gicznych, podstawowe badanie jest causa essendi dla form, które bada-
nie nad badaniami odkrywa64.

Formy logiczne mają zatem charakter norm kulturowych przyjętych 
przez daną wspólnotę dociekań. Są one postulatami badania65. Bada-
nie ma bowiem charakter kontraktu. Uczestnicząc w nim, zgadzamy 
się stosować do pewnych wskazań, które wyznaczają kryteria racjo-
nalnego postępowania. Można zatem powiedzieć, że racjonalność 
jest dla Deweya całokształtem reguł, które explicite lub implicite rzą-
dzą procesami badania. Końcowy produkt badania Dewey określa 

63 Idem, Logic: The Theory of Inquiry, LW 12, s. 28.
64 Ibidem, s. 11–12.
65 Ibidem, s. 24.
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za pomocą takich terminów, jak „wiedza”, „przekonanie”, „sąd prak-
tyczny” czy „uzasadniona stwierdzalność”. Autorytet wiedzy nauko-
wej bierze się właśnie z tego, że została ona wyprodukowana przez 
właściwe, specjalnie powołane do tego celu badanie. Na gruncie 
pragmatyzmu Deweya formy logiczne, wiedza naukowa i reguły ra-
cjonalności mają status artefaktów badania. Możemy zatem mówić 
o kulturze badania traktowanej jako zbiór norm i sposobów postę-
powania regulujących funkcjonowanie zorganizowanych wspólnot 
dociekań.

Badanie jest powszechnym sposobem ludzkiego postępowa-
nia. We wszystkich sferach życia ludzie stawiają pytania, docieka-
ją i osądzają. Dewey sądzi, że proces inteligentnego rozwiązywania 
problemów nie przebiega w sposób chaotyczny, ale układa się w pe-
wien ogólny wzorzec lub schemat, który jest wspólny wszystkim ro-
dzajom dociekań, niezależnie od tego, czy dotyczą one spraw życia 
codziennego, czy najbardziej wyrafinowanych badań naukowych66. 
W procesie badania można wyróżnić następujące fazy: (1) niezde-
terminowana sytuacja; (2) sformułowanie problemu; (3) doprecy-
zowanie problemu i  rozwiązania; (4) rozumowanie; (5) ekspery-
ment; (6) konkluzja w postaci dającego się uzasadnić stwierdzenia. 
Bodźcem do podjęcia badania jest niezdeterminowana sytuacja, 
czyli taka, w której nie wiemy, jak postąpić. Dalsze stadia badania 
to próba intelektualnego ujęcia problemu i sformułowania hipotez 
jego rozwiązania. Hipotezy są następnie testowane w drodze rozu-
mowania i eksperymentu. Rozumowanie w wąskim znaczeniu to dla 
Deweya operacje dokonywane na symbolach. Może ono polegać na 
sprawdzeniu spójności hipotez lub ich zgodności z  naszą dotych-
czasową wiedzą. W bardziej zaawansowanych badaniach konieczne 
może okazać się stworzenie specjalnej siatki pojęciowej lub nowego 
języka teoretycznego. Przez pojęcie eksperymentu Dewey rozumie 
testowanie hipotez w doświadczeniu przez dokonywanie zmian w fi-

66  W różnych pracach Dewey przedstawił nieco odmienne wersje schematu bada-
nia, których ogólna wymowa pozostawała jednak taka sama. Por. J. Dewey, How 
We Think, LW 8, s. 199–209; idem, Logic: The Theory of Inquiry, LW 12, s. 105– 
–122. Zob. też: H. S. Thayer, Logic of Pragmatism. An Examination of John Dew-
ey’s Logic, The Humanities Press, New York 1952, s. 32–68.
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zycznej strukturze rzeczywistości. Odpowiednikiem eksperymentu 
w życiu codziennym jest testowanie idei w działaniu. Zwieńczeniem 
zakończonego sukcesem badania jest sąd na temat tego, w jaki spo-
sób należy rozwiązać dany problem. Badanie rozumiane jako inteli-
gentna przebudowa tych elementów świata, które zostały uznane za 
problematyczne, jest procesem rozciągniętym w czasie. „Temporalny 
aspekt badania – wyjaśnia Dewey – oznacza coś zupełnie innego niż 
to, że proces badania zajmuje czas. Oznacza on, że obiektywna ma-
teria badania podlega zmianom w czasie”67.

67 J. Dewey, Logic: Theory of Inquiry, LW 12, s. 121–122. Dewey dodaje, że cho-
dzi o  „egzystencjalną transformację” obejmującą „reorganizację otaczających 
warunków wymaganą do uzyskania rozstrzygniętej i  zunifikowanej sytuacji”  
(s. 121). Te i podobne fragmenty przysporzyły komentatorom wielu trudności. 
Sądzę, że można je interpretować na co najmniej trzy różne sposoby. Po pierw-
sze, można przyjąć, że Dewey oferuje coś w rodzaju idealnego badania. W wy-
kładach na temat Deweyowskiej logiki spisanych przez Patricka Suppesa ernest 
Nagel sugeruje, że Dewey odróżniał badania kompletne, obejmujące prze-
kształcenie badanej materii, od badań niekompletnych bądź cząstkowych, które 
nie prowadzą do tego rezultatu. W tym duchu można powiedzieć, że dopełnie-
niem badań w naukach przyrodniczych są ich zastosowania w inżynierii, na-
tomiast zwieńczeniem badań społecznych są działania podejmowane w sferze 
publicznej. Dociekania czysto teoretyczne – jak te prowadzone w matematyce – 
będą z kolei interpretowane jako z konieczności cząstkowe. Przyjęcie sugerowa-
nej przez Nagela strategii interpretacyjnej zmusza do przyznania, że większość 
dociekań naukowych nie spełnia określonych przez Deweya kryteriów kom-
pletnego badania. Taki rezultat można uznać za paradoksalny, zważywszy na to, 
że Deweyowska logika miała być przecież empiryczną teorią badania. Po dru-
gie, można przyjąć bardzo szeroką interpretację takich kategorii, jak „egzysten-
cjalne przekształcenie sytuacji” czy „praktyczne konsekwencje”. Jak przypomi-
na Gail Kennedy, sytuacja dla Deweya jest niepodzielną całością składającą się 
zarówno z badacza, jak i z badanej materii. W wyniku badania zmianie ulegnie 
więc jakaś część sytuacji, nawet jeśli będzie nią „tylko” sposób myślenia i postę-
powania badacza. Zgodnie z tą wykładnią „egzystencjalna transformacja” obej-
muje również zmiany o charakterze pojęciowym czy symbolicznym. Taka inter-
pretacja, choć spójna z ogólnymi założeniami pragmatyzmu Deweya, może się 
jednak wydać trywialna i mało interesująca. Po trzecie, można uznać, że Dewey, 
mówiąc o „egzystencjalnej transformacji”, wygłasza pewien sąd metafizyczny na 
temat roli myśli we wszechświecie. Jak wyjaśnia Thayer, „z najmniej osobistego 
i najbardziej uniwersalnego punktu widzenia – powiedzmy, z takiego, o którym 
możemy założyć, że należy do natury raczej niż do nas – ontologiczny porządek 
rzeczy podlega transformacjom i zmianom, w które jest uwikłany i do których 
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Wyczerpujące omówienie systemu logicznego Deweya wyma-
gałoby odrębnego studium. Tutaj chciałbym skoncentrować się na 
najbardziej charakterystycznych rysach pragmatycznej koncepcji 
myślenia, które omawiam pod ogólnymi etykietami instrumentali-
zmu, kontekstualizmu i fallibilizmu.

2.3.2. instrumentalizm

„Instrumentalizm – wywodzi Dewey – jest próbą stworzenia ściśle 
logicznej teorii pojęć, sądów i  wniosków w  ich różnorodnych po-
staciach drogą rozważenia przede wszystkim, jak myśl funkcjonu-
je przy doświadczalnym ustalaniu przyszłych następstw”68. Stanowi-
sko to tym różni się od klasycznego empiryzmu, że nacisk kładzie 
nie na przyczyny, lecz na konsekwencje i przyszłe możliwości dzia-
łania; w ocenie Deweya „ta zmiana punktu widzenia jest niemal re-
wolucyjna w swoich wynikach”69. Podkreślając znaczenie przyszłych 
konsekwencji, instrumentalizm zmierza do ściślejszego powiązania 
myślenia z działaniem i wytwarzaniem. Idee, koncepcje i teorie po-
winny być traktowane jako narzędzia lub instrumenty służące do re-
alizacji ludzkich celów. John Dewey, mówiąc o  poznaniu, chętnie 
odwołuje się do określeń ze sfery technologii i rzemiosła: myśl jest 
narzędziem, wiedza artefaktem, a  badanie to rodzaj fachu, w  któ-
rym należy osiągnąć biegłość. Stosowanie metafor rzemieślniczych 

się przyczynia; badanie jest natomiast jednym ze sposobów, w które rzeczywi-
stość zmienia samą siebie”. Pogląd Deweya, choć niewątpliwie heglowskiej pro-
weniencji, przypomina indeterministyczny obraz wszechświata otwartego, któ-
ry możemy znaleźć w pismach Williama Jamesa i Karla Poppera. Ta ostatnia 
strategia interpretacyjna daje bodaj najbardziej interesujące rezultaty, jednak 
za cenę przyznania, że logika Deweya ma nieredukowalnie metafizyczny kom-
ponent. Por. P. Suppes, Nagel’s Lectures on Dewey’s Logic, w: Philosophy, Science, 
and Method. Essays in Honor of Ernest Nagel, ed. by S. Morgenbesser, P. Suppes, 
M. White, St. Martin Press, New York 1969, s. 12; G. Kennedy, op. cit., s. 67–70; 
H. S. Thayer, Necessity and Truth in Dewey’s Logic, w: Frontiers in American Phi-
losophy, ed. by R. W. Bruch, J. J. Saatkamp Jr., Texas A&M University Press, Col-
lege Station 1992, s. 219.

68 J. Dewey, Rozwój pragmatyzmu amerykańskiego, w: idem, Filozofia a cywiliza-
cja, tłum. S. Purman, Wydawnictwo J. Przeworskiego, Warszawa 1938, s. 28.

69 Ibidem, s. 26.
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jest formą protestu przeciwko teorii poznania jako biernego poglą-
du. We wspomnieniowym tomie Dialogue on John Dewey Herbert 
Schneider, asystent pragmatysty na Columbii, przytacza anegdotę 
na temat spotkania Johna Deweya ze swoim filozoficznym oponen-
tem Frederickiem J. Woodbridge’em, podczas której Dewey miał po-
wiedzieć, że jego zdaniem „cały problem rozumienia nie powinien 
być rozpatrywany z punktu widzenia oczu, lecz z punktu widzenia 
rąk”70. Zachodnia metafizyka dała się uwieść metaforom wizualnym, 
przez co nie potrafiła właściwie rozpoznać relacji między domeną 
teorii a światem technologicznych artefaktów.

Zdaniem Johna Deweya rewolucja naukowa przełomu XVI 
i  XVII wieku dostarczyła nowych argumentów na rzecz pragma-
tycznego ujęcia myślenia jako aktywności praktycznej. Postęp nauki 
zależał bowiem od wykorzystania „zewnętrznych wobec organizmu 
wynalazków i instrumentów, które same zostały w sposób sztuczny 
wytworzone”71. Jak wyjaśnia Dewey, rewolucja naukowa rozpoczę-
ła się, kiedy „badacze pożyczyli aparat i procesy ze sztuk przemy-
słowych i  wykorzystali je jako środki pozyskiwania wiarygodnych 
danych naukowych”72. Z  perspektywy pragmatyzmu nowoczesne 
przyrodoznawstwo jest więc spadkobiercą sztuk i  rzemiosł, nie zaś 
teorii w klasycznym sensie tego słowa. Podążając za Deweyem, można 
powiedzieć, że główne cechy wyróżniające naukę eksperymentalną to:  
(1) wykorzystanie otwartego działania w procesie poznania; (2) obiek-
tywna kontrola eksperymentu przez ograniczenia stwarzane przez 
środowisko naturalne oraz wymogi stawiane przez społeczność bada-
czy; (3) status przedmiotu poznania, który jest konstruktem uzyska-
nym w procesie badania73. eksperyment wymaga ujęcia doświadcze-
nia w kategoriach ilościowych. W badaniach naukowych dokonuje 
się swoisty zabieg depersonalizacji świata przyrodniczego, polega-
jący na abstrahowaniu od takich jakości, jak poczucie piękna czy 

70 Por. Dialogue on John Dewey, ed. by C. Lamont, Horizon Press, New York 1959, 
s. 95.

71 J. Dewey, By Nature and by Art, LW 15, s. 88.
72 Ibidem. Dewey posługuje się przykładem teleskopu i  jego zastosowania 

w astronomii.
73 Por. J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 70.
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wrażenie twardości. W rezultacie świat opisywany przez naukę jest 
do pewnego stopnia artefaktem różniącym się istotnie od świata da-
nego nam w bezpośrednim doświadczeniu. To między innymi ma 
na myśli Dewey, kiedy głosi w The Quest for Certainty, że poznanie 
naukowe konstruuje swój przedmiot74. 

John Dewey jest zdania, że rozwój nauk eksperymentalnych 
dostarcza argumentów przeciwko klasycznemu wyobrażeniu teorii 
jako kontemplacji nieulegającej zmianie rzeczywistości. Wrażenie to 
jest jeszcze silniejsze, kiedy filozof zwraca się w stronę najnowszych 
osiągnięć nauki – teorii względności i teorii kwantów75. Dewey po-
wołuje się w  szczególności na tak zwaną zasadę nieoznaczoności 
Heisenberga76. Jedną z konsekwencji tej zasady jest uznanie, że pro-
ces obserwacji powoduje wprowadzenie zmiany do obserwowanej 
rzeczywistości. Sformułowanie zasady nieoznaczoności inauguruje 
zdaniem Deweya przewrót w filozoficznym rozumieniu nauki:

Poznanie jest postrzegane jako uczestnik w tym, co ma ostatecznie zo-
stać poznane. Co więcej, metafizyka istnienia jako czegoś skończonego 
[…] zostaje podważona. Poznanie jest dla teorii filozoficznej przypad-
kiem szczególnie ukierunkowanej aktywności, a nie czymś odizolowa-
nym od praktyki. […] Zasada nieoznaczoności przedstawia się jako 
ostatni krok w  usuwaniu starej teorii wiedzy jako biernego oglądu. 
Oznacza ona uznanie, w obrębie samej procedury naukowej, że pozna-
nie jest jednym z rodzajów interakcji, które zachodzą w świecie77.

74 Szerzej na temat Deweyowskiej koncepcji obiektów poznania zob. H. S. Thayer, 
Objects of Knowledge, w: Philosophy and the Reconstruction of Culture. Pragmat-
ic Essays after Dewey, State University of New York, Albany 1993, s. 187–203.

75 Por. na ten temat C. W. Lewis, Pragmatism and Current Thought, „The Journal 
of Philosophy” 1930, Vol. 27, No. 9, s. 238–246.

76 Zasada ta głosi, że nie można jednocześnie z dowolną dokładnością opisać po-
łożenia i pędu cząstki. Por. opis tej zasady przez Deweya, The Quest for Certain-
ty, LW 4, s. 162–163.

77 Ibidem, s. 163. Jak zauważył Stephen Toulmin we wstępie do The Quest for Certa- 
inty, Dewey nie musiał powoływać się na fizykę kwantową, aby dowieść swoich 
tez. Równie dobrych przykładów procesu badawczego prowadzącego do zmian 
w rzeczywistości badanej dostarcza między innymi współczesna psychiatria czy 
badania nad ekosystemami.
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Filozoficzne konsekwencje przewrotu w fizyce, tak jak je widzi De-
wey, są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony podważona zostaje bo-
wiem wizja poznania jako biernego odbicia, zakładająca radykalne 
oddzielenie poznającego podmiotu od poznawanej rzeczywisto-
ści. Z drugiej strony upada też klasyczna wizja natury jako czegoś 
skończonego i niepodlegającego zmianie. Wraz z koncepcją pozna-
nia jako czystego oglądu dezaktualizacji uległa też idea kosmosu 
jako skończenie doskonałego obiektu teoretycznej kontemplacji78. 
Tym samym zostają podważone ontologiczne podstawy rozróżnie-
nia na poznanie teoretyczne, zajmujące się rzekomo niezmienną rze-
czywistością, i poznanie praktyczne, zajmujące się bytem skażonym 
przemijaniem i zmianą79. W rezultacie zmienia się ogólne wyobra-
żenie o charakterze i celach aktywności intelektualnej. „Poszukiwa-
nie pewności za pomocą doskonałego zapanowania w umyśle nad 
niezmienną rzeczywistością – wyjaśnia Dewey – zostaje wymienio-
ne na poszukiwanie bezpieczeństwa za pomocą aktywnej kontroli 
nad zmieniającym się biegiem wydarzeń”80. „Inteligencja w działa-
niu […] – konkluduje pragmatysta – staje się rzeczą najbardziej god-
ną pozyskania”81.

78 W podobny sposób światopoglądowe konsekwencje rozwoju fizyki kwantowej 
widział Werner Heisenberg. W odczycie z  lat pięćdziesiątych Heisenberg tak 
przedstawia obraz świata oferowany przez współczesną fizykę: „Przyrodoznaw-
stwo nie stoi już wobec natury jak widz, lecz samo widzi się częścią wzajemne-
go współgrania człowieka i  natury. Naukowa metoda […] uświadamia sobie 
granice naznaczone jej przez to, że zastosowanie metody zmienia i przekształ-
ca sam jej przedmiot, że więc metoda nie może się od przedmiotu dystanso-
wać”. W konsekwencji „również w przyrodoznawstwie przedmiotem badania 
nie jest już natura sama w sobie, lecz natura wystawiona na ludzkie zapytywa-
nie, i w tym sensie, człowiek także i tutaj spotyka samego siebie”. Por. W. Heisen-
berg, Obraz natury w dzisiejszej fizyce, w: idem, Ponad granicami, wstęp. A. K. Wró-
blewski, tłum. K. Wolicki, PIW, Warszawa 1979, s. 123–124, 120. 

79 Por. J. Dewey, By Nature and by Art, LW 15, s. 84–96.
80 Ibidem, s. 163.
81 Ibidem.
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2.3.3. kontekstualizm

Badanie zawsze zajmuje się jakimś fragmentem rzeczywistości roz-
patrywanym z  partykularnego punktu widzenia82. W  filozofii Joh-
na Deweya terminem najczęściej stosowanym na określenie kontek-
stu badania jest „sytuacja problematyczna”. W liście do Alberta Balza 
Dewey wyjaśnia: „[…] sytuacja oznacza coś składającego się z du-
żej liczby różnorodnych elementów istniejących na rozległych ob-
szarach przestrzeni i w długich odcinkach czasu, a które mimo to 
mają swoistą jedność”83. Wprowadzając pojęcie sytuacji, Dewey nie 
zakłada, na podobieństwo klasycznej tragedii greckiej, konieczno-
ści współwystępowania jedności miejsca, czasu i akcji. Sytuacja za-
wdzięcza swoją spójność przenikającej ją jakości estetycznej, a nie 
bliskości w czasie lub w przestrzeni składających się na nią elemen-
tów. Jak mówi Dewey, sytuacja jest „bytem złożonym trzymającym 
się razem mimo złożoności wewnętrznej, dzięki temu, że jest opa-
nowany i  scharakteryzowany całkowicie przez pewną dominującą 
jakość”84. Ze względu na przenikającą ją jakość każda sytuacja jest 
unikatowa i  indywidualna. Dla pragmatycznej koncepcji myślenia 
szczególne znaczenie mają sytuacje, które określamy mianem „nie-
zdeterminowanych”, „wątpliwych”, „zawikłanych” czy „problema-
tycznych”. Należy przy tym podkreślić, że dla Deweya wspomniana 
jakość problematyczności nie jest wyłącznie subiektywnym odczu-
ciem badacza. „Odczuwamy wątpliwości – wyjaśnia Dewey – ponie-
waż sytuacja jest z natury wątpliwa. Osobiste stany wątpienia, po-
zostające bez związku z jakąś egzystencjalną sytuacją i przez nią nie 

82 Na temat kontekstualizmu zob. H. S. Thayer, Meaning and Action, s. 160–162, 
352–357. Innym terminem stosowanym niekiedy na określenie pragmatyczne-
go kontekstualizmu jest „obiektywny relatywizm”. Zob. L. Hickmann, Objective 
relativism, w: The International Encyclopedia of Ethics, ed. by H. LaFollette, Wil-
ly-Blackwell, Malden, Massachusetts 2013. 

83 J. Dewey, Dewey’s Reply to Albert G. A. Balz, LW 16, s. 331. List ten został opu-
blikowany w „Journal of Philosophy” wraz z wystąpieniem Balza, na które jest 
odpowiedzią. 

84 Idem, Myśl o jakości, w: idem, Filozofia a cywilizacja, s. 103.
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wywołane, są patologiczne; gdy stają się ekstremalne, prowadzą do 
maniakalnego wątpienia”85.

Drugą kategorią podstawową dla Deweyowskiego kontekstu-
alizmu jest pojęcie sądu praktycznego86. Tym, co wyróżnia sądy 
praktyczne od innych rodzajów wypowiedzi, jest ich bezpośrednie 
odniesienie do działania. W artykule pod tytułem The Logic of Judge- 
ments of Practice John Dewey przedstawił rozbudowaną analizę na-
tury sądu praktycznego, wyodrębniając sześć jego zasadniczych cha-
rakterystyk. Po pierwsze, sądy takie odnoszą się do sytuacji, które są 
niekompletne. Tym samym sąd praktyczny ma indywidualny cha-
rakter – dotyczy każdorazowo unikatowej sytuacji problematycznej, 
odrębnej od innych sytuacji za sprawą właściwej jej dominującej 
jakości. Po drugie, sądy praktyczne zawierają wskazówki, co zrobić 
i jak się zachować. Sądy praktyczne formułują zatem określoną agen-
dę, narzucają plan zadań do wykonania. Po trzecie, sądy praktyczne, 
w odróżnieniu od twierdzeń czysto deskryptywnych, zmierzają do 
przekształcenia materii, do której się odnoszą. „Twierdzenie prak-
tyczne – przekonuje Dewey – wpływa na swój przedmiot na dobre 
lub złe”87. Jak nietrudno zauważyć, John Dewey interpretuje sąd 
praktyczny jako behawioralny akt przekształcenia czy dopełnienia 
sytuacji. Sąd praktyczny jest zatem pewnego rodzaju rozłożonym 
w czasie działaniem: istnieje on tak długo, jak długo trwa aktywne 
przekształcanie sytuacji problematycznej w  sytuację nieproblema-
tyczną88.

85 Idem, Logic: The Theory of Inquiry, LW 12, s. 109. 
86 Na temat Deweyowskiej kategorii sądu praktycznego por. R. Bernstein, Praxis 

and Action. Contemporary Philosophies of Human Activity, University of Penn-
sylvania Press, Philadelphia 1999, s. 213–219; A. Hensoldt, Teoria i  praktyka 
w myśli amerykańskich pragmatystów. O społecznej odpowiedzialności filozofii, 
Universitas, Kraków 201, s. 84–86.

87 J. Dewey, The Logic of Judgments of Practice, MW 8, s. 16.
88 Jak zauważył Thayer, pewien zamęt w pismach Johna Deweya wynika z  tego, 

że pragmatysta nie przeprowadził jasnego rozróżnienia między behawioral-
nymi a językowymi aspektami pojęć stosowanych w swojej teorii badania. Tę 
dwoistość dobrze widać na przykładzie kategorii sądu praktycznego. Sąd prak-
tyczny, rozumiany jako akt mowy, może być wyrażony w  formie twierdzenia 
i wypowiedziany w określonym czasie. Sąd praktyczny rozumiany na sposób 
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Inną cechą wyróżniającą sądy praktyczne jest to, że muszą one 
brać pod uwagę środki i cele, zasoby, którymi dysponujemy, i prze-
szkody do pokonania. John Dewey podkreśla występowanie relacji 
zwrotnej między środkami i  celami. Formułowanie celów w  ode-
rwaniu od środków do ich osiągnięcia jest cechą charakterystyczną 
dogmatyzmu lub romantycznego sentymentalizmu. Jednocześnie 
pojawienie się nowych środków lub możliwości działania umożliwia 
nam wyznaczenie nowych celów, których wcześniej nie bralibyśmy 
pod uwagę. Po piąte, sformułowanie rozumnego sądu praktycznego 
wymaga ustalenia, jakie fakty odnoszące się do danej sytuacji musi-
my wziąć pod uwagę. Dobór faktów jest zawsze hipotetyczny – mu-
simy rozstrzygnąć, czy zebrane przez nas fakty są odpowiednie do 
rozwiązania problemu, z którym się zmagamy. Sądy na temat faktów 
i sądy na temat wartości – bo takimi są zdaniem Deweya sądy prak-
tyczne – są zatem ze sobą w sposób konieczny powiązane. Po szóste 
wreszcie, prawdziwość lub fałszywość sądu praktycznego podlega 
weryfikacji w działaniu. Próba wcielenia w życie sądu praktyczne-
go wywoła określone, dające się zaobserwować konsekwencje, któ-
re mogą następnie być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu oceny 
wiarygodności czy prawdziwości danego sądu praktycznego. Sądy 
praktyczne mają zatem wedle Deweya zasadniczo racjonalny cha-
rakter – mogą one być oceniane pod względem trafności w doborze 
środków i celów, adekwatności w selekcji faktów czy wreszcie przez 
pryzmat rezultatów, jakie przyniosły próby wprowadzenia w  życie 
danego sądu praktycznego. 

Paradygmatem badania jest dla Johna Deweya rozumowanie 
praktyczne, przypominające w ogólnych zarysach Arystotelesowską 
koncepcję etycznej deliberacji89. „Właściwe przesłanie mojej teorii 
[…] – wyjaśnia Dewey w tekście Experience, Knowledge and Value, 
będącym odpowiedzią na zarzuty krytyków – może być odnalezione 

behawioralny jest z kolei rozłożonym w czasie procesem zmiany sytuacji. Por. 
H. S. Thayer, Meaning and Action, s. 194, przypis 109.

89 Na temat Arystotelesowskiej koncepcji racjonalności praktycznej zob. D. Wig-
gins, Deliberation and Practical Reason, w: Essays on Aristotle’s Ethics, ed. by 
A. O. Rorty, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 
1980, s. 221–241.
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w przeniesieniu cech, które były zarezerwowane dla funkcjonowa-
nia sądu moralnego, na wszystkie procesy poznania w nauce i życiu 
codziennym”90. Okoliczność ta nie umknęła uwadze komentatorów. 
Gail Kennedy dowodzi, że dla Deweya sytuacja wyboru moralnego 
stanowi wzorzec dla wszelkiego badania, Roberto Frega podkreśla 
natomiast, że sąd praktyczny jest dla pragmatysty najbardziej ogólną 
formą rozumowania91. Rozpoznanie praktycznego charakteru racjo-
nalności prowadzi do dwojakiego rodzaju konsekwencji. Po pierw-
sze, myślenie jest zawsze procesem interpretacji, czyli odkrywania 
znaczenia sytuacji, z którymi konfrontujemy się w badaniu. Sytuacje 
nabierają z kolei sensu w odniesieniu do formułowanych przez nas 
celów i dążeń. Z tego względu, jak zauważył Clarence Irwing Lewis, 
w Deweyowskiej logice „znaczenie i działanie są ze sobą w sposób 
konieczny powiązane”92. Po drugie, trudno sobie wyobrazić jakie-
kolwiek dociekania bez pośredniego lub bezpośredniego udziału 
sądów wartościujących. Uznając określone fakty lub zdarzenia za 
ważne z punktu widzenia badania, formułujemy już, zdaniem De-
weya, pewien sąd wartościujący. element wartościowania jest zatem 
obecny w każdej operacji myślenia. Przebieg badania jest niczym in-
nym jak sekwencją działań i sądów praktycznych ich dotyczących. 

90 Por. J. Dewey, Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder, LW 14, s. 62.
91 G. Kennedy, op. cit., s. 66; R. Frega, From Judgement to Rationality: Dewey’s 

Epistemology of Practice, „Transactions of the Charles S. Peirce Society” 2010, 
Vol. 46, No. 4, s. 592.

92 C. I. Lewis, Meaning and Action, „Journal of Philosophy” 1939, Vol. 36, No. 21, 
s. 572. Logika Deweya, wyjaśnia Lewis, jest „wyjątkową koncepcją, niekompa-
tybilną z większością poglądów, głoszącą, że sytuacje kognitywne lub znaczące 
nie dopuszczają rozdziału na aktywny podmiot poznania i uprzednio uformo-
wany obiekt będący przedmiotem kontemplacji; że poznanie lub znaczenie są 
integralne z innymi aktywnościami kształtującymi obiekty, do których się od-
noszą; że same znaczenia kształtują sytuację działania, w którą wkraczają i są 
działającą siłą wpływającą na to, co chciałby sformułować. Oznacza to, że idea 
albo znaczenie, w oderwaniu od jakiegoś możliwego działania i rzeczywistości, 
w której to działanie mogłoby dojść do skutku, jest fikcyjnym bytem nieznanym 
ludzkiemu myśleniu. I odwrotnie, oznacza to również, że obiekty wiedzy, bez 
odniesienia do znaczenia i działań, do których mogą prowadzić, są równie fik-
cyjne”. Wypowiedź Lewisa jest częścią sympozjum recenzyjnego poświęconego 
logice Deweya.
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Badanie jest więc wartościowaniem, ciągle ponawianym wysiłkiem 
formułowania ocen i osądzania93.

2.3.4. fallibilizm

Według często przytaczanej opinii Hilary’ego Putnama jedną z cech 
wyróżniających pragmatyzm na tle innych orientacji filozoficznych 
jest wyjątkowe połączenie fallibilizmu z  antysceptycyzmem94. Za 
ilustrację tezy Putnama mogą posłużyć rozważania Deweya zawarte 
w The Quest for Certainty, gdzie pragmatysta przeciwstawia postawę 
fallibilistyczną tytułowemu poszukiwaniu pewności, które zdomi-
nowało zachodnią filozofię. Postawę tę można zaobserwować, przy-
glądając się procedurom stosowanym w nauce, które Dewey okreś- 
la mianem „techniki robienia produktywnego użytku z wątpliwości 
przez przekształcanie ich w operacje określonego badania”95. Badanie 
jest kontrolowanym przejściem od stanu wątpienia do stanu przeko-
nania. Interwał między fazą wątpienia i fazą przekonania jest wyko-
rzystywany na gromadzenie faktów, sprawdzanie poprawności ro-
zumowań i testowanie hipotez. Wątpienie jest produktywne jedynie 
wtedy, gdy przyjmuje konkretną postać, to znaczy jeżeli zostanie od-
niesione do jakiejś budzącej wątpliwości sytuacji lub problemu. Nie-
dostrzeżenie związku istniejącego między badaniem a sytuacją pro-
blematyczną prowadzi do dogmatyzmu i  sceptycyzmu, które John 
Dewey uznaje za patologię myślenia. Konfrontacja z sytuacją proble-
matyczną wywołuje reakcję psychologiczną w postaci uczucia nie-
pewności, które – gdy utrzymuje się przez dłuższy czas – staje się 
irytujące i trudne do zniesienia. W tych okolicznościach pojawia się 
pokusa uzyskania choćby namiastki poczucia bezpieczeństwa w po-

93 Ten aspekt filozofii Deweya został ostatnio poddany kreatywnej reinterpreta-
cji w wielu pracach Hilary’ego Putnama, z których bodaj najważniejsza jest The 
Collapse of Fact and Value Dichotomy and Other Essays, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts–London 2002.

94 Por. H. Putnam, Enlightenment and Pragmatism, w: idem, Ethics without On-
tology, s. 99. Na temat fallibilizmu zob. też: H. S. Thayer, Meaning and Action,  
s. 349–352.

95 J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 182.
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staci wiary w niewzruszone przekonanie i absolutne prawdy. Odpo-
wiedzią na tę potrzebę jest rozwój absolutystycznych doktryn reli-
gijnych, filozoficznych i politycznych. Dogmatyzm zawodzi jednak 
jako strategia intelektualna, myli bowiem subiektywne poczucie pew-
ności z rzeczywistym bezpieczeństwem. Równie jałowe poznawczo są 
skutki przyjęcia postawy sceptycznej. Sceptycyzm wprawdzie celebru-
je wątpienie, ale pozbawia je konstruktywnej roli, jaką powinno ono 
odgrywać w badaniu. Zrywając związek między wątpieniem a okreś- 
loną sytuacją problematyczną, sceptycyzm przekształca się w rodzaj 
uogólnionej postawy wobec życia lub w stanowisko epistemologicz-
ne całkowicie oderwane od problemów, z jakimi mierzą się wspólnoty 
badaczy. Praktycznymi konsekwencjami sceptycyzmu są apatia i pa-
raliż; podobnie jak dogmatyzm okazuje się on raczej opisem pewne-
go stanu emocjonalnego niż wiarygodną teorią badania96. 

W duchu fallibilizmu Dewey stara się sformułować pragmatycz-
ną teorię prawdy. Zgodnie ze wskazaniami instrumentalizmu testem 
prawdziwości przekonań jest skuteczność w  działaniu. W  Recon-
struction in Philosophy Dewey wypowiada się następująco o praw-
dziwości jako o własności przysługującej ideom:

Jeżeli idee, znaczenia, pojęcie, teorie, systemy są instrumentami czyn-
nej reorganizacji danego środowiska, służą usunięciu pewnej specy-
ficznej trudności czy zakłócenia, wówczas sprawdzian ich ważności 
i wartości leży w wypełnieniu tych zadań. Jeżeli z powodzeniem wyko-
nują swoje zadania, to są godne zaufania, słuszne, ważne, dobre, praw-
dziwe. Jeżeli nie udaje im się wyjaśnić zakłócenia, usunąć przeszkody, 
jeżeli – gdy się nimi kierujemy – zwiększają zamieszanie, niepewność 
i zło, to wtedy są fałszywe97.

Pod wpływem krytyki pragmatysta zmodyfikował swoje pierwot-
ne stanowisko. W późniejszych pracach Dewey zamiast o prawdzie 

96 Ibidem, s. 181–182.
97 Por. J. Dewey, Reconstruction in Philosophy, MW 12, s. 169. Cytuję za: Ł. Ny-

sler, Johna Deweya pragmatyczna koncepcja prawy, w: Prawda a metoda, cz. 2: 
O  prawdzie, red. J. Jaskóła, A. Olejarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Wrocław 2006, s. 170.
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woli mówić o uzasadnionej stwierdzalności. Aby określona idea lub 
teoria mogły zostać prawomocnie potwierdzone, muszą spełnić dwa 
wymogi, które można nazwać wymogiem instrumentalizmu i wy-
mogiem fallibilizmu. Instrumentalizm Deweya zakłada, że uzasad-
nione są te idee, które są skutecznym narzędziem radzenia sobie 
z sytuacją problematyczną. Aby idee mogły być instrumentalnie sku-
teczne, muszą uwzględniać obiektywne uwarunkowania narzucane 
przez sytuację. John Dewey jest skłonny mówić o  korespondencji 
pojmowanej na sposób instrumentalistyczny jako „odpowiadanie, 
tak jak klucz odpowiada warunkom narzucanym przez zamek, lub 
jak dwoje korespondentów odpowiada sobie nawzajem; lub, ogól-
nie, jak replika jest adekwatną odpowiedzią na pytanie lub kry-
tycyzm – jak, mówiąc krótko, rozwiązanie odpowiada warunkom 
problemu”98. Warunkiem prawdziwości idei jest zatem jakiś rodzaj 
odniesienia teorii do świata. Jednak owej zgodności idei z  rzeczy-
wistością nie można rozpatrywać w kategoriach relacji reprezenta-
cji czy odzwierciedlania. O tym, czy idee pasują do rzeczywistości, 
przekonujemy się, stosując je w charakterze narzędzi do rozwiązania 
określonych problemów99.

Wymóg fallibilizmu głosi, że uzasadnione są te idee i  teorie, 
które są produktem odpowiedniego procesu dociekań. Możemy po-
wiedzieć, że nasze idee są uzasadnione wtedy, kiedy zostały prze-
testowane za pomocą najlepszych dostępnych nam metod badania. 
Jednocześnie fallibilizm nakazuje Deweyowi poważnie traktować 
możliwość, że dalszy postęp badań może istotnie zrewidować lub 
obalić nasze przekonania na temat tego, które idee i teorie uznajemy 
za prawdziwe100. Rozważania te prowadzą Johna Deweya do nader 
ostrożnych wypowiedzi na temat prawdy:

98 Por. J. Dewey, Propositions, Warranted Assertions, and Truth, LW 14, s. 179.
99 Bohdan Chwedeńczuk zwraca uwagę, że Dewey zachowuje przynajmniej jeden 

z elementów klasycznej definicji prawdy, a mianowicie postulat zgodności my-
śli z rzeczywistością. Por. B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, PIW, Warsza-
wa 1984, s. 191. 

100 Niekiedy Dewey mówi w tym kontekście o zasadzie ciągłości badania i przypi-
suje jej sformułowanie Charlesowi Sandersowi Peirce’owi. Por. J. Dewey, Logic: 
The Theory of Inquiry, LW 12, s. 2.
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„Prawda” każdego aktualnego zdania jest z definicji podporządkowana 
wynikom niezakończonych dociekań; jego „prawdziwość”, jeżeli mu-
simy posługiwać się tym słowem, jest prowizoryczna; jest ono tak bli-
sko prawdy, jak blisko badanie do tej pory dotarło – przy czym nie jest 
to kwestia, która zależy od odgadnięcia jakichś przyszłych przekonań, 
lecz od troski i staranności, z którą badania były prowadzone aż do bie-
żącego momentu101. 

Fallibilistyczny sens Deweyowskiej definicji prawdy staje się jasny. 
O prawdziwości idei nie możemy nigdy orzekać z absolutną pew-
nością. Jednocześnie nie ma podstaw do przyjmowania całkowite-
go agnostycyzmu w kwestii prawdy. Możemy mówić o prawdziwości 
określonego zestawu idei, jeśli sprawdził się on w danej sytuacji pro-
blematycznej oraz został potwierdzony w procesie dociekań – przy 
zastrzeżeniu wszakże, że taki wynik zawsze może zostać skorygowa-
ny przez późniejsze badania102.

101 Por. idem, Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder, LW 14, s. 57.
102 Filozof nie jest konsekwentny w przyjmowanych przez siebie definicjach. W ar-

tykule Proposition, Warranted Assertability and Truth Dewey, odpowiadając 
Bertrandowi Russellowi, sugeruje, że jego zamiarem nie było zastąpienie praw-
dy jakimś innym celem poznania, takim jak uzasadniona stwierdzalność, lecz 
zdefiniowanie prawdy jako uzasadnialnej stwierdzalności. Jednak w Experience, 
Knowledge and Value: A  Rejoinder, ponownie odnosząc się do argumentów 
Russella, Dewey utrzymuje, że jego teoria rozróżnia między uzasadnieniem (va-
lidity) a prawdą (truth) i przyjmuje za Peirce’em, że prawda jest „idealnym limi-
tem ciągłego i niekończącego się procesu dociekań” (s. 56). Oba sformułowania 
mogą rodzić paradoksalne konsekwencje. Zgodnie z pierwszym z nich mogli-
byśmy uznać przekonania uzyskane w wyniku określonego badania za uzasad-
nione, a zatem przynajmniej prowizorycznie prawdziwe. W takiej sytuacji je-
steśmy zmuszeni uznać, że idea raz może być prawdziwa (uzasadniona przez 
jedno badanie), a raz fałszywa (podważona przez drugie). Przyjęcie drugiej wy-
kładni, utożsamiającej prawdę z  hipotetycznym stanem osiągniętym u  kresu 
wszelkich dociekań (przy założeniu ciągłości badania), nie pozwala z kolei na 
przypisanie cechy prawdziwości wynikom żadnego konkretnego badania. Za-
wsze bowiem obecne ustalenia mogą zostać skorygowane przez wyniki uzyska-
ne przez następnych badaczy. Powyższe aporie dowodzą, że Dewey nie zdołał 
w swojej filozofii uzgodnić radykalnie kontekstualistycznej koncepcji poznania 
z Peirce’owską ideą prawdy jako kresu dociekań. Por. idem, Proposition, War-
ranted Assertability and Truth, LW 14, s. 169; idem, Experience, Knowledge and 
Value: A Rejoinder, LW 14, s. 55–58.
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2.4. pragmatyczna etyka i filozofia polityki

2.4.1. pragmatyzm, filozofia i nauki społeczne

W swojej krytyce Deweyowskiej logiki Bertrand Russell złośliwe za-
uważył, że przyjęta przez pragmatystę definicja badania jako egzy-
stencjalnej transformacji sytuacji problematycznej w sytuację opa-
nowaną jest tak szeroka, że obejmuje między innymi działania 
sierżanta przekształcającego grupę rekrutów w zorganizowany od-
dział bojowy czy pracę murarza przekształcającego stertę cegieł 
w dom103. Russell ma rację, sugerując, że nic w filozofii Deweya nie 
wyklucza możliwości, aby czynnościom, takim jak szkolenie rekru-
tów czy układanie cegieł, towarzyszył jakiś rodzaj badania. O  ba-
daniu będziemy mogli mówić w  szczególności wtedy, kiedy oficer 
lub murarz napotkają trudności wymagające modyfikacji rutyno-
wych sposobów postępowania. A  jednak nie wszystko można na-
zwać badaniem. Uświęcone tradycją zwyczaje, arbitralny autorytet, 
ślepe impulsy, zorganizowana przemoc, pogoń za zyskiem czy inte-
resy ekonomiczne klas dominujących to przykłady sił społecznych 
ograniczających lub wypaczających postępy badania. Zorganizowa-
ne wspólnoty badania są ucieleśnieniem etosu publicznego docho-
dzenia do prawdy, który sprzeciwia się zarówno konserwatywnej 
sakralizacji tradycji, jak i kapitalistycznemu dążeniu do podporząd-
kowania wiedzy logice pomnażania zysku. Kultura badania, wraz 
z jej imperatywem publicznego kwestionowania i krytyki, znajduje 
się w opozycji do instytucji opartych na władzy tradycji, autorytetu 
i pieniądza. Badanie ma zatem do odegrania rolę emancypacyjną – jego 
zadaniem jest przełamanie dominacji sił społecznych, które ograni-
czają możliwość pełnego zastosowania inteligencji do rozwiązywa-
nia problemów społecznych.

Aby badanie mogło pełnić funkcję emancypacyjną, którą przy-
pisuje mu John Dewey, musi wyzwolić się spod władzy błędnych 
wyobrażeń na swój temat. Dotyczy to w szczególności filozofii poli-
tycznej i badań prowadzonych w naukach społecznych. Tradycyjna 

103 B. Russell, Dewey’s New Logic, w: The Philosophy of John Dewey, ed. by P. A. Schilpp, 
Tudor Publishing Company, New York 1939, s. 143.
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filozofia polityki, ukształtowana pod wpływem zachodniej tradycji 
metafizycznej, przywiązywała nadmierną wagę do rozumowań sy-
tuujących się na najwyższym szczeblu abstrakcji. Stąd niekończące 
się debaty o „państwie”, „sprawiedliwości”, „rodzinie” oraz „wolno-
ści”104. Rozważania tego rodzaju – zwłaszcza kiedy zostaną oderwa-
ne od kontekstu kulturowego, w którym się zrodziły – okazują się 
nazbyt ogólne, aby służyć pomocą refleksji politycznej zmagającej 
się z konkretnymi problemami. Dlatego należy sprowadzić filozofię 
na ziemię, zastępując metafizyczną logikę pojęć ogólnych pragma-
tyczną logiką sytuacji problematycznych. Główną przyczyną słabo-
ści nowoczesnych nauk społecznych jest z kolei próba naśladowania 
błędnego wyobrażenia o  naukach przyrodniczych jako o  wolnych 
od wartości dyscyplinach teoretycznych. Z tego względu, przekonu-
je Dewey, nauki społeczne są „bardziej powierzchowne od filozofii, 
ponieważ ta ostatnia była mniej lub bardziej otwarcie pomysłowa 
i  spekulatywna w  mówieniu o  tym, co powinno być, podczas gdy 
nauki dają obraz rzeczy takimi, jakimi one być muszą”105. Z punktu 
widzenia Deweyowskiego pragmatyzmu dążenie nauk społecznych 
do stworzenia teoretycznego „obrazu rzeczy takich, jakimi one być 
muszą”, opiera się na niezrozumieniu logiki badania w naukach spo-
łecznych. 

Relacje między filozofią polityki a  naukami społecznymi zro-
zumiemy lepiej, zastanawiając się nad statusem, jaki Deweyowska 
logika przyznaje faktom, w szczególności zaś faktom na temat życia 
społecznego. Jak pamiętamy, dla Deweya fakty nabierają znaczenia 
jedynie wówczas, kiedy są rozpatrywane w  kontekście określonej 
sytuacji problematycznej. W  naukach o  człowieku selekcja faktów 
odbywa się w kontekście problemów, które są próbą intelektualnego 
ujęcia rzeczywistych trudności społecznych:

104 Por. J. Dewey, Reconstruction in Philosophy, MW 12, s. 188. Teorie, przekonuje 
Dewey, „mówią nam o państwie w ogóle (the state), podczas gdy potrzebujemy 
wiedzy o jakimś państwie (some state)”.

105 Idem, Lectures in Social and Political Philosophy, „european Journal of Pragma-
tism and American Philosophy” 2015, Vol. 7, No. 2, s. 11.
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Ostatecznie problemy, którymi zajmują się badania w naukach społecz-
nych, […] muszą (1) wyrastać z  aktualnych napięć społecznych, po-
trzeb i „trosk”; (2) ich przedmiot musi być określony przez warunki, 
które są materialnymi środkami doprowadzenia do unifikacji sytuacji; 
(3) pozostawać w relacji do określonej hipotezy, która jest planem dzia-
łania i zaleceniem rzeczywistego rozwiązania problemu106.

W odniesieniu do sytuacji problematycznej fakty „mają podwójną 
funkcję jako przeszkody i  jako zasoby”, czynniki sprzyjające i  ba-
riery dla przyjętego programu działania107. A zatem fakty nabierają 
znaczenia jedynie w kontekście określonych dążeń społecznych. Sy-
tuacje społeczno-polityczne są otwarte i mogą rozwinąć się w róż-
nych kierunkach. Pluralizm celów działania przekłada się na plura-
lizm możliwych interpretacji. Z  perspektywy Deweyowskiej logiki 
filozofie i ideologie polityczne są zatem ogólnymi hipotezami na te-
mat charakteru rzeczywistości społecznej i pożądanych kierunków 
jej przekształcenia108. 

W naukach społecznych fakty pozostają zależne od wartości nie 
tylko w sensie logicznym, lecz także, by tak rzecz, w sensie ontolo-
gicznym. „Fakty polityczne – przekonuje John Dewey w The Public 
and Its Problems – nie są poza zasięgiem ludzkiego pragnienia i osą-
du”109. Są to, jak byśmy dziś powiedzieli, fakty instytucjonalne, które 
swoje istnienie zawdzięczają utrwalonym w danej kulturze znacze-
niom110. Badanie, wpływając na autointerpretację uczestników życia 
społecznego, może prowadzić do modyfikacji istniejących praktyk 
społecznych. John Dewey pisze o tym w sposób następujący: 

106 Idem, Logic: The Theory of Inquiry, LW 12, s. 493.
107 Ibidem.
108 Szerzej na temat Deweyowskiej koncepcji faktów i jej znaczenia dla nauk spo-

łecznych zob. J. Bohman, How to Make a Social Science Practical: Pragmatism, 
Critical Social Science and Multiperspectival Theory, „Millennium: Journal of In-
ternational Studies” 2002, Vol. 31, Issue 2, s. 499–524.

109 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 240.
110 Por. J. Searle, What is an Institution?, „Journal of Institutional economics” 2005, 

Vol. 1, s. 1–22.
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Jednak w przypadku badań nad człowiekiem […] powinno być oczy-
wiste, że badana materia składa się z ludzkich praktyk lub aktywności; 
że badanie ich jest jednym z wariantów ludzkiej aktywności lub prak-
tyki i że jego konkluzje zawsze zmieniają uprzednio istniejący zestaw 
praktyk w takim czy innym kierunku111.

Często mówi się, że zadaniem nauk społecznych jest badanie tego, 
jak jest, a nie zastanawianie się, jak być powinno. W przypadku tych 
i podobnych wypowiedzi, przekonuje Dewey, przymiotnik „istnieją-
cy” wprowadza badaczy społecznych w błąd.

Słowo „istniejący” jest stosowane w taki sposób, że wyklucza z krytycz-
nego badania właśnie ów porządek, który nominalnie miał być przed-
miotem dociekań; zamyka ono badaną materię w ramach arbitralnie 
zawężonego lokalnego segmentu i  krótkiego horyzontu czasowego 
„istnienia”112. 

Błąd polega więc na traktowaniu porządku społecznego jako cze-
goś skończonego i niezależnego od ludzkich zamierzeń. Poszerzenie 
pola historycznych porównań ujawniłoby przygodność istniejących 
praktyk społecznych, a także ich zależność od zmieniających się sys-
temów wartości. John Dewey nie ma wątpliwości, że „wolne od war-
tości” nauki społeczne z konieczności będą prowadzić do reifikacji 
status quo. Z punktu widzenia pragmatyzmu dążenie do ukonstytu-
owania nauk społecznych jako dyscyplin teoretycznych odseparowa-
nych od praktyki społecznej ma paradoksalny charakter. Bezwiednie 
przyjmuje ono za punkt wyjścia rozumienie teorii jako czegoś zasad-
niczo odrębnego od działania, które dominowało w zachodniej kul-
turze przed powstaniem nowoczesnego przyrodoznawstwa. 

Zagadnienie relacji między sądami wartościującymi a sądami na 
temat faktów próbuje się niekiedy przedstawić jako problem relacji 
między dwoma różnymi rodzajami badania – normatywną filozo-
fią polityczną i empirycznymi naukami społecznymi. „Jedną z dróg 
wyjścia z impasu – relacjonuje Dewey – jest powierzenie całej kwestii 

111 J. Dewey, Liberating the Social Scientist, LW 15, s. 228–229.
112 Ibidem, s. 227.
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znaczenia i interpretacji filozofii politycznej jako czegoś różnego od 
nauki o polityce”113. Ten sposób ustanowienia podziału pracy mię-
dzy filozofią a naukami społecznymi jest jednak skazany na porażkę. 
Bez odniesienia do interpretacji i sądów wartościujących nie może-
my mówić o faktach, lecz jedynie o masie pozbawionych znaczenia 
informacji. Sądy de facto i sądy de iure są ze sobą w sposób konieczny 
powiązane zarówno w sensie metodologicznym, jak i na płaszczyź-
nie ontologii. Nauki polityczne i społeczne nigdy nie wyzwolą się od 
swoich związków z filozofią, nie powinny też do tego dążyć. Tym, 
czego potrzebujemy, zdaniem Deweya, są nauki społeczne nastawio-
ne na rekonstrukcję istniejących instytucji społecznych, które będą 
reprezentowały „unię ducha naukowego z moralnym i praktycznym 
ukierunkowaniem filozofii”114. Wielu komentatorów zauważyło, że 
filozofia Johna Deweya pozostaje bliska Arystotelesowskiemu rozu-
mieniu polityki jako aktywności ukierunkowanej na realizację dobra 
etycznego115. Amerykański myśliciel zdawał sobie jednak sprawę, że 
o  żadnym dosłownie rozumianym powrocie do Greków nie może 
być mowy. Każda próba aktualizacji przesłania klasycznej filozofii 
politycznej musi brać pod uwagę realia nowoczesnego społeczeń-
stwa. W szczególności rozważenia wymagają zagadnienia dotyczące 
wzajemnych relacji faktów i wartości, nauki i demokracji oraz teorii 
i praktyki.

113 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 239.
114 Idem, Lectures in Social and Political Philosophy, s. 12. 
115 Por. np. R. Bernstein, Praxis and Action, s. 219. Jednocześnie Bernstein uważa, 

że Dewey nie był w swoim rozumieniu praktyki konsekwentny, gdyż nie roz-
różniał precyzyjnie między działaniem i  wytwarzaniem, praxis i  poiesis. Por. 
idem, Pragmatism and Hermeneutics, w: John Dewey and Continental Philoso-
phy, ed. by P. Farfield, Southern Illinois University Press, Carbondale–edwards-
ville 2010, s. 148–160. Inny pogląd reprezentuje Larry Hickman, który – jak 
się zdaje – sądzi, że Dewey w swojej filozofii technologii przekroczył tradycyj-
ną opozycję między działaniem a wytwarzaniem. Por. L. Hickman, Doing and 
Making in Democracy: John Dewey, w: idem, Pragmatism as Post-Postmoder- 
nism, s. 112–130.
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2.4.2. fakty i wartości

W filozofii Johna Deweya sądy na temat faktów i sądy na temat war-
tości nie tylko są ze sobą w sposób konieczny powiązane w proce-
durach określonego badania, lecz także przysługuje im ten sam sto-
pień obiektywności116. Stanowisko pragmatysty nie powinno być 
opacznie zrozumiane. Dewey nie twierdzi, że z sądów na temat fak-
tów można logicznie wywieść sądy na temat wartości. Pragmaty-
sta utrzymuje jednak, że badania w  zakresie etyki rządzą się taki-
mi samymi ogólnymi zasadami jak badania nad innymi obszarami 
rzeczywistości. Sądy na temat wartości, podobnie jak sądy nauko-
we, mają status hipotez i podlegają sprawdzeniu w toku odpowied-
niego badania. Propozycję Deweya można interpretować jako próbę 
pogodzenia naturalistycznej teorii wartości, wywodzącej się z uty-
litaryzmu, z  pragmatyczną koncepcją badania. Chociaż stanowi-
sko utylitarystyczne sformułowano przed ogłoszeniem teorii Char-
lesa Darwina, w pismach utylitarystów można odnaleźć na wskroś 
naturalistyczne rozumienie człowieka jako istoty obdarzonej pew-
nym zestawem pragnień i potrzeb. Wartość możemy przypisać tym 
dobrom i  aktywnościom, które pozwalają te pragnienia i  potrze-
by zaspokoić. Jednocześnie Dewey sądzi, że utylitaryzm w klasycz-
nej postaci pozostawia zbyt mało miejsca dla dociekań moralnych. 
„Fundamentalny problem z  obecną empiryczną teorią wartości  
[tj. z utylitaryzmem] – pisze Dewey – jest taki, że wyraża ona i uspra-
wiedliwia dominujący społecznie nawyk traktowania przyjemności 
takich, jak one są rzeczywiście doświadczane, jako wartości w sobie 
i  dla siebie”117. Utylitaryzm nie pozwala na rekonstrukcję istnieją-

116 Sformułowana przez Deweya teoria wartości należy do najbardziej kontrower-
syjnych aspektów jego filozofii. Por. na ten temat H. S. Thayer, Meaning and 
Action, s. 383–414; H. Putnam, Pragmatism and Moral Objectivity, w: idem, 
Words and Life, s. 151–182. Inspirowana pragmatyzmem koncepcja obiektywno-
ści etycznej została w sposób bardzo klarowny przedstawiona w wielu artyku-
łach Sidneya Morgenbessera. Por. S. Morgenbesser, On the Justification of Beliefs 
and Attitudes, „Journal of Philosophy” 1954, Vol. 51, No. 20, s. 565–576; idem, 
Approaches to Moral Objectivity, „educational Theory” 1957, Vol. 7, Issue 3.

117 J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 207.
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cych instytucji społecznych, gdyż taka rekonstrukcja z konieczności 
prowadziłaby do zakwestionowania wielu istniejących pragnień118.

Stanowisko Deweya stanie się jaśniejsze, kiedy rozważymy jego 
rozróżnienie między tym, co pożądane (desired), a  tym, co pożą-
dania godne (desirable). Odpowiada ono opozycji między sądem 
opisowym a sądem praktycznym w Deweyowskiej filozofii badania. 
Kiedy Dewey mówi o tym, co pożądane, ma na myśli prosty fakt em-
piryczny, że ludzie pragną pewnych dóbr. empirycznie obserwowal-
ne pragnienia stanowią materiał faktograficzny niezbędny do pro-
wadzenia dociekań etycznych. Informacji na ich temat mogą nam 
dostarczyć nauki społeczne, takie jak antropologia kulturowa. Przez 
to, co pożądania godne, pragmatysta rozumie z kolei te pragnienia, 
które uzyskały akceptację w toku racjonalnej deliberacji. Dociekania 
moralne toczą się w kontekście sytuacji problematycznej odczuwanej 
jako źródło braku bądź niezaspokojenia119. Teoria etyczna stawiająca 
w centrum pojęcie sytuacji problematycznej może uniknąć błędów 
uniwersalizmu i  emotywizmu. Uniwersaliści twierdzą, że wartości 
są ostateczne bądź powszechnie obowiązujące, podczas gdy emo-
tywiści redukują sądy o wartościach do rangi ekspresji prywatnych 
pragnień. Obie te teorie zdaniem Deweya opierają się na „podsta-
wowym postulacie izolacji procesu wartościowania od konkretnych 
empirycznych sytuacji, ich potencjału i  wymogów”120. Uniwersali-
ści i emotywiści nie dostrzegają egzystencjalnego wymiaru badania 
etycznego, to jest jego uwikłanie w okoliczności konkretnego wybo-
ru moralnego. Pragmatyczna teoria etyczna pozwala na sformuło-
wanie weryfikowalnych empirycznie sądów na temat wartości przez 
odniesienie procesu wartościowania do wymogów konkretnych sy-
tuacji problematycznych. Dociekaniom etycznym przysługuje zatem 

118 Pierwszy krok w kierunku reformy utylitaryzmu uczynił już John Stuart Mill, 
podkreślając, że słowo „przyjemność” oznacza coś innego dla Sokratesa i dla 
głupca. Por. J. S. Mill, Utylitaryzm, w: idem, Utylitaryzm. O  wolności, tłum.  
M. Ossowska, A. Kurlandzka, wstęp T. Kotarbiński, wyd. 2, PWN, Warsza-
wa 2005, s. 11–14. Por. też omówienie filozofii etycznej Milla przez Deweya  
w: Ethics, LW 7, s. 240–245.

119 Por. J. Dewey, Theory of Valuation, LW 13, s. 240–241.
120 Ibidem, s. 241.
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pewien stopień obiektywizmu – mogą być poprawnym lub błędnym 
rozstrzygnięciem określonego dylematu moralnego.

Należy zauważyć, że Deweyowska teoria dociekań moralnych 
przyjmuje bardzo mocne założenie na temat natury sytuacji etycz-
nych. Wydaje się bowiem, że John Dewey zakłada, że dla każdego 
dylematu etycznego – i szerzej: dla każdej sytuacji problematycznej – 
istnieje jedno poprawne rozwiązanie121. Co więcej, sformułowanie 
właściwego sposobu postepowania jest co do zasady dostępne ra-
cjonalnemu badaniu. W rezultacie przyjęcia tych założeń pragma-
tyzm musi uznać, że prowadzone w  sprzyjających warunkach do-
ciekania etyczne powinny skutkować konsensusem akceptowanym 
przez wszystkich uczestników. Angażując się w dyskusję, zakładamy, 
że mamy szansę przekonać naszych adwersarzy. Jesteśmy też gotowi 
zmienić zdanie pod wpływem nowych argumentów, faktów i  do-
świadczeń. Nadzieja na porozumienie jest więc wpisana w  każdą 
uczciwą rozmowę. Przyjęcie założenia, że możliwe jest znalezienie 
obiektywnych rozstrzygnięć dla etycznych dylematów, wydaje się 
zatem konieczne, aby nadać sens społecznym praktykom uzasad-
niania przekonań moralnych. Nie ulega wątpliwości, że Dewey nie 
zadowoliłby się taką interpretacją. Konsensus nie jest jedynie ideą 
regulatywną, ale realną możliwością stojącą przed badaniami etycz-
nymi. Zostanie on osiągnięty, jeżeli deliberacje etyczne będą prze-
biegać w  tym samym duchu, w  jakim prowadzimy dociekania na-
ukowe. Instytucje i działania powinny być oceniane przez pryzmat 
ich obserwowalnych konsekwencji, natomiast filozofie i  doktryny 
moralne należy traktować jak hipotezy i odnosić do realiów danej 
sytuacji problematycznej. Nawet w nauce konsensus jest możliwy je-
dynie dzięki uprzedniej akceptacji przez wspólnoty badania określo-
nych norm prowadzenia dociekań. Podobnych rezultatów możemy 
spodziewać się również w  etyce, jeżeli porzucimy absolutystyczne 

121 Por. H. S. Thayer, Meaning and Action, s. 411. Założenie to można osłabić, przyj-
mując, że badanie może doprowadzić nie tyle do jednego słusznego wniosku, ile 
raczej do wyodrębnienia pewnej skończonej liczby zbliżonych do siebie rozwią-
zań, które uznamy za wystarczająco uzasadnione. Nadal jednak teoria Deweya 
postuluje istnienie znacznie szerszego zakresu moralnej zgody, niż to się dzieje 
w rzeczywistych dysputach etycznych.
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doktryny moralne i przyjmiemy podejście pragmatyczne, które John 
Dewey określił mianem eksperymentalizmu w sferze wartości122.

Rozważania Johna Deweya przesuwają punkt ciężkości teorii 
etycznej z  analizy jednostkowego sumienia na proces społeczne-
go kształtowania wartości. Konstruowanie dobra, o  którym mówi 
Dewey w tytule najważniejszego rozdziału The Quest for Certainty, 
polega na takiej selekcji i  modyfikacji pragnień, aby tworzyły one 
harmonijną całość. Proces ten można porównać do formowania 
się dobrego gustu w dziedzinie artystycznej. Gust lub smak jest dla 
Deweya „rezultatem skumulowanego doświadczenia, które zostało 
wykorzystane do inteligentnej oceny prawdziwej wartości upodobań 
i rozrywek”123. Pojęcie gustu nie ma dla pragmatysty subiektywnych 
konotacji, nie powinno też kojarzyć się z  arbitralnością. Gust jest 
produktem refleksji i  implikuje wspólnotę osądu. Życie jednostki 
jest racjonalne w tej mierze, w jakiej jej zamierzenia i upodobania 
zasługują na aprobatę odpowiednio wykształconego sądu moralne-
go. Zdaniem Deweya etyka potencjalnie obejmuje całość ludzkie-
go postępowania. Wszystkie wybory mają bowiem wymiar etyczny 
w tej mierze, w jakiej kształtują one charakter człowieka. Formowa-
nie charakteru nie odbywa się jednak w próżni. John Dewey sądzi, że 
indywidualne dążenia i pragnienia są w znacznej mierze kształtowa-
ne przez panujący układ instytucji społecznych. Refleksja etyczna, 
zmierzając do ustanowienia jedności między myślą a pragnieniem, 
znajduje zatem swoje konieczne przedłużenie w krytyce istniejących 
urządzeń społecznych.

2.4.3. nauka i demokracja

John Dewey sądzi, że u progu epoki nowoczesnej dokonała się prze-
łomowa zmiana w miejscu rezydowania politycznego i intelektual-
nego autorytetu124. Z piedestału zostały strącone metafizyka, tradycja 
i religie odwołujące się do objawienia. Ich miejsce zajęły nauka i de-

122 J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 206.
123 Ibidem, s. 209.
124 Por. J. Dewey, Authority and Social Change, LW 11; idem, The Quest for Certain-

ty, s. 136–155.
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mokracja. Symboliczna zmiana na tronie oznacza, że epoka nowo-
czesna rozpoznaje tylko dwie formy prawomocnego autorytetu – wie-
dzę naukową i wolę ludu. Przez pojęcie nauki John Dewey rozumie 
„rzeczywiste badania konstytuujące nauki astronomii, archeologii, 
botaniki, i tak przez cały alfabet aż do zet jak zoologia”125. Jednocześ- 
nie, jak zauważył James Bohman, dla Deweya również demokra-
cja jest – lub powinna być – wspólnotą kooperacyjnego badania126. 
Pytanie o  stosunek nauki do demokracji staje się zatem pytaniem 
o  wzajemne relacje dwóch społeczności – wspólnoty profesjonal-
nych badaczy i  wspólnoty politycznej złożonej z  ogółu obywateli. 
Można wyróżnić przynajmniej trzy możliwe typy interakcji między 
tymi dwoma wspólnotami: konflikt, imitację i kooperację. Po-
niżej postaram się przedstawić, jak te relacje postrzega John Dewey. 

Konfliktowi między nauką a  demokracją Dewey nie poświęcił 
wiele miejsca. Problem ten pojawia się na marginesie wywodów za-
wartych w artykule Science, Belief and the Public, gdzie przedmiotem 
dyskusji jest religijny fundamentalizm kwestionujący ustalenia bio-
logii ewolucyjnej127. Teoria ewolucji zdaniem Deweya cieszy się rów-
nie mocnym poparciem nauki, co model układu słonecznego opra-
cowany przez Kopernika. Jak w  takim razie wytłumaczyć masowy 
sprzeciw wobec niej? Co zrobić, gdy znaczna część demokratycznej 
publiczności odrzuca twierdzenia nauki? Odpowiedź, jaką daje De-
wey, jest charakterystyczna dla jego sposobu myślenia. Dawny spór 
między nauką a religią został rozstrzygnięty – wspólnota naukowa 
uzyskała autonomię dociekań. Podobnie sprawa ma się z demokra-
cją. Istnieją wprawdzie krzykliwi krytycy demokracji, ale praktyczne 
skutki ich działalności są raczej niewielkie. „Jeżeli ruch sił nie zmieni 
się w sposób radykalny – pisał Dewey – ataki na demokrację okażą 
się równie efektywne, co rzucanie papierowymi kuleczkami w okręt 

125 Idem, Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder, LW 14, s. 18.
126 J. Bohman, Democracy as Inquiry, Inquiry as Democratic: Pragmatism, Social 

Science, and Cognitive Division of Labour, „American Journal of Political 
Science” 1999, Vol. 43, No. 2, s. 590–607.

127 Por. J. Dewey, Science, Belief and the Public, MW 15, s. 47–52.
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wojenny […]”128. Rewolucja naukowa i  rewolucja demokratyczna 
głęboko przeobraziły krajobraz społeczny nowoczesności. Ich skutki 
nie są łatwe do cofnięcia, nie byłoby to też pożądane. Rozładowanie 
napięć między społecznością badaczy a demokratyczną publiczno-
ścią staje się zadaniem dla instytucji edukacyjnych. Jednak skutki 
właściwej edukacji dadzą o sobie znać jedynie po upływie pewnego 
czasu. A zatem w konflikcie między nauką a demokratyczną publicz-
nością można odwołać się jedynie do werdyktu przyszłej, potencjal-
nie bardziej oświeconej publiczności.

John Dewey jest przekonany, że wspólnota demokratyczna 
może się wiele nauczyć, naśladując styl prowadzenia debat, który 
dominuje we wspólnocie badaczy. Filozof uważa, że nauka wywiera 
wpływ na społeczeństwo nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem 
medium kultury129. Najprostszą formą jej oddziaływania jest po-
pularyzacja ustaleń nauki. Dewey odnotowuje, że pewne elementy 
wiedzy naukowej przenikają na poziom zdrowego rozsądku, stając 
się częścią swoistego „folkloru” społeczeństwa nowoczesnego130. Po-
średni wpływ nauki na społeczeństwo nie ogranicza się jednak do 
upowszechnienia jej wybranych wyników w folklorystycznej formie. 
Ważniejsze od popularyzacji rezultatów badań jest kształtowanie 
właściwych nauce nawyków myślenia. Wspólnota badaczy, przeko-
nuje Dewey, wykształciła swoistą moralność, która może stanowić 
wzór dla demokratycznej publiczności. Pragmatysta wskazuje na 
takie cechy moralności naukowej, jak skłonność do utrzymywania 
przekonań w stanie zawieszenia aż do momentu uzyskania stosow-
nych dowodów; traktowanie idei jako hipotez przeznaczonych do 
testowania, a nie jako dogmatów będących przedmiotem wiary; po-
dążanie za dowodami, a nie trwanie przy osobiście preferowanych 
przekonaniach, a także entuzjazm dla nowych problemów i obsza-

128 Ibidem, s. 50. Ruch sił uległ jednak zmianie, co pragmatysta odnotował w na-
pisanej w 1939 roku pracy Freedom nad Culture, omawiając przypadki łamania 
autonomii nauki w krajach totalitarnych.

129 Por. J. Dewey, Freedom and Culture, LW 13, s. 165.
130 Dewey dostrzega w  tym zjawisku element postępu, gdyż jego zdaniem lepiej 

jest, gdy powszechne przekonania są kształtowane pod wpływem nauki, niż 
gdyby miały pozostawać we władzy nacjonalistycznych przesądów. Por. ibidem.
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rów badania131. To, na ile demokracja jest przesiąknięta duchem 
pragmatycznego fallibilizmu, zależy ostatecznie od typu panującej 
kultury politycznej. Idea badania ucieleśniona w praktykach wspól-
noty naukowców dostarcza zatem normatywnego modelu sfery pu-
blicznej. 

Najciekawsza jest trzecia z wyróżnionych sytuacji, w której za-
stanawiamy się nad możliwymi formami kooperacji między nauką 
a demokracją. W pragmatycznej wizji życia intelektualnego miejsce 
oświeceniowego rozumu, występującego tradycyjnie w liczbie poje-
dynczej, zajmuje wielość autonomicznych wspólnot badaczy, które 
wytwarzają wiedzę w procesach badania. Wyzwanie, jakie stoi przed 
racjonalnym dyskursem, nie polega już na odkryciu rozumnych 
fundamentów wiedzy, lecz na integracji wielości rozproszonych 
dyskursów. Integracja ta – i  tutaj ujawnia się właśnie oryginalność 
perspektywy pragmatycznej – może zostać osiągnięta jedynie na 
płaszczyźnie działania. Stanowisko to Dewey przedstawił w sposób 
wyrazisty w artykule Unity of Science as a Social Problem:

Zapewne będę wyrażał swój pogląd lub pogląd szczególnej i być może 
małej grupy, kiedy powiem, że zbieżność [perspektyw różnych nauk] 
można najlepiej osiągnąć, zastanawiając się, jak różne nauki mogą zo-
stać połączone razem we wspólnym ataku na praktyczne problemy 
społeczne132. 

Jedność nauki jest niemożliwa do osiągnięcia na płaszczyźnie teo-
retycznej. Gdyby współcześni badacze chcieli podjąć się dokończe-
nia projektu encyklopedystów, zamierzenie to byłoby skazane na po-
rażkę. Jednak rozproszone dyskursy naukowe mogą zostać złączone 
w rozumną całość w praktyce, kiedy każda z naukowych wspólnot 
wnosi określony wkład w rozwiązanie problemu społecznego. Miej-
scem, w którym ma się dokonać reintegracja rozumu, jest demokra-
tyczna sfera publiczna. To właśnie miał na myśli John Dewey, kiedy 

131 Ibidem, s. 166.
132  J. Dewey, Unity of Science as a Social Problem, LW 13, s. 227.
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mówił, że demokracja potrzebuje szczególnego rodzaju wiedzy, któ-
ry jeszcze nie istnieje133.

2.4.4. teoria i praktyka

Stawką filozoficzną pragmatyzmu jest wypracowanie nowego po-
glądu na temat relacji między wiedzą a działaniem, przekonaniami 
moralnymi a przekonaniami na temat świata. Zanim jednak przed-
stawimy rozwiązanie, jakie pragmatyzm znalazł dla problemu teo-
rii i  praktyki, spróbujmy zrekapitulować dotychczasowe ustalenia. 
W The Quest for Certainty Dewey mówi o „rewolucji kopernikań-
skiej” w filozofii, jakiej jego zdaniem dokonał pragmatyzm. Oto jak 
Dewey podsumowuje poszczególne fazy tej rewolucji:

Widzieliśmy, jak opozycja między poznaniem a  działaniem, teorią 
i praktyką została porzucona w rzeczywistym przedsięwzięciu badania 
naukowego, jak poznanie postępuje naprzód za pomocą działania. Wi-
dzieliśmy, jak poznawcze poszukiwanie absolutnej pewności za pomocą 
czysto mentalnych środków zostało porzucone na rzecz poszukiwania 
bezpieczeństwa, cechującego się dużym stopniem prawdopodobień-
stwa, za pomocą uprzedniej, aktywnej regulacji warunków. Rozważyli-
śmy niektóre sprecyzowane kroki, za pomocą których bezpieczeństwo 
zostało powiązane z  regulacją zmiany w przeciwieństwie do absolut-
nej pewności przypisanej do tego, co niezmienne. Odnotowaliśmy, jak 
w rezultacie tej transformacji miara sądu została przeniesiona z oko-
liczności poprzedzających na konsekwencję, od biernej zależności od 
przeszłości do intencjonalnego konstruowania przyszłości134.

Wynikiem tej serii przewartościowań jest odrzucenie zarówno kla-
sycznej teorii poznania, jak i klasycznej kosmologii. Znaturalizowany 
umysł został zdefiniowany jako funkcja rozwiązywania problemów. 
Jednocześnie pod wpływem rewolucji naukowej w fizyce destrukcji 
uległo rozumienie kosmosu jako uporządkowanej całości, charak-
teryzującej się wiecznym ładem i harmonią. W to miejsce pragma-

133 Por. idem, The Public and Its Problems, LW 2, s. 339.
134 Ibidem, s. 231–232. 
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tyzm oferuje wizję świata otwartego, w którym główną siłą porząd-
kującą, jak również źródłem zmiany, staje się ukierunkowane przez 
inteligencję działanie. Jak pisze Dewey:

Ani jaźń, ani świat, ani dusza, ani natura […] nie stanowi centrum, 
nie bardziej niż Ziemia czy Słońce są absolutnym centrum pojedynczej, 
uniwersalnej i  koniecznej ramy odniesienia. Istnieje ruchoma całość 
powiązanych części, centrum wyłania się zawsze tam, gdzie jest dąże-
nie do zmiany ich w określonym kierunku135.

Poszukiwanie zasady porządku w obrębie świata natury, czym trud-
niła się klasyczna filozofia polityczna, było wysiłkiem daremnym. 
Ład nie jest trwałą własnością przyrody, lecz artefaktem ludzkiego 
działania. Przekształcanie sytuacji problematycznej w sytuację opa-
nowaną, o której Dewey mówi w swojej filozofii badania, można in-
terpretować jako proces zastępowania chaosu świata empiryczne-
go przez skonstruowany wysiłkiem człowieka porządek. Ład nie jest 
więc dany z góry, nie może też być ukonstytuowany w  jednorazo-
wym akcie kreacji, lecz istnieje jedynie w formie ciągle ponawiane-
go, porządkującego świat działania.

Pragmatyzm nie gloryfikuje jednak działania jako takiego. Jak 
zauważył John Dewey, pogląd, jakoby „działanie i  sentyment były 
wewnętrznie zjednoczone w konstytucji natury ludzkiej, nie ma ni-
czego na swoje poparcie”136. Problem pogodzenia teorii i  praktyki 
jest zatem pytaniem o to, „jak inteligencja może informować dzia-
łanie i  jak działanie może przynieść owoc w  postaci zintensyfiko-
wanego wglądu w znaczenie: jasnego poglądu na wartości, które są 
godne starania, oraz na środki, za pomocą których mogą one zostać 
zabezpieczone w obiektach doświadczenia”137. John Dewey nie wie-
rzy, aby synteza teorii i praktyki mogła być dziełem jakiegokolwiek 
systemu filozoficznego, włączając w to jego własny. Filozofia może co 
najwyżej grać rolę „oficera łącznikowego”, pośrednika między świa-

135 Ibidem.
136 Ibidem, s. 224.
137 Ibidem.
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tem wiedzy a światem wartości138. Zadaniem filozofii jest dokonanie 
takiej rekonstrukcji naszego sposobu myślenia, które umożliwiłoby 
zestawienie na jednej płaszczyźnie naszych poglądów na temat wie-
dzy i  przekonań na temat wartości. Deweyowski pragmatyzm po-
kazuje, w jaki sposób można to uczynić. Pragmatyczna logika uczy 
nas, że myślenie jest zawsze uwikłane w kontekst praktyki. Pragma-
tyczna etyka pokazuje z  kolei, że sądy etyczne mają charakter hi-
potetycznych rozwiązań dla określonych sytuacji problematycznych. 
Możemy więc powiedzieć, że ani nauka nie jest tak obiektywna, aby 
była całkowicie wolna od uwikłania w  ludzkie potrzeby i  dążenia, 
ani wartości nie są tak subiektywne, aby nie mogły być przedmiotem 
wiążących ustaleń. Pojednanie przekonań na temat świata z przeko-
naniami na temat wartości i celów jest zatem możliwe, co nie znaczy, 
że jest to łatwe lub każdorazowo osiągalne w praktyce.

W końcowych akapitach The Quest for Certainty Dewey szkicuje 
wizję kultury, w której dychotomia teorii i praktyki została przezwy-
ciężona. Najlepiej postąpimy, oddając głos pragmatyście:

Filozofia często głosiła ideał całkowitej integracji wiedzy. Jednak wie-
dza z natury jest analityczna i różnicująca. […] Fakt ten podważa ideę 
kompletnej syntezy wiedzy na płaszczyźnie intelektualnej. […] Nie-
mniej jednak potrzeba integracji wyspecjalizowanych wyników nauki 
istnieje, a filozofia powinna przyczynić się do zaspokojenia tej potrze-
by. Potrzeba ta jest raczej praktyczna i ludzka niż właściwa nauce. […] 
Wymogi praktycznego działania w rozległych i szerokich obszarach ży-
cia społecznego zapewnią unifikację naszej specjalistycznej wiedzy, a ta 
z kolei da solidność i pewność sądom na temat wartości, które kontro-
lują postępowanie. Osiągnięcie tego konsensusu oznaczałoby, że życie 
nowoczesne osiągnęło dojrzałość, odkrywając znaczenie swojego włas- 
nego ruchu intelektualnego. Odnalazłoby ono, w obrębie swoich włas- 
nych zainteresowań i  aktywności, miarodajne kierownictwo, którego 
teraz na próżno szuka, oscylując między zużytymi tradycjami a polega-
niem na warunkujących impulsach139.

138 Ibidem, s. 248.
139 Ibidem, s. 248–249.
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Teoria i  praktyka mogą zostać ze sobą pojednane na płaszczyźnie 
działania. Przez pojęcie teorii pragmatyzm rozumie wiedzę nauko-
wą, dostarczaną przez wspólnoty profesjonalnych badaczy. Prakty-
kę Dewey definiuje z kolei jako działanie ukierunkowane na reali-
zację dobra etycznego. Rozum teoretyczny jest rozczłonkowany na 
wielość hermetycznych dyskursów rozwijanych przez profesjonalne 
wspólnoty badaczy, podczas gdy rozum praktyczny okazuje się bez-
silny wobec problemów wykraczających poza zdroworozsądkową 
wiedzę uczestników debaty publicznej. Te dwa wymiary racjonal-
ności mogą zostać zintegrowane w kolektywnym i kooperacyjnym 
procesie rozwiązywania problemów społecznych. Pragmatyzm po-
zwala zachować charakterystyczną dla wieku świateł wiarę w moż-
liwość racjonalnej polityki, odrzucając jednocześnie metafizyczny 
balast oświecenia. Ceną za to jest jednak radykalna kontekstualiza-
cja racjonalności. Możliwa na gruncie pragmatyzmu jedność rozu-
mu praktycznego i rozumu teoretycznego ma zawsze prowizorycz-
ny charakter. Porzucając uniwersalizm, pragmatyzm nie rezygnuje 
jednak z obiektywizmu – w ramach narzucanych przez sytuacje pro-
blematyczne znalezienie racjonalnych rozwiązań pozostaje możliwe 
i  jest wyzwaniem stojącym przed inteligentnym działaniem. Prag-
matyczne oświecenie, jak mówi Hilary Putnam, to „idea, że jest coś 
takiego, jak sytuacyjnie określone rozstrzygnięcie etycznych i poli-
tycznych problemów i konfliktów (które Dewey nazwał »sytuacjami 
problematycznymi«) oraz że twierdzenia dotyczące ocen i propozy-
cji rozwiązań sytuacji problematycznych mogą być mniej lub bar-
dziej uzasadnione, nie będąc absolutnymi”140.

2.5. pragmatyzm i etos liberalizmu

John Dewey definiował liberalizm jako wiarę w inteligencję, a inteli-
gencja była dla niego niczym innym jak „skrótowym określeniem na 

140 Por. H. Putnam, Pragmatism and Enlightenment, s. 129.
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kompetentne badanie w działaniu”141. Sidney Morgenbesser trafnie 
oddaje charakter Deweyowskiej liberalnej wiary, kiedy pisze:

Dewey nie miał problemu z uznaniem, że społeczeństwo liberalne za-
czyna od wiary i nie ma adekwatnej wiedzy na temat prawdy o naturze 
ludzkiej. Społeczeństwo liberalne wykazuje zdolność do autokorekty 
i  jest przywiązane do kierowania się badaniem. Stąd w miarę rozwo-
ju nauk wiara będzie zastępowana przez coraz bardziej adekwatną wie-
dzę, która oczywiście zawsze pozostanie korygowalna. Nie ma stałych 
fundamentów liberalnego społeczeństwa, podobnie jak nie ma stałych 
fundamentów nauki142.

Społeczeństwo liberalne powinno funkcjonować jak wspólnota ko-
operacyjnego badania. Zdaniem Deweya badanie wykazuje się zdol-
nością do autokorekty. Postęp rozumu, choć bardzo powolny, jest 
zarazem nieuchronny, jeżeli tylko badanie i  inteligencja otrzymają 
pełną swobodę działania. Jedynie za sprawą publicznego użytku czy-
nionego z inteligencji, wywodzi Dewey, „głęboko zakorzeniony za-
męt i konflikty, które teraz dominują i które utrudniają bądź unie-
możliwiają realizację wartości i efektywnej lub pozytywnej wolności, 
mogą zostać stopniowo przezwyciężone”143. W projektowanej przez 
Johna Deweya liberalnej kulturze badania zachowany zostaje zatem 
charakterystyczny dla myślenia oświeceniowego związek między ro-
zumem a wolnością. 

Pragmatyczny liberalizm musi zapłacić wysoką cenę za rozstanie 
z metafizyką. Pragmatyzm nie daje bowiem gwarancji, że wszystkie 
wartości są ze sobą współmierne i możliwe do pogodzenia. Zwraca 
na to uwagę Sidney Hook w eseju pod tytułem Pragmatism and the 
Tragic Sense of Life, w którym przypomina on Deweyowską defini-
cję zła jako odrzuconego dobra144. Podejmując decyzję w określonej 

141 J. Dewey, Inquiry and Indeterminateness of Situation, LW 15, s. 41.
142 S. Morgenbesser, Introduction, w: John Dewey and His Critics. Essays from the 

Journal of Philosophy, ed. by S. Morgenbesser, Lancaster Press, New York 1977,  
s. xlii.

143 J. Dewey, Inquiry and Indeterminateness of Situation, LW 15, s. 41.
144 S. Hook, Pragmatism and the Tragic Sense of Life, Basic Books, New York 1975, 

s. 13.
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sytuacji, z  konieczności musimy poświęcić pewne możliwości na 
rzecz innych. Właściwość ta uwidacznia się najsilniej w decyzjach 
dotyczących wyboru partnerów życiowych czy drogi zawodowej, 
choć jest obecna w każdej sytuacji moralnej. „Nawet w najlepszym 
z ludzkich światów – wywodzi Hook – będziemy mieli do czynienia 
z tragedią – tragedią, która być może obejdzie się bez rozlewu krwi, 
ale z pewnością nie bez łez”145. Tragiczny sens życia, o którym pisze 
Hook, w pełni manifestuje się w sytuacjach, w których nawet naj-
bardziej kompetentne badanie będzie prowadziło do sprzecznych, 
choć równie uzasadnionych konkluzji. Najczęściej dzieje się tak, 
kiedy zderzają się ze sobą dwie równorzędne racje lub dobra. Sid-
ney Hook sądzi, że wiele problemów politycznych ma właśnie taki 
charakter. Stając w obliczu niewspółmiernych wartości i fundamen-
talnie sprzecznych racji, możemy nie mieć innego wyboru, jak tylko 
odwołać się do użycia siły. Sytuacje takie nie powinny być jednak 
usprawiedliwieniem dla abdykacji inteligencji. Pragmatyzm utrzy-
muje, że nie wiemy z góry, czy dana sytuacja ma w istocie charakter 
tragiczny. Zawsze pozostaje nadzieja, że będzie możliwe wynegocjo-
wanie jakiegoś kompromisu między sprzecznymi dążeniami, a gdy 
to okaże się niemożliwe, zadaniem inteligencji staje się poszukiwa-
nie sposobów minimalizowania poniesionych strat. Stąd naszym 
obowiązkiem pozostaje poszukiwanie inteligentnych dróg wyjścia 
z moralnych i politycznych dylematów, nawet jeżeli wiemy, że wysił-
ki te mogą ostatecznie zakończyć się fiaskiem. 

esej Sidneya Hooka pomaga wydobyć na jaw zasadniczą posta-
wę wobec świata, która towarzyszy pragmatyzmowi Johna Deweya. 
Być może nie od rzeczy będzie powiedzenie kilku słów na temat fi-
lozofii życia, w której jest zanurzona Deweyowsa koncepcja bada-
nia. W The Quest for Certainty John Dewey wyróżnia trzy sposoby 
idealizacji świata146. Pierwszym z  nich jest „idealizacja za pomocą 
czysto logicznego i  intelektualnego procesu, w którym rozumowa-
nie usiłuje dowieść, że świat ma cechy, które zaspokoją nasze naj-

145 Ibidem, s. 22.
146 J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 240.
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wyższe aspiracje”147. Tę drogę wybrała filozofia metafizyczna. Drugi 
sposób idealizacji świata jest związany z niezwykle silnym doświad-
czeniem estetycznym lub religijnym. Jak mówi Dewey, „są momenty 
intensywnej emocjonalnej wdzięczności, kiedy za sprawą szczęśliwej 
zbieżności stanu ja i otaczającego świata, piękno i harmonia istnie-
nia są nam ujawnione w doświadczeniach, które są bezpośrednim 
spełnieniem wszystkiego, czego pragniemy”148. Wreszcie, po trzecie, 
istnieje „idealizacja za pomocą kierowanych myślą działań, które 
manifestują się w dziełach sztuk pięknych i we wszystkich ludzkich 
relacjach udoskonalonych przez pełną miłości troskę”149. Tę trzecią 
drogę wybiera pragmatyzm. 

Przyjrzyjmy się tym trzem metodom. John Dewey uważa, że fia-
skiem zakończyła się próba idealizacji świata za pomocą teoretycz-
nej spekulacji. W wyniku rozwoju nauk przyrodniczych klasyczne 
rozumienie teorii jako kontemplacji zostało zastąpione nowoczes- 
nym wyobrażeniem teorii jako hipotetycznego konstruktu, który 
jest testowany w  badaniach. W  rezultacie tych przewartościowań 
refleksja metafizyczna została relegowana z  królestwa wiedzy do 
domeny estetyki. Łącząc przeżycie estetyczne z kontemplacją wiecz-
nego, niezmiennego bytu, metafizyka biernego oglądu sugeruje, że 
doświadczenie estetyczne jest zawsze dostępne dla teoretycznej kon-
templacji. Jednak zdaniem Deweya doświadczeniu estetycznemu nie 
przysługuje taki stopień trwałości. Teoria czystego oglądu opiera się 
zatem na iluzji wiecznie ponawianego doświadczenia estetycznego. 
Metafizyka zawodzi podwójnie: okazuje się fałszywą teorią wiedzy 
i fałszywą teorią doświadczenia estetycznego. Po dyskwalifikacji me-
tafizyki pozostaje nam do rozważenia relacja między doświadcze-
niem estetycznym i inteligentnym działaniem. Dewey przyznaje, że 
przeżycie estetyczne jest najintensywniejszą formą doświadczenia: 
„[…] tak długo, jak trwa, jest ono najbardziej angażujące”150. Do-
świadczenie estetyczne, tłumaczy Dewey, „ustanawia miarę dla na-
szego wyobrażenia możliwości, które można zrealizować za pomocą 

147 Ibidem, s. 240–241.
148 Ibidem, s. 241.
149 Ibidem.
150 Ibidem.
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inteligentnego wysiłku”151. Jednak przeżycie estetyczne, zwłaszcza 
w  jego najintensywniejszych formach, jest krótkotrwałe. W związ-
ku z  tym działanie „reprezentuje drogę celowego poszukiwania 
bezpieczeństwa dla wartości, którymi za sprawą łaski cieszymy się 
w  naszych szczęśliwych momentach”152. Chociaż doznania este-
tyczne o największej intensywności znajdują się poza wolicjonalną 
kontrolą, to możliwe jest nasycenie jakościami estetycznymi na-
szych codziennych doświadczeń153. Myślenie jest dla pragmatyzmu 
instrumentem kontroli nad środowiskiem przyrodniczym i społecz-
nym. Jednak kontrola i bezpieczeństwo mają znaczenie w tej mierze, 
w jakiej stwarzają niezbędne warunki dla estetyzacji doświadczenia. 
Pragmatyczna koncepcja badania jest więc dla Johna Deweya narzę-
dziem realizacji utopii estetycznej, stawiającej w centrum zaintereso-
wania zagadnienie jakości doświadczenia.

151 Ibidem.
152 Ibidem.
153 Na temat roli doświadczenia estetycznego w  filozofii Deweya por. J. McDer-

mont, Why Bother: Is Life Worth Living? Experience as Pedagogical, w: Philosophy 
and the Reconstruction of Culture. Pragmatic Essays after Dewey, ed. by J. J. Stuhr, 
State University of New York Press, Albany 1993, s. 279–283.



rozdział 3
filozofia polityczna radykalnego liberalizmu

W rzeczy samej nie słyszę hałasu gniewnego proletariatu; 
przypuszczam jednak, że dobiegające nas dźwięki są pomrukiem 

utraconych możliwości, którym towarzyszy gwar maszynerii, silników 
motorowych i szemranych barów. […] Nie widzę wiele gniewu 

społecznego dążącego do wyładowania w działaniu; dostrzegam raczej 
protest przeciwko słabnięciu wigoru i stłamszeniu energii,  

które wynikają z braku konstruktywnych możliwości;  
widzę też zamieszanie będące wyrazem niemożności znalezienia 

bezpiecznego i moralnie satysfakcjonującego miejsca na burzliwej 
i splątanej arenie gospodarczej.

John Dewey, Individualism Old and New, s. 70–80

Kres gospodarki rynkowej może stać się początkiem  
niespotykanej dotąd wolności.

Karl Polanyi, Wielka transformacja, s. 303

3.1. liberalizm i metafizyka

Liberalizm już w swojej nazwie odsyła do pojęcia wolności. U źródeł 
tego terminu leży słowo liber odnoszące się do człowieka wolnego, 
a także pochodzące od niego łacińskie określenie libertas, angielskie 
liberty czy francuskie liberté oznaczające wolność. Czy jednak może-
my zaufać w tej sprawie etymologii? Czy liberalizm rzeczywiście jest 
filozofią wolności? 

John Dewey sądził, że dziedzictwo liberalizmu pozostaje niejed-
noznaczne. „Tragedia polega na tym – tłumaczy Dewey – że chociaż 
liberałowie byli zaprzysięgłymi wrogami politycznego absolutyzmu, 
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okazali się absolutystami w społecznym credo, które sformułowali”1. 
Gdy impuls emancypacyjny leżący u źródeł ruchu liberalnego uległ 
wyczerpaniu, wiele idei liberalnych przekształciło się w  dogmaty, 
które źle przysłużyły się sprawie wolności. Ulegając myśleniu meta-
fizycznemu, liberałowie nabrali przekonania, że głoszone przez nich 
idee mają absolutny i ahistoryczny charakter. W ten sposób, zdaniem 
Deweya, narodziła się fikcyjna „koncepcja jednostki jako czegoś da-
nego i skończonego oraz koncepcja wolności jako zastanej własności 
jednostki, która potrzebuje jedynie usunięcia zewnętrznych ograni-
czeń, aby mogła się zamanifestować”2. Tego typu idee mogły oka-
zać się nieszkodliwe, gdyby pozostały jedynie hasłami propagando-
wymi na użytek ruchów dążących do reform społecznych. Historia 
potoczyła się jednak inaczej. Wczesnoliberalne koncepcje „stały się 
częścią filozofii, i to filozofii, w której określone idee indywidualno-
ści i  wolności ogłoszono absolutnymi i  wiecznymi prawdami, od-
powiednimi dla każdego czasu i miejsca”3. W ten sposób liberalizm 
zaczął przeradzać się w dogmatyzm. Jak wyjaśnia Dewey, „wkrótce 
po tym, jak liberalne motywy zostały sformułowane jako wieczne 
prawdy, stały się instrumentem specjalnych interesów, sprzeciwia-
jących się dalszym zmianom społecznym”4. Zwieńczeniem procesu 
przekształcania liberalizmu w  metafizykę była „doktryna lesefery-
zmu, którą zdegenerowana szkoła liberalizmu uważała za odzwier-
ciedlenie porządku natury”5. Liberalizm, jeśli chce pozostać wierny 
swojemu wolnościowemu przesłaniu, musi uwolnić się od dziedzic-
twa absolutyzmu, którym obarczyła go metafizyka. 

Krytyka tradycji liberalnej, choć konieczna, nie powinna pro-
wadzić do jej całkowitej dyskredytacji. John Dewey sądził, że nie 
sposób myśleć o  wolności w  społeczeństwie nowoczesnym, pomi-
jając zdobycze liberalizmu. Tradycja liberalna musi jednak zostać 
poddana rekonstrukcji. „Przywiązanie liberalizmu do procedury 
eksperymentalnej – wyjaśnia filozof – niesie ze sobą ideę ciągłej re-

1 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 26.
2 Idem, The Future of Liberalism, LW 11, s. 290.
3 Ibidem.
4 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 55.
5 Idem, The Future of Liberalism, LW 11, s. 291.
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konstrukcji pojęć indywidualności i wolności, w ścisłym związku ze 
zmianami w  stosunkach społecznych”6. Filozofia liberalna nie ma 
więc jednego, raz ustalonego kształtu. „Liberalizm – przekonywał 
Dewey – dąży do celu, który jest zarazem trwały i elastyczny: wy-
zwolenia jednostek tak, aby realizacja ich zdolności stała się zasadą 
ich życia”7. Znaczenie liberalizmu nie jest dane raz na zawsze, ale 
zmienia się wraz ze zmianą warunków społecznych. „Cywilizacja – 
przekonywał filozof – staje przed problemem połączenia zmian, do 
których dochodzi, w  spójny wzorzec organizacji społecznej”8. Na-
tomiast „duch liberalny wyróżnia się własnym obrazem wzorca, któ-
ry jest potrzebny: organizacji społecznej, która zapewni wszystkim 
jednostkom efektywną wolność i  możliwość rozwoju osobistego, 
duchowego i  intelektualnego”9. Aktualizacja wolnościowego prze-
słania liberalizmu w warunkach cywilizacji przemysłowej wymaga 
przede wszystkim stanowczego zerwania z  dawnymi przesądami 
filozoficznymi i powiązaną z nimi anachroniczną doktryną ekono-
miczną.

Redefinicja filozofii politycznej liberalizmu w sporze z lesefery-
zmem i metafizyką jest głównym przedmiotem rozważań w prezen-
towanym rozdziale. Składa się on z trzech części, w których można 
widzieć kolejne etapy rozwoju argumentu na rzecz odnowy libera-
lizmu. Część pierwsza jest poświęcona krytyce dziewiętnastowiecz-
nego liberalizmu rozwijanej przez Johna Deweya i Karla Polanyiego. 
Motywem przewodnim części drugiej jest analiza znaczenia podsta-
wowych dla filozofii liberalnej pojęć, takich jak „wolność”, „racjo-
nalność”, „indywidualizm”, „postęp”. Część trzecia bada propozycje 
reform wysuwane przez radykalnych liberałów, które miały być od-
powiedzią na wyzwania epoki przemysłowej. Całość wieńczy próba 
odpowiedzi na pytanie o  znaczenie wolności w  złożonym społe-
czeństwie.

6 Ibidem, s. 292.
7 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 41.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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3.2. krytyka leseferyzmu w myśli johna deweya  
i karla polanyiego

John Dewey przedstawił swoje poglądy na temat liberalizmu w pra-
cy Liberalism and Social Action, a  także w  wielu artykułach, pisa-
nych głównie w  latach trzydziestych i  czterdziestych XX wieku. 
Słynna praca Karla Polanyiego pod tytułem Wielka transformacja 
ukazała się w 1944 roku – w tym samym roku światło dzienne uj-
rzała też Droga do zniewolenia Friedricha von Hayeka. Rekomendu-
jąc na łamach magazynu „Commentary” pracę Polanyiego, Dewey 
określił ją mianem „najbardziej pouczającego przedstawienia waż-
nych wydarzeń historycznych z ostatniego półtora wieku”10. W liście 
do Sidneya Hooka Dewey chwalił dzieło Polanyiego jako antidotum 
na próby reanimowania leseferystycznego liberalizmu podejmowa-
ne przez Friedricha von Hayeka. „Gdyby Hayek przeczytał chociaż 
jeden rozdział [Wielkiej transformacji] – wywodził Dewey – sądzę, 
że byłoby mu wstyd napisać swoją książkę [Drogę do zniewolenia]”11. 
Wielka transformacja, kontynuował Dewey, to „przekonujący do-
wód, że całe zło i  trudne problemy, na które Hayek się powołuje, 
są produktem konieczności ochrony społeczeństwa przed ekonomią 
rynkową”12. 

Nie ulega wątpliwości, że w dziele Karla Polanyiego pragmatysta 
odnalazł potwierdzenie wielu własnych intuicji, jak również nowe 
argumenty przeciwko doktrynie leseferystycznej13. Niemniej jednak 
pokrewieństwo między myślą Deweya i Polanyiego sięga dużo głę-

10 J. Dewey, Comment on Bell and Polanyi, LW 15, s. 361.
11 Idem, J.D. to Sidney Hook, „Commentary” 1945, 28 June. Cytuję za: R. West-

brook, John Dewey and American Democracy, Cornell University Press, Ithaca, 
New York 1991, s. 461.

12 Ibidem.
13 Pozostając pod wrażeniem myśli Polanyiego, Dewey opublikował na łamach 

„Commentary” obszerny esej pod tytułem The Crisis in Human History. The 
Danger of the Retreat to Indivudualism, w którym dowodził, że źródła totalita-
ryzmu tkwią w kryzysie społeczeństwa rynkowego. W innym artykule z  tego 
okresu, zatytułowanym Liberating the Social Scientist, pragmatysta stawiał Wielką 
transformację jako wzór dla badań empirycznych w naukach społecznych. Zob.  
J. Dewey, The Crisis in Human History; Liberating the Social Scientist, LW 15.
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biej. Zarówno John Dewey, jak i Karl Polanyi zmagali się z tradycją 
liberalną i jej niejednoznacznym dziedzictwem. Obaj byli krytykami 
wolnorynkowego liberalizmu. Obaj uważali, że leseferyzm nie tyl-
ko wypaczył wolnościowe przesłanie liberalizmu, lecz także zaraził 
marksizm wirusem ekonomicznego determinizmu. Obaj wreszcie 
sądzili, że los wolności w złożonym społeczeństwie zależy od naszej 
zdolności do wyjścia poza niesatysfakcjonującą alternatywę komu-
nizmu i wolnorynkowej utopii. Do zbieżnych konkluzji doszli jed-
nak odmiennymi drogami. John Dewey przedstawił krytykę abso-
lutystycznych założeń, na których była oparta liberalna metafizyka. 
Jego rozważania sytuują się na pograniczu filozofii i  historii idei. 
Karl Polanyi starał się z kolei pokazać, jak wolnorynkowe idee funk-
cjonują w praktyce społecznej. W swoich badaniach wykorzystywał 
narzędzia antropologii kulturowej i  historii gospodarczej. Czytane 
razem prace Johna Deweya i Karla Polanyiego stanowią przekonują-
cą krytykę leseferystycznej ideologii, dlatego to od analizy ich argu-
mentów wypada zacząć rekonstrukcję filozofii politycznej radykal-
nego liberalizmu.

3.2.1. Laissez-faire jako metafizyka

Chociaż, jak zauważył Dewey, „użycie słów »liberał« i »liberalizm« 
do nazwania określonej filozofii społecznej występuje – jak się zda-
je – nie prędzej niż w pierwszej dekadzie XIX wieku”14, to nie ule-
ga wątpliwości, że właściwa historia liberalizmu zaczęła się wcześ- 
niej. Rozważania wypada zacząć od Johna Locke’a, którego Dewey 
uważa za filozofa „chwalebnej rewolucji”. Najbardziej uderzającą ce-
chą doktryny Locke’a jest wedle Deweya pogląd, że „rządy powoła-
ne są do tego, żeby chronić prawa, które należą do jednostek”, i że 
prawa te są bardziej pierwotne niż polityczna organizacja społe-
czeństwa15. Wśród tych praw naturalnych poczesne miejsce zajmo-
wała własność, na którą składały się wedle Locke’a „życie, wolności 

14  Idem, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 6.
15 Ibidem, s. 6–7.
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i majątek”16. Locke posługuje się niekiedy węższym pojęciem włas- 
ności, kiedy dowodzi, że człowiek ma prawo do przedmiotów, któ-
re przekształcił za pomocą własnego wysiłku17. W myśl tego poglądu 
własność jest prawomocna, gdyż opiera się na pracy. Doktryna Lo- 
cke’a miała wydźwięk polityczny: jej celem była obrona tolerancji re-
ligijnej i rządu ograniczonego. W ostatecznym rachunku służyła ona 
do usprawiedliwienia prawa do rewolucji przeciwko rządowi, który 
przekroczył swoje uprawnienia. 

John Dewey nie ma wątpliwości, że nauki Locke’a bardzo przy-
służyły się sprawie wolności. Niemniej jednak w jego filozofii tkwił 
już zalążek późniejszych trudności liberalizmu. Locke był bowiem 
teoretykiem praw naturalnych. Dewey w  ten sposób pisze o  para-
doksalnym oddziaływaniu idei Locke’a:

Służąc bieżącym potrzebom Anglii – a następnie także innych krajów, 
w których chciano zastąpienia rządu arbitralnego rządem reprezenta-
tywnym – przekazał on późniejszej myśli społecznej sztywną doktry-
nę praw należnych jednostkom niezależnie od organizacji społecznej. 
Dała ona bezpośrednią i praktyczną doniosłość dawnej na wpół teolo-
gicznej, na wpół metafizycznej koncepcji prawa naturalnego stojącego 
ponad prawem pozytywnym, przyniosła też nową wersję dawnej idei, 
że prawo naturalne jest odpowiednikiem rozumu, odkrywanego pod 
wpływem naturalnego światła, w które ludzie są wyposażeni18.

Prawa naturalne cechuje absolutna ważność i wieczne obowiązywa-
nie. Rozum, który pozwala poznać prawo naturalne, jest wrodzo-
ny wszystkim ludziom. Zarówno prawa, jak i rozum, który służy do 
ich odkrywania, mają więc ahistoryczny charakter. Za sprawą Johna 
Locke’a liberalizm stał się dziedzicem zachodniej metafizyki. 

Liberalizm w  czasach Johna Locke’a  miał jednoznacznie poli-
tyczną wymowę. Dopiero sto lat później przesłanie liberalizmu na-
brało ekonomicznego wydźwięku. Locke’owskie pojęcie własności, 
które pierwotnie miało zabezpieczać posiadaczy przed interwencją 

16 Ibidem, s. 8.
17 Ibidem, s. 7.
18 Ibidem.
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rządu, u progu rewolucji przemysłowej stało się narzędziem antyfeu-
dalnej rewolty. W nowych warunkach podstawowe pojęcia wczes- 
nego liberalizmu – takie jak prawa naturalne, własność czy wolność 
jednostki – zostały powiązane z  rodzącą się gospodarką rynkową. 
Idea własności miała teraz uzasadniać „wolność w zakresie użytko-
wania oraz inwestowania kapitału oraz prawa pracowników do prze-
mieszczania się oraz poszukiwania nowych rodzajów zatrudnienia – 
żądań, którym stało na przeszkodzie prawo zwyczajowe wywodzące 
się z na wpół feudalnych stosunków”19. Najwybitniejszym teorety-
kiem ekonomicznie zorientowanego liberalizmu był Adam Smith. 
O szkockim filozofie Dewey powie, że „chociaż był on odległy od 
bycia bezkrytycznym zwolennikiem doktryny laissez-faire, to utrzy-
mywał jednak, że aktywność jednostek, wolna tak dalece jak to tylko 
możliwe od politycznych ograniczeń, jest głównym źródłem bogac-
twa społecznego oraz największym źródłem postępu społecznego”20. 
W społeczeństwie rynkowym, wyjaśnia Dewey przesłanie nowej filo-
zofii, „dobrobyt społeczny jest promowany za sprawą kumulatywnej, 
lecz nieplanowanej i niezaprojektowanej zbieżności wielości indywi-
dualnych wysiłków, by zwiększyć ilość towarów i usług dostępnych 
ludziom w zbiorowości, społeczeństwie”21. Zabiegi motywowanych 
chęcią zysku jednostek nie tylko przynoszą wzrost dobrobytu, lecz 
także spontanicznie kreują harmonijny porządek społeczny. 

Johnowi Locke’owi zawdzięczamy klasyczne sformułowanie dwóch 
idei liberalnej metafizyki: koncepcji ahistorycznej jednostki i dok-
tryny praw naturalnych. Adam Smith dodał do tego zestawu nową 
ideę – doktrynę prawa natury czy też naturalnego porządku wol-
ności22. Koncepcja naturalnego porządku wolności leży w  sercu 

19 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 8.
20 Ibidem, s. 9.
21 Ibidem.
22 John Dewey zdaje sobie sprawę z różnicy między koncepcją praw naturalnych 

(natural rights) oraz ideą prawa natury (natural law). Pierwsza z nich wskazuje 
na wrodzone uprawnienia rzekomo przysługujące jednostce, druga odsyła zaś 
do wyobrażenia natury postrzeganej jako źródło i zasada porządku. Niemniej 
jednak w praktyce te dwie odrębne logicznie doktryny często współwystępowa-
ły w ramach jednej ideologii. Por. na ten temat J. Dewey, J. Tufts, Ethics, LW 7,  
s. 322; J. Dewey, The Future of Liberalism, LW 11, s. 289.
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idei „niewidzialnej ręki” Adama Smitha23. Jak wyjaśnia Dewey, pod 
wpływem myśli Smitha „Locke’owska idea praw naturalnych zyskała 
bardziej konkretne, bardziej praktyczne znaczenie”24. W nowej in-
terpretacji prawa naturalne stały się identyczne z „prawami wolnej 
produkcji przemysłowej i wolnej wymiany handlowej”25. John De-
wey był zdania, że źródeł ekonomicznej interpretacji prawa natury 
należy szukać w myśli francuskich fizjokratów, którzy utrzymywali, 
że ziemia i  jej wytwory w postaci płodów rolnych i  surowców ko-
palnych są głównym źródłem bogactwa26. Doktryna fizjokratów po-
wstała w rolniczej Francji i nie pasowała do realiów Anglii wczesnej 
epoki przemysłowej. Przejmując od fizjokratów ideę naturalnego 
porządku, Adam Smith dokonał jej ważnej modyfikacji, uznając, że 
źródłem bogactwa jest nie ziemia, lecz praca. „Przejście od ziemi 
do pracy (wydatkowania energii w  celu zaspokojenia pragnień) – 
tłumaczy Dewey – z punktu widzenia filozofii ekonomii wymagało 
jedynie tego, by uwaga koncentrowała się na naturze ludzkiej, nie zaś 
na naturze przyrodniczej”27. Zasadnicza idea gospodarki urządzonej 
zgodnie ze wskazaniami natury została jednak zachowana. System 
ekonomiczny oparty na konkurencyjnym rynku uzyskał metafizycz-

23 Por. na ten temat J. Viner, Adam Smith and Laissez Faire, „Journal of Political 
economy” 1927, Vol. 35, No. 2, s. 198–199. 

24 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 10.
25 Ibidem.
26 W nowszej literaturze przedmiotu pogląd o wpływie idei fizjokratów na myśl 

Adama Smitha bywa kwestionowany. Zob. np. J. Viner, op. cit., s. 200–201. Sze-
rzej na temat doktryny fizjokratów zob. S. Gordon, The History and Philosophy 
of Social Science, Routledge, London–New York 1991, s. 88–100.

27 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 11–12. Podobnie na temat różni-
cy między Smithem a fizjokratami pisze Karl Polanyi: „Błędne przekonania fi-
zjokratów posłużyły mu [Smithowi] za ostrzeżenie. Ich upodobanie do rolnic-
twa sprawiło, że pomylili oni naturę w rozumieniu fizycznym z naturą ludzką 
i uznali, że tylko ziemia jest prawdziwie twórcza i płodna. Nic bardziej sprzecz-
ne z rozumowaniem Smitha niż tak daleko posunięta gloryfikacja Physis. eko-
nomia polityczna powinna być jego zdaniem nauką humanistyczną – zajmować 
się tym, co jest naturalne dla człowieka, a nie dla przyrody”. Zob. K. Polanyi, 
Wielka transformacja. Polityczne i  ekonomiczne źródła naszych czasów, tłum.  
M. Zawadzka, słowo wstępne J. Stiglitz, wprowadzenie F. Block, PWN, Warsza-
wa 2010, s. 134–135.



151FILOZOFIA POLIT YCZNA R ADYKALNeGO LIBeR ALIZMU

ną sankcję, stając się w oczach jego zwolenników jedynym porząd-
kiem zgodnym z prawidłami natury.

Idea prawa natury nie była jednak wolna od wewnętrznych sprzecz-
ności. Koncepcja ta zakładała bowiem, że to, co naturalne, jest zara-
zem rozumne i moralne. Rozpowszechniona w XVII i XVIII wieku 
wiara w racjonalny charakter natury wspierała się na przekonaniu, że 
jest ona kreacją rozumnego Stwórcy. Pisma filozofów tego okresu są 
zdominowane przez deistyczne metafory Opatrzności, Zegarmistrza 
świata, Pierwszej Przyczyny, Nieruchomego Poruszyciela czy Niewi-
dzialnej Ręki28. Dalszy rozwój badań nad społeczeństwem i przyrodą 
sprawił jednak, że deizm znalazł się poza obszarem właściwie rozu-
mianej nauki. Zakwestionowanie hipotezy deistycznej spowodowało 
upadek idei jedności rozumu i natury. Z punktu widzenia pragma-
tyzmu idea prawa natury jawi się jako nowa wersja teorii poznania 
jako biernego oglądu. Filozofia prawa natury, choć werbalnie wy-
chwalała rozum, w praktyce bardzo mocno ograniczała zakres pra-
womocnych dociekań intelektualnych. Jak wyjaśnia Dewey:

Doktryna, że natura jest z istoty swej racjonalna, była kosztowna. Za-
wierała w sobie idee rozumu w człowieku jako zewnętrznego obserwa-
tora racjonalności, która jest sama w sobie kompletna. Pozbawiała ona 
rozum aktywnej i kreatywnej roli; jego zadaniem było proste kopiowa-
nie, symboliczna reprezentacja i ogląd danej racjonalnej struktury. […] 
Prawa naturalne uważano za wiecznie trwałe; nauka o zjawiskach i sto-
sunkach społecznych polegała na ich odkryciu. Kiedy już je odkryto, 
nie pozostawało człowiekowi nic innego, jak tylko być im posłusznym; 
miały one kierować jego postępowaniem podobnie jak prawa przyro-
dy rządzą zjawiskami przyrodniczymi […]. Logiczną konkluzją był  
laissez-faire. Dla zorganizowanego społeczeństwa próba regulowania 
biegu zjawisk ekonomicznych, podporządkowania ich ustalonym przez 
człowieka celom, była szkodliwą interwencją29.

28 Na temat deistycznych źródeł leseferyzmu por. R. Legutko, Dylematy kapitali-
zmu, editions Spotkania, Paryż 1986, s. 19–26.

29 Por. J. Dewey, The Quest for Certainty, LW 4, s. 169.
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John Dewey był przekonany, że koncepcja poznania, którą milczą-
co przyjmowali rzecznicy leseferyzmu, wykazywała ograniczenia 
typowe dla metafizycznego racjonalizmu. Jedynym prawomocnym 
zadaniem intelektu jest rozpoznanie uprzednio istniejącego w  na-
turze porządku. Myśl może zatem tylko odbijać rzeczywistość, nie 
może zaś jej kształtować30. W sercu doktryny wolnorynkowej skry-
wa się zatem koncepcja poznania jako biernego oglądu. Nie jest to 
bynajmniej koncepcja niewinna. Uznanie wolnego rynku za porzą-
dek naturalny prowadziło do uznania za równie naturalne istniejącej 
w społeczeństwie rynkowym niesprawiedliwości. W praktyce ozna-
cza to abdykację ludzkiej inteligencji wobec trapiących społeczeń-
stwo nowoczesne problemów31.

Podobne problemy powstawały też na styku pojęć natury i mo-
ralności. Deistyczne pojęcie natury było nacechowane etycznie. 
Skoro natura została powołana do istnienia przez dobrego Stwórcę, 
też musiała być nasycona wartościami etycznymi. Naturalny porzą-
dek wolności sławiony przez Adama Smitha zasługiwał na akcep-
tację przede wszystkim ze względów moralnych. Z czasem jednak 
pojęcie natury zaczęto interpretować na sposób czysto biologiczny. 
W  naturze nie poszukiwano już pewnych ideałów etycznych, lecz 
uniwersalnych mechanizmów selekcji. Przemianę pojęcia natury od 
ideału moralnego do synonimu biologicznej konieczności szczegó-
łowo omawia w swoim dziele Karl Polanyi. Nowa koncepcja nabrała 
kształtu w dyskusjach toczonych wokół reformy brytyjskiego prawa 
ubogich, a  jednym z  jej pierwszych rzeczników był Joseph Town-
send. Zabierając głos w sprawie praw ubogich, Townsend odwołał 
się do głodu jako jedynego czynnika mogącego rozwiązać problem 
pauperyzmu:

30 Por. idem, Nature and Reason in Law, MW 7, s. 58. „Główną cechą doktryny le-
seferystycznej – tłumaczył filozof – jest to, że ludzki rozum jest ograniczony do 
odkrywania tego, co uprzednio istnieje, zastanego systemu szans i ujemnych 
stron, zasobów i barier, a następnie dostosowania działania do istniejącego sys-
temu”. Leseferyzm, sugerował Dewey, jest „rodzajem epistemologicznego reali-
zmu w polityce”.

31 Por. też: J. Dewey, J. Tufts, op. cit., s. 331–339.
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Głód poskromi najdziksze nawet zwierzęta, nauczy posłuszeństwa oraz 
podporządkowania nawet najbardziej krnąbrnych. Ogólnie rzecz bio-
rąc, jedynie głód jest w stanie pobudzić ich [ubogich] do działania. Jed-
nak nasze prawa stanowią, że nigdy nie powinni oni być głodni32.

Głód zostaje tym samym podniesiony do rangi zasady organizu-
jącej życie społeczne. Można wprawdzie zastąpić głód administra-
cyjnym przymusem, jak chciały tego prawa regulujące status ubo-
gich, lecz w praktyce taka sztuczna sankcja okazuje się dużo mniej 
skuteczna od sankcji naturalnej. Pod rządami prawa natury regula-
torem stosunków społecznych stają się zatem ilość dostępnego po-
żywienia oraz zdolność ludzi do pracy w celu zaspokojenia głodu. 
Interwencja państwowa i dobroczynność są nieskuteczne, zakłóca-
ją bowiem działanie naturalnych mechanizmów przywracania rów-
nowagi. Na fundamencie biologicznej interpretacji prawa natury 
opierała się wpływowa Maltuzjańska teoria populacji, a także Spen-
cerowski darwinizm społeczny głoszący przetrwanie najlepiej przy-
stosowanych jednostek33. Samoregulacja rynkowa dawała się teraz 
objaśnić w kategoriach biologicznej walki o przeżycie. „Prawa społe-
czeństwa opartego na konkurencji – wyrokował Karl Polanyi – pod-
porządkowane zostały sankcji dżungli”34.

Mimo skrajnego charakteru tych sformułowań w połowie XIX 
wieku doktryna leseferystyczna osiągnęła niemal całkowitą intelektu-
alną hegemonię. Jak zauważył w słynnym eseju John Maynard Key-
nes, „nastawienie wobec spraw publicznych, które dla wygody pod-
sumowujemy jako indywidualizm lub leseferyzm, uzyskuje wsparcie 
ze strony różnych strumieni myśli i  krynic uczucia”35. Aksjomaty 
doktryny leseferyzmu akceptowali koryfeusze klasycznej ekonomii, 
tacy jak Adam Smith i David Ricardo, teologowie sławiący istnieją-

32  Wypowiedź Josepha Townsenda przytaczam za: K. Polanyi, Wielka transforma-
cja, s. 135–136.

33 Na temat pojęcia prawa natury u Herberta Spencera por. J. Dewey, Human Na-
ture and Conduct, MW 14, s. 205.

34 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 149–150.
35 J. M. Keynes, The End of Laissez-Faire, w: idem, The End of Laissez-Faire, The 

Economic Consequences of the Peace, Prometheus Books, Amherst–New York 
2004, s. 15. 
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cą we wszechświecie harmonię, tacy jak William Paley, radykałowie 
pokroju Jeremy’ego Benthama, konserwatyści podążający śladami 
Davida Hume’a  i  edmunda Burke’a, anarchiści, jak William God- 
win, rzecznicy socjaldarwinizmu w rodzaju Herberta Spencera oraz 
orędownicy wolnego handlu ze szkoły manchesterskiej, tacy jak Ri-
chard Cobden i John Bright. „Tym, co czyniło liberalizm gospodar-
czy nieodpartą siłą – wywodził Karl Polanyi w Wielkiej transformacji – 
była owa zgodność opinii między diametralnie różnymi spojrzenia-
mi”36. „To, co w równym stopniu popierał ultrareformator Bentham 
i  ultratradycjonalista Burke – kontynuował węgierski myśliciel – 
automatycznie zyskiwało charakter oczywistości”37. Zdaniem Karla 
Polanyiego autorytet leseferyzmu i wspierającej go klasycznej eko-
nomii politycznej brał się w znacznej mierze z tego, że potrafiła ona 
objaśnić to, co wydawało się naczelnym paradoksem epoki przemy-
słowej. Chodzi mianowicie o to, że postępowi w zakresie produkcji 
towarzyszył zarazem niespotykany wcześniej przyrost nędzy i ubó-
stwa. Symbolem rewolucji przemysłowej była nie tylko maszyna pa-
rowa, lecz także zjawisko pauperyzmu, czyli pojawienie się rzeszy 
ludzi żyjących w warunkach urągających ludzkiej godności. Nowa 
nauka służyła więc jako racjonalizacja cierpienia, które towarzyszyły 
rewolucji przemysłowej38. 

Szybko na spójnym gmachu teorii liberalnej zaczęły pojawiać 
się pęknięcia. Pierwszy poważny cios idei prawa natury zadał Jere-
my Bentham. Chociaż Bentham był zwolennikiem leseferystycznej 
ekonomii, to zarazem uważał on, że „prawa naturalne i  naturalne 
wolności istnieją jedynie w  królestwie mitologicznej zoologii spo-
łecznej”39. Utylitaryzm Benthama prowadził do podważenia idei ro-

36 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 151.
37 Ibidem.
38 W  ocenie Polanyiego funkcję ideologiczną, polegającą na usprawiedliwieniu 

zbędnego cierpienia, pełniła teoria populacji Thomasa R. Malthusa i doktryna 
spiżowego prawa płac Davida Ricarda. Szerzej na ten temat: ibidem, s. 93–102, 
123–154. Krytyczne omówienie argumentów Polanyiego można znaleźć w pra-
cy: A. M. Sievers, Has Market Capitalism Collapsed? A Critique of Karl Polanyi’s 
New Economics, Columbia University Press, New York 1949, s. 97–108.

39 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 15.
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zumu, do której odwoływali się deiści. Wpływ Benthamowskich idei, 
przekonuje Dewey, „bardzo nadwyrężył pogląd, jakoby Rozum był 
odległą, majestatyczną potęgą, która ujawnia ostateczne prawdy”40. 
Racjonalność dla utylitarysty była kwestią przewidywania konsek- 
wencji ludzkich działań oraz kalkulacji przyjemności i  cierpienia. 
Rynek nie był ziemskim odbiciem wiecznego porządku natury ani 
nawet doskonale samoregulującym się mechanizmem społecznym, 
lecz zaledwie narzędziem w rękach utylitarystycznego reformatora41. 
Gdyby okazało się, że utylitarystyczny rachunek maksymalizacji 
przyjemności i minimalizacji cierpienia przemawia za socjalizmem, 
Bentham stałby się zdeklarowanym socjalistą.

Dekonstrukcja pojęć natury i rozumu dokonana przez Bentha-
ma była pierwszą istotną rysą na metafizycznej konstrukcji wznie-
sionej przez liberałów. Z czasem opozycja wobec ideologii i praktyki 
laissez-faire zaczęła przybierać na sile. Przeciwko leseferyzmowi wy-
stępowali romantycy i humanitarnie nastawieni rzecznicy torysow-
skiego socjalizmu, John Stuart Mill krytykował własność prywatną 
i z sympatią wypowiadał się o osiągnięciach ruchu spółdzielczego, 
idealista Thomas Hill Green wykorzystał organiczną metafizykę do 
podważenia nieograniczonej wolności zawierania umów, ideologo-
wie nowego liberalizmu, tacy jak Leonard Hobhause i John Atkinson 
Hobson, formułowali programy reform społecznych bliskie socjali-
zmowi. Dla wszystkich stało się jasne, że tradycja liberalna znalazła 
się na rozdrożu. Charakter tego impasu będzie bardziej zrozumiały, 
jeżeli przyjrzymy się narodzinom filozofii wolnorynkowej w  dzie-
więtnastowiecznej Anglii.

3.2.2. Laissez-faire jako utopia 

Deweyowskiej rekonstrukcji liberalizmu łatwo postawić zarzut 
stronniczości. Prawdą jest, że do koncepcji o  charakterze metafi-
zycznym odwoływali się niemal wszyscy twórcy doktryn protolibe-

40 Ibidem, s. 17.
41 Podobne spostrzeżenia poczynił Karl Polanyi, który pisał, że „leseferyzm ozna-

czał dla Benthama jedynie kolejne narządzie w  mechanice społecznej”. Por.  
K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 142.
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ralnych i  liberalnych. Pod tym względem leseferyzm nie różni się 
istotnie od innych nurtów w obrębie liberalizmu42. John Dewey miał 
jednak ważne powody, aby skoncentrować się na krytyce doktryn 
wolnorynkowych. Spośród wszystkich odmian liberalnej metafizy-
ki właśnie idea naturalnego ładu, utożsamianego w praktyce z sys-
temem samoregulujących się rynków, okazała się najbardziej nośna 
społecznie. Konstatacja ta stanowiła także punkt wyjścia rozważań 
Karla Polanyiego, przedstawionych w Wielkiej transformacji. We wstę-
pie do swojej pracy Polanyi pisał w ten sposób:

Zaproponowana przez nas teza brzmi następująco: idea samoregulują-
cego się rynku implikowała skrajną utopię. Taka konstrukcja nie mo-
gła bowiem istnieć przez dłuższy czas, nie unicestwiając jednocześ- 
nie ludzkich i przyrodniczych podstaw istnienia społeczeństwa. Z całą 
pewnością doprowadziłaby w końcu do fizycznego wyniszczenia ludz-
kości i przekształcenia jej naturalnego otoczenia w dzikie pustkowie43.

Podkreślając utopijny charakter ideologii wolnorynkowej, Polanyi 
zdawał sobie sprawę z tego, że wywodzi się ona z deistycznej filozo-
fii szkockiego oświecenia, która uznawała rynek za odbicie porządku 
natury. Dziewiętnastowieczni myśliciele, pisał Polanyi, „uważali też, 
że rynki są naturalnymi instytucjami i że zawsze powstaną w sponta-
niczny sposób, jeżeli tylko ludzi pozostawi się samym sobie”44. W re-
zultacie dla koryfeuszy leseferystycznej wiary „nic nie mogłoby być 
bardziej naturalne niż system gospodarczy oparty na rynkach i pozo-
stający jedynie pod kontrolą cen rynkowych, a społeczeństwo opie-
rające się na takich rynkach jawiło się jako ostateczny cel postępu”45. 

42 To, że odkrycia ekonomiczne Adama Smitha zostały sformułowane w  języku 
odwołującym się do zachodniej metafizyki, nie powinno budzić zdziwienia. Jak 
trafnie pisze Scott Gordon, „mając na względzie wielki wpływ siedemnasto-
wiecznej metafizyki na wszystkie gałęzie europejskiej myśli, byłoby w  istocie 
czymś dziwnym, gdyby idea przedustawnej harmonii była zupełnie nieobecna 
w dyskusjach o strukturze i mechanizmach gospodarki”. Por. S. Gordon, op. cit., 
s. 220. 

43 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 4.
44 Ibidem, s. 296.
45 Ibidem.
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Chociaż zarówno John Dewey, jak i Karl Polanyi zwracali uwagę na 
metafizyczne źródła projektu rynkowego, to węgierski myśliciel dużo 
lepiej rozumiał daleko idące implikacje tej tezy. Potrafił on nie tylko 
objaśnić istotę projektu leseferystycznego, lecz także zdołał wskazać 
jego ograniczenia oraz źródła oporu wobec prób podporządkowania 
społeczeństwa logice samoregulującego się rynku46. 

Leseferyzm, przekonywał Karl Polanyi, był konstruktywistyczną 
utopią społeczną. Gloryfikowanie spontanicznych procesów społecz-
nych i antyetatystyczna retoryka, którą często żonglują zwolennicy 
liberalizmu gospodarczego, przesłania rzeczywisty charakter pro-
jektu rynkowego. W istocie bowiem, jak podkreślał Polanyi, „lese-
feryzm został zaplanowany”47. „Historia gospodarcza – tłumaczył – 
dowodzi, że narodziny rynków krajowych w żadnym wypadku nie 
były skutkiem stopniowego i  spontanicznego uwolnienia sfery go-
spodarczej od kontroli państwa”48. Wolny rynek powstał w wyniku 
etatystycznej interwencji państwa dążącego do realizacji pewnej 
utopijnej wizji ludzkiego społeczeństwa. Projekt liberalny nie ogra-
niczał się do zaprowadzenia porządku rynkowego w sferze stosun-
ków wewnętrznych. Wolny handel i system waluty złotej były próbą 
zastosowania zasad leseferyzmu do organizacji gospodarki global-
nej. W  najambitniejszym wariancie projekt wolnorynkowy miał 
więc obejmować cały świat, a przynajmniej wszystkie te kraje, które 
zdecydowały się uczestniczyć w międzynarodowym obrocie gospo-
darczym49. „Nowy model życia rozpowszechnił się na całym świecie 

46 Polanyi zdołał uniknąć błędu popełnianego czasem przez Deweya, który pole-
gał na utożsamianiu projektu wolnorynkowego z zasadą nieinterwencji. „Jedy-
ną zasadą, którą liberałowie mogą głosić bez popadania w niekonsekwencje – tłu-
maczył Polanyi – jest zasada samoregulującego się rynku, niezależnie od tego, 
czy pociąga ona za sobą interwencję”. Historia eksperymentu rynkowego w XIX 
wieku dowodzi, że był to typowy projekt kolektywistyczny, realizowany za po-
mocą interwencjonizmu państwowego. Por. ibidem, s. 177. Por. też: J. Dewey, 
Liberalism and Social Action, LW 11, s. 21.

47 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 168.
48 Ibidem, s. 296.
49 Na temat uniwersalistycznych aspiracji wolnorynkowego kapitalizmu zob. też: 

K. Polanyi, Universal Capitalism or Regional Planning?, „London Quarterly of 
World Affairs” 1945, Vol. 10, No. 3, s. 86–91.
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z  uniwersalnością niespotykaną od czasów, kiedy chrześcijaństwo 
święciło swoje pierwsze triumfy” – wyrokował Karl Polanyi50. Dla 
Polanyiego wolny rynek był rodzajem świeckiej religii, a jego akolici 
wyznawali credo liberalizmu z ewangelicznym zapałem51. W dużej 
mierze dzięki ich wysiłkom utopia rynkowa odniosła w XIX stuleciu 
ogromny sukces.

Poszukując źródeł porządku rynkowego, Polanyi zadaje pod-
stawowe pytanie o  to, jakie było miejsce gospodarki w  dotychczas 
istniejących społeczeństwach. Odpowiedzi na nie mają dostarczyć 
badania antropologiczne. Analizując znane z historii systemy ekono-
miczne, Polanyi sformułował słynną typologię zasad organizujących 
życie gospodarcze w różnych społeczeństwach. Badacz wyróżnił trzy 
główne zasady organizacji czy też formy integracji życia gospodar-
czego, którymi są wzajemność, redystrybucja i wymiana52. Z każdą 
z tych zasad związany jest inny system wspierających ją struktur in-
stytucjonalnych: symetrii, centryczności (koncentracji władzy w cen-
trum) i  rynku. Wzajemność opierała się na symetrii, a  jej podsta-
wową formą była wymiana darów. Do niej odwoływał się opisany 
przez Bronisława Malinowskiego system wymiany Kula obowiązu-
jący na Wyspach Trobrianda. Polegał on na tym, że osoby zajmujące 
podobne miejsce w hierarchii społecznej obdarowywały się nawza-
jem podarunkami. Przyjęcie podarunku nie wymagało natychmia-
stowego odwzajemnienia przysługi; nie istniały też ścisłe przepisy 
zapewniające ekwiwalentny charakter wymiany. Redystrybucja wy-
magała uprzywilejowania figury znajdującej się w  centrum, np. 
wodza, kapłana lub monarchy. Na podstawie zasady redystrybucji 
funkcjonowały wielkie imperia, takie jak Babilonia, państwo staro-

50 Ibidem, s. 155.
51 Ibidem, s. 166.
52 Por. K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 53–67; idem, Forms of Integration and 

Supporting Structures, w: idem, Livelihood of Man, ed. by H. W. Pearson, Aca-
demic Press, New York–San Francisco–London 1977, s. 35–46. Niekiedy Pola-
nyi wyróżnia także czwartą zasadę gospodarstwa domowego i odpowiadającą 
jej formę autarkii. Na temat intelektualnej genezy teorii form integracji Karla 
Polanyiego oraz argumentów krytycznych wysuwanych pod jej adresem zob.  
G. Dale, Karl Polanyi: The Limits of the Market, Polity Press, Cambridge, UK 
2010, s. 89–136. 
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żytnego egiptu, a w nowszych czasach państwa realnego socjalizmu. 
Stosunki wymiany prowadziły do powstania rynków. Polanyi wiąże 
genezę rynku z handlem o dalekim zasięgu53. Pierwotnie głównym 
motywem rozwijania stosunków rynkowych była chęć pozyskania 
dóbr niedostępnych w  danym regionie. Choć w  wielu społeczeń-
stwach istniały rynki lokalne, stanowiły one raczej marginalną część 
systemu gospodarczego i  nie wykazywały tendencji do ekspansji. 
Rozwijana przez Polanyiego typologia form integracji nie implikuje 
żadnej wizji postępu ani koniecznego następstwa czasowego między 
poszczególnymi stadiami rozwoju54. Różne formy integracji mogą 
istnieć zarówno w społeczeństwach archaicznych, jak i w nowoczes-
nych społeczeństwach przemysłowych; na kanwie ogólnych zasad 
organizacji życia gospodarczego może powstać wiele szczegółowych 
rozwiązań instytucjonalnych, reprezentujących czyste typy symetrii, 
centryczności i wymiany rynkowej bądź ich różne kombinacje. 

Dociekania antropologiczne Karla Polanyiego prowadzą do in-
teresujących wniosków. Po pierwsze, nieprawdą jest, że ludzie mają 
wrodzoną tendencję do handlu i  wymiany, jak chciał tego Adam 
Smith. „W rzeczywistości sugestie Adama Smitha dotyczące psycho-
logii ekonomicznej wczesnego człowieka – dowodził Polanyi – były 
równie błędne, jak teorie Rousseau na temat psychologii politycznej 
dzikusa”55. Smith popełnił błąd anachronizmu, przypisując dawnym 
ludom namiętności charakterystyczne dla osiemnastowiecznej bur-

53 Por. K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 72.
54 Polanyi rozwija swoją teorię mechanizmów integracji w  polemice zarówno 

z ekonomią neoklasyczną, jak i marksistowską teorią formacji ekonomicznych. 
ekonomia neoklasyczna według Polanyiego jest w istocie teorią rynku, jej kate-
gorii nie da się w sposób prawomocny zastosować do społeczeństw nierynko-
wych. Marksiści błędnie zakładali z kolei liniowe następstwo kolejnych stadiów 
rozwoju – od niewolnictwa przez pańszczyznę do systemu pracy najemnej. 
W odróżnieniu od marksizmu, Polanyi większą rolę przypisuje mechanizmom 
alokacji zasobów opartych na instytucjach wymiany, wzajemności i centralnej 
redystrybucji niż kwestii własności środków produkcji. Szerzej na ten temat 
zob. artykuły Polanyiego, The Economistic Fallacy; The two Meaning of “Econom-
ic”; Forms of Integration and Supporting Structures, w: idem, Livelihood of Man,  
s. 1–46.

55 Idem, Wielka transformacja, s. 55.
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żuazji. Motywacja ściśle ekonomiczna, przez co Polanyi rozumie dą-
żenie do zysku, pojawiła się stosunkowo późno w historii ludzkości. 
W większości znanych społeczeństw ludzie podejmowali aktywność 
ekonomiczną z  motywów pozaekonomicznych. „Tradycja i  prawo, 
magia i  religia – wyjaśniał Polanyi – wspólnie skłaniały jednostkę 
do tego, by stosowała się do reguł postępowania, które ostatecznie 
zapewniały jej funkcjonowanie w  ramach systemu gospodarcze-
go”56. Po drugie, w niemal wszystkich znanych typach społeczeństw 
gospodarka była podporządkowana moralności i polityce. Dopiero 
XIX wiek odwrócił tę zależność: organizacja społeczeństwa została 
podporządkowana prawom samoregulujących się rynków. Pod tym 
względem społeczeństwo rynkowe było antropologiczną anomalią, 
wyjątkiem w  historii ludzkości. Po trzecie wreszcie, rynek nie jest 
instytucją, która powstała spontanicznie, na podstawie swojej we-
wnętrznej dynamiki. „Pojedyncze akty wymiany […] – wyjaśniał 
Polanyi – z reguły nie prowadzą do tworzenia rynków w społeczeń-
stwach, w których dominują inne wzory zachowań ekonomicznych”57. 
Co więcej, nawet jeśli rynki lokalne powstaną, nie ma żadnej gwa-
rancji tego, że ich spontaniczny rozwój doprowadzi do wykształce-
nia się rynku krajowego lub globalnego. Lokalne rynki, przekonywał 
Polanyi, są rynkami sąsiedzkimi. Wprawdzie odgrywają one ważną 
rolę w życiu lokalnej społeczności, ale „w żaden sposób nie podpo-
rządkowują sobie dominującego systemu ekonomicznego”, nie sta-
nowią też „punktu wyjścia handlu o zasięgu krajowym”58. W świetle 
wywodów Polanyiego staje się jasne, jak wielka przepaść dzieli lokal-
ne rynki, będące niemal uniwersalną cechą życia gospodarczego, od 
idei naturalnego porządku wolności proklamowanej przez Adama 
Smitha w końcu XVIII wieku. Wolny rynek nie był kulminacją dłu-
giego procesu spontanicznego rozwoju instytucji, lecz raczej rady-
kalnym zerwaniem z  dotychczasowymi formami organizacji życia 
społecznego.

56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 74.
58 Ibidem, s. 77.
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Z  rozważań antropologicznych Polanyiego wyłania się główny 
problem Wielkiej transformacji: jak to się stało, że marginalna po-
czątkowo instytucja rynku zdołała w XIX wieku zdominować całą 
organizację społeczeństwa. Wyjaśnienia tego problemu Polanyi szuka 
na gruncie historii społecznej dziewiętnastowiecznej Anglii – kraju 
narodzin nowoczesnej gospodarki rynkowej. Powstanie społeczeń-
stwa rynkowego wymagało aktywnej polityki władz publicznych 
integrujących rozproszone rynki lokalne w  jeden rynek krajowy. 
Stało się to możliwe dzięki rozwojowi środków komunikacji, które 
ułatwiały szybkie przenoszenie osób i  towarów z  jednego miejsca 
na drugie. Utworzenie rynku krajowego dokonało się pod auspi-
cjami doktryny merkantylizmu. Merkantyliści uważali, że polityka 
ekonomiczna powinna być podporządkowana celom politycznym 
państwa. W interesie powstającej scentralizowanej organizacji pań-
stwowej było wyzwolenie handlu spod kontroli miast i ograniczeń 
systemu cechowego. Ideałem merkantylistów nie był jednak wolny 
rynek. Ich celem było zastąpienie rozproszonej kontroli nad życiem 
gospodarczym, sprawowanej przez miasta i cechy, scentralizowaną 
kontrolą państwową59.

Dalszym krokiem miało być przejście od rynków regulowanych 
do samoregulującego się rynku rodem z  leseferystycznej utopii60. 
Powstanie gospodarki wolnorynkowej wymagało włączenia pra-
cy i  ziemi w obszar działania mechanizmu rynkowego. Oznaczało 
to, że odtąd praca i  ziemia miały stać się towarami, których cenę 
ustalał rynek. Osiągnięcie tego celu stało się możliwe w wyniku ak-
cji grodzeń, która „uwolniła” ziemię, oraz reform w zakresie syste-
mu zabezpieczenia społecznego (tak zwanych praw ubogich), które 
umożliwiły powstanie rynku pracy. Te dwa dramatyczne procesy 
społeczne dokonały się jednak w różny sposób. Akcja grodzeń, po-

59 Na temat merkantylizmu por. ibidem, s. 77–81.
60 Teza o radykalnej nieciągłości między dziewiętnastowieczną gospodarką ryn-

kową a  jej poprzednikami (w tym kapitalizmem handlowym lub merkantyli-
stycznym) jest najbardziej oryginalnym – ale też najbardziej kontrowersyj-
nym – wkładem Karla Polanyiego w dyskusję o genezie kapitalizmu. Krytycznie 
poglądy Polanyiego omawiają Allen Morris Sievers, op. cit., s. 46–96, oraz Ga-
reth Dale, op. cit., s. 45–88.
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legająca na tym, że dotychczas wspólne grunty stały się prywatną 
własnością, została przeprowadzona pod auspicjami monarchii. In-
tencją Tudorów i pierwszych Stuartów było zachowanie minimum 
spójności społecznej, dlatego podejmowali oni interwencje mające 
spowolnić akcję grodzeń i w ten sposób złagodzić jej społeczne kon-
sekwencje61. Inaczej stało się w przypadku reformy prawa ubogich, 
którą kierował parlament. Wielu członków parlamentu pozostawało 
pod wpływem rodzącej się doktryny wolnorynkowej. Kiedy próba 
wprowadzenia systemu zabezpieczenia społecznego, znana jako 
system ze Speenhamland, przyniosła skutki odwrotne do oczekiwa-
nych, liderzy parlamentu zdecydowali się na drastyczne reformy62. 
Uznano, że problem pauperyzmu może zostać rozwiązany jedynie 
przez poddanie całej populacji żelaznej logice rynkowej. Nowe pra-
wo ubogich, uchwalone w 1834 roku, ograniczało do minimum for-
my pomocy publicznej dla ludzi zdolnych do pracy. „Konkurencyj-
ny rynek pracy – wywodzi Polanyi – powstał w Anglii dopiero w 1834 
roku. Z tego powodu – przekonuje badacz – nie można mówić o ist-
nieniu kapitalizmu przemysłowego jako systemu społecznego przed 
tą datą”63.

Ostatecznym celem krucjaty zwolenników liberalizmu ekono-
micznego miało być stworzenie samoregulującego się rynku. Jak 
wyjaśnia Polanyi, byłaby to „gospodarka, którą kierują ceny rynkowe – 
i nic więcej”64. Aby gospodarka mogła funkcjonować na podstawie 

61 Na temat akcji grodzeń i idei interwencjonizmu jako regulacji tempa procesów 
gospodarczych zob. K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 41–50.

62 Przedstawiony przez Karla Polanyiego opis systemu speenhamlandzkiego bywa 
kwestionowany w  świetle nowszych badań historycznych. Por. na ten temat  
F. Block, M. Sommer, The Power of Market Fundamentalism. Karl Polanyi’s Cri-
tique, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts–London 2014,  
s. 114–150.

63 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 100. Trudno zgodzić się z apodyktycznym 
twierdzeniem Polanyiego, że dynamika rynkowa rozpoczęła się nagle w  1834 
roku. Jak zauważył Allen Morris Sievers, dowodząc tezy o historycznej wyjątko-
wości społeczeństwa rynkowego, Karl Polanyi posuwał się niekiedy zbyt daleko 
i negował wszelkie podobieństwa między systemem wolnorynkowym a innymi 
formami kapitalizmu. Por. A. M. Sievers, op. cit., s. 82–85.

64 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 53. Należy podkreślić, że nigdy nie istniał 
system gospodarczy, który by odpowiadał tej definicji. Jak podkreśla Joseph 
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mechanizmu samoregulacji, muszą być spełnione dwa dodatkowe 
założenia. Po pierwsze, państwo i  organy administracji nie mogą 
ingerować w  powstawanie cen rynkowych. Po drugie, rynek musi 
wyznaczać nie tylko ceny towarów, lecz także czynników produkcji – 
pracy, ziemi i kapitału. Tak rozumiany wolny lub samoregulujący się 
rynek jest jednak konstrukcją czysto teoretyczną. Prawdziwie wolny 
rynek zdaniem Polanyiego nigdy nie istniał i istnieć nie mógł. Uto-
pia wolnorynkowa jest skazana na to, aby na zawsze pozostać utopią 
niezrealizowaną. Niemniej jednak próba wcielenia jej w życie zapo-
czątkowała polityczną dynamikę, która ostatecznie doprowadziła do 
upadku dziewiętnastowiecznej cywilizacji. 

Karl Polanyi analizuje dynamikę polityczną w  społeczeństwie 
rynkowym w  kategoriach ruchu dwukierunkowego. Główny kon-
flikt rozgrywa się między leseferyzmem, zmierzającym do wciele-
nia w życie utopii wolnorynkowej, a protekcjonizmem, dążącym do 
ochrony społeczeństwa przed skutkami urynkowienia. Ideę ruchu 
dwukierunkowego należy interpretować w kontekście sformułowa-
nej przez Polanyiego koncepcji fikcyjnych towarów, którymi jego 
zdaniem są praca, ziemia i  pieniądz. Polanyi przyjmuje klasyczną 
definicję towaru jako rzeczy wyprodukowanej z myślą o sprzedaży 
na rynku. Jednak ziemia, praca i pieniądz nie zostały wytworzone 
w tym celu. Polanyi w taki sposób wyjaśnia swoją koncepcję fikcyj-
nych towarów:

Praca określa jedynie ludzką aktywność, która nie jest inicjowana z my-
ślą o sprzedaży […], ponadto nie można jej oddzielić od pozostałych 
elementów ludzkiego życia, nie można jej przechowywać czy zgroma-
dzić. Ziemia to z kolei inna nazwa przyrody, niebędącej przecież wy-
tworem człowieka. Pieniądz zaś – w rozumieniu materialnym – stano-
wi znak siły nabywczej, która z zasady wcale nie jest produkowana, lecz 
powstaje za pośrednictwem mechanizmu bankowości czy finansów pu-
blicznych. Żaden z tych czynników nie powstaje z myślą o sprzedaży, 

Stiglitz we wstępie do Wielkiej transformacji: „Karl Polanyi demaskuje mit wol-
nego rynku: nigdy nie istniał prawdziwie wolny, samoregulujący się system ryn-
kowy” (s. xiv). Szerzej na temat różnych definicji samoregulującego się rynku 
w dziele Polanyiego zob. G. Dale, op. cit., s. 73; A. M. Sievers, op. cit., s. 80–83.
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dlatego używanie kategorii towaru w odniesieniu do pracy, ziemi i pie-
niądza to czysta fikcja65.

Utopia samoregulującego się rynku jest niemożliwa do pomyśle-
nia bez rynków pracy, ziemi i pieniądza. Próba umieszczenia fikcyj-
nych towarów w orbicie działania samoregulującego się rynku wy-
wołała zdaniem Polanyiego potężną reakcję społecznego protestu. 
Ruch przeciwników wolnego rynku powstał spontanicznie, składał 
się z przedstawicieli różnych grup społecznych i przywdziewał różne 
szaty ideologiczne. Prym wiodły klasy społeczne, których dobrobyt 
i tradycyjny sposób życia był zagrożony przez próby utowarowienia 
pracy i  ziemi. Ruch robotniczy dążył do zastąpienia konkurencyj-
nego rynku pracy systemem negocjacji zbiorowych oraz praw chro-
niących pracowników. Na wsi chyląca się ku upadkowi arystokra-
cja objęła przywództwo ruchu broniącego tradycyjnego stylu życia 
i  sprzeciwiającego się komercjalizacji ziemi. Wreszcie, liderzy biz-
nesu żądali ochrony przed gwałtownymi wahaniami kursów walu-
towych i domagali się aktywnej polityki fiskalnej państwa. Chociaż 
wszystkie te ruchy broniły określonych interesów partykularnych, 
służyły też ważnemu celowi ogólnemu, jakim była obrona społe-
czeństwa przed negatywnymi skutkami funkcjonowania gospodar-
ki rynkowej66. 

Koniec XIX i początek XX wieku były areną zmagań między wy-
znawcami projektu wolnorynkowego a  ich przeciwnikami. Ochro-
na interesów społecznych okazała się zadaniem niezwykle trudnym 
do wykonania w warunkach systemu waluty złotej. Nie mogąc po-
godzić interwencjonizmu w  sferze wewnętrznej z  uczestnictwem 
w  międzynarodowym życiu gospodarczym, wiele państw wybrało 
autarkię. W latach trzydziestych Niemcy, Włochy, ZSRR oraz wiele 
innych państw kolejno rezygnowały z utrzymywania wymienialno-
ści własnej waluty na złoto. Międzynarodowy system gospodarczy 
oparty na standardzie złota i wolnym handlu legł w gruzach. W poli-

65 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 88.
66 Szerzej na temat różnych aspektów koncepcji ruchu dwukierunkowego Karla 

Polanyiego zob. F. Block, Polanyi’s Double Movement and Reconstruction of Crit-
ical Theory, „Revue Interventions Économiques” 2008, no. 38.
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tyce wewnętrznej nastąpiło odejście od rozwiązań liberalnych w kie-
runku socjalizmu lub faszyzmu. Podjęta po pierwszej wojnie świa-
towej próba restytucji cywilizacji liberalnej nie powiodła się. Polanyi 
w następujący sposób puentuje upadek liberalnego ładu:

Ludzkość znajdowała się w żelaznym uścisku – uścisku spowodowa-
nym nie tyle przez nowe dążenia, ile przez nowe mechanizmy. Napięcia 
i naciski rodziły się w strefie rynkowej; stamtąd rozprzestrzeniały się 
na sferę polityczną, obejmując tym samym całe społeczeństwo. Jednak 
napięcia wewnątrz państw pozostawały utajone, tak długo, jak długo 
światowa gospodarka była w stanie funkcjonować. Dopiero kiedy znik-
nęła ostatnia z jej instytucji – system waluty złotej – napięcia skumulo-
wane wewnątrz krajów zostały ostatecznie uwolnione. Mimo że reakcje 
na nową sytuację różniły się od siebie w istotny sposób, w gruncie rze-
czy wszystkie one były próbami przystosowania się do rzeczywistości, 
w której nie istniała już tradycyjna gospodarka światowa. Rozpadając 
się, pochłonęła ona także cywilizację rynkową67. 

Ceną za upadek cywilizacji liberalnej była też klęska wartości, które 
miała ona chronić, w tym być może najcenniejszej z nich – pokoju. 
Wkrótce świat ponownie stanął na krawędzi wojny światowej.

3.2.3. dziedzictwo leseferyzmu

Spróbujmy uogólnić wnioski z krytyki ideologii wolnorynkowej, do-
konanej przez Johna Deweya i  Karla Polanyiego. Wyjątkowość tej 
ideologii polegała na tym, że w sposób niespotykany wcześniej pod-
porządkowała ona losy społeczeństwa wyrokom bezosobowego me-
chanizmu, jakim był samoregulujący się rynek. Liberalizm ekono-
miczny dokonał zatem radykalnego rozdzielenia ekonomii i  etyki. 
Oznaczało to odwrócenie panującej przez wieki hierarchii, zgodnie 
z którą to gospodarka była podporządkowana wymogom polityki, 
religii i moralności. Karl Polanyi określił tę sytuację jako próbę wy-
korzenienia ekonomii ze społeczeństwa. W społeczeństwie wolno-
rynkowym, tłumaczył Polanyi, „gospodarka nie jest zakorzeniona 

67 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 261.



166 ROZDZIAŁ 3

w relacjach społecznych – zamiast tego relacje społeczne są zakorze-
nione w systemie gospodarczym”68. W rezultacie „społeczeństwo za-
czyna funkcjonować jedynie jako dodatek do rynku”69. 

Zbliżony opis pogłębiającego się rozdźwięku między życiem 
ekonomicznym a  dominującymi systemami wartości znajdziemy 
w  pracy Johna Deweya pod tytułem Individualism Old and New. 
Amerykański filozof charakteryzuje w niej kondycję duchową dwu-
dziestowiecznej Ameryki za pomocą metafory podzielonego domu, 
rozrywanego przez sprzeczność między ideałami „równości szans 
i wolności dla wszystkich” a „praktykami kultury pieniężnej”70. „Ży-
jemy tak – wywodzi Dewey – jakby siły ekonomiczne determinowały 
narodziny i upadek instytucji oraz rozstrzygały o losie jednostek”71. 
Wydawałoby się zatem, że system rynkowy wymaga „jednoznacz-
nie materialistycznego schematu wartości” wywyższającego tych, 
którzy okazali się najbardziej bezwzględni w konkurencyjnych zma-
ganiach72. A  jednak w Ameryce u progu XX wieku moralny idea- 
lizm jest „prawdopodobnie najgłośniej i najczęściej wysławianą fi-
lozofią, o której słyszał świat”73. Nawet biznesmeni, zauważa Dewey, 
są chwaleni nie tyle za zdecydowanie w interesach, ile za „ich miłość 
do kwiatów, dzieci, psów lub ich życzliwość dla krewnych w pode-
szłym wieku”74. Nie jest to jedynie kwestia jednostkowego cynizmu. 
Zdaniem Johna Deweya i Karla Polanyiego sprzeczność między war-
tościami moralnymi i indywidualnymi dążeniami a ekonomicznym 
imperatywem akumulacji kapitału jest wpisana w  strukturę społe-
czeństwa rynkowego.

Leseferyzm przyczynił się też do upowszechnienia fałszywego 
materializmu w  myśleniu o  społeczeństwie. Objaśniając zjawiska 
społeczne, dziewiętnastowieczni myśliciele chętnie odwoływali się 
do motywów materialnych, takich jak pogoń za zyskiem, siła inte-

68 Por. ibidem, s. 70.
69 Ibidem. 
70 J. Dewey, Individualism Old and New, LW5, s. 48–49.
71 Ibidem, s. 46.
72 Ibidem.
73 Ibidem, s. 47.
74 Ibidem.
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resów klasowych lub rola czynników produkcji, które w  ostatniej 
instancji miały determinować świadomość społeczną. Protest prze-
ciwko materializmowi prowadził z reguły do równie jałowego idea- 
lizmu, który schronienia przed niechcianymi aspektami rzeczywi-
stości szukał w nieistniejącym królestwie ducha. „W odniesieniu do 
człowieka – argumentował Karl Polanyi – zaakceptowaliśmy herezję, 
że ludzkie motywy mogą być opisane jako »materialne« i »idealne«, 
a także, że bodźce, według których zorganizowane jest codzienne ży-
cie, wyrastają z motywów »materialnych«”75. Pogląd, jakoby ludzkie 
działanie było określane przez motywy ściśle materialne, jest co naj-
wyżej dziewiętnastowiecznym przesądem. W wersji leseferystycznej 
wiedzie on wprost do apologii indywidualnej chciwości, w  wersji 
marksistowskiej prowadzi zaś do uproszczonych wyobrażeń na te-
mat walki klas, przeradzającej się nieuchronnie w wojnę domową. 
Różnica między tymi dwoma stanowiskami nie jest tak wielka, jak 
by się mogło wydawać. Za Johnem Deweyem można powiedzieć, że 
Marks „nieświadomie przyswoił sobie rozpowszechnioną psycholo-
gię swoich czasów, stawiając jednocześnie na głowie optymistyczną 
psychologię leseferystycznego liberalizmu”76.

Bodaj najważniejszą konsekwencją przyznania gospodarce nie-
znanej wcześniej autonomii było upowszechnienie się poglądu, że 
sferą tą rządzą prawa niezależnie od ludzkiej woli. Dzieckiem lese-
feryzmu w dziedzinie refleksji społecznej był determinizm ekono-
miczny, występujący zarówno w wariancie wolnorynkowym (prawa 
rynku), jak i  marksistowskim (prawa kapitalizmu). „Determinizm 
ekonomiczny był w  przeważającym stopniu fenomenem dziewięt-
nastowiecznym” – wyrokował Karl Polanyi77. Za pośrednictwem 
klasycznej ekonomii politycznej myślenie deterministyczne przenik-
nęło na teren marksizmu. Zasięgiem determinizmu ekonomicznego 
było objęte nie tylko życie gospodarcze, lecz także całość spraw ludz-
kich. „W  odniesieniu do społeczeństwa – wyjaśniał Karl Polanyi – 

75 Pogląd ten, jak zauważył Polanyi, podzielał zarówno „utylitarystyczny libera-
lizm”, jak i „popularny marksizm”.

76 J. Dewey, Freedom and Culture, LW 13, s. 134.
77 K. Polanyi, On Belief in Economic Determinism, „The Sociologist Review” 1947, 

Vol. 39, Issue 1, s. 96.
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przyjęto pokrewną doktrynę, że jego instytucje są »zdeterminowa-
ne« przez system ekonomiczny”78. Jak zauważył Polanyi, poglądy 
tego rodzaju „były nawet bardziej popularne wśród marksistów niż 
wśród liberałów”79. Podobną analizę determinizmu można znaleźć 
w pracy Freedom and Culture Deweya. Pragmatysta dowodził w niej, 
że filozofia marksistowska jest formą monizmu, który utrzymuje, 
iż „stan ekonomicznych czynników produkcji w danym momencie 
ostatecznie determinuje wszystkie formy aktywności i  stosunków 
społecznych – polityczne, prawne, naukowe, artystyczne, religijne, 
moralne”80. Pod tym względem marksizm okazywał się prawowitym 
dziedzicem leseferyzmu, który również podkreślał wyższość eko-
nomii w życiu społecznym. „Zapewne zgodnie z prawem jedności 
przeciwieństw – wywodzi Dewey – to zaplecze [tj. dziedzictwo lese-
feryzmu] odegrało rolę w tworzeniu klimatu kulturalnego sprzyja-
jącego marksizmowi”81. Karl Polanyi i John Dewey byli skłoni przy-
znać, że w determinizmie ekonomicznym tkwi ziarno prawdy – jest 
on adekwatnym opisem sytuacji człowieka w  społeczeństwie wol-
norynkowym. Jednak Dewey i Polanyi zgadzali się również w tym, 
że to, co jest prawdą w  odniesieniu do społeczeństwa rynkowego, 
nie musi być prawdziwe w odniesieniu do wszystkich typów społe-
czeństw. Radykalny liberalizm w ich wydaniu był próbą znalezienia 
trzeciej drogi między dwoma formami determinizmu ekonomiczne-
go – leseferyzmem i marksizmem.

78 Idem, Our Obsolete Market Mentality. Civilization Must Find a  New Thought 
Pattern, „Commentary” 1947, Vol. 3, s. 110.

79 Ibidem.
80 J. Dewey, Freedom and Culture, LW 13, s. 118.
81 „Doktryna marksistowska – tłumaczył niezbyt przejrzyście John Dewey – może 

być postrzegana jako uogólniona wersja tego aspektu klasycznej teorii ekono-
micznej, który utrzymywał, iż całkowicie wolna konkurencja na otwartym ryn-
ku doprowadzi do harmonii ludzi i narodów”, z tą różnicą, że „Marks przerobił 
indywidualną konkurencję na walkę klas”. Por. ibidem, s. 125.
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3.3. główne pojęcia w liberalizmie johna deweya

3.3.1. wolność

Wolność – przekonywał Dewey – oznacza „efektywną zdolność do 
robienia określonych rzeczy”82. Amerykański filozof starał się pojed-
nać dwa nurty myślenia o wolności – tradycję liberalną zainaugu-
rowaną przez Johna Locke’a, która podkreślała znaczenie jednost-
kowego wyboru, oraz tradycję spinozjańską, definiującą wolność 
w kategoriach mocy lub zdolności83. Punktem wyjścia dla liberalne-
go rozumienia wolności był akt wyboru. Jednostka jest wolna w ta-
kim stopniu, w jakim może dokonywać nieskrępowanych wyborów. 
Chcąc zapewnić człowiekowi wolność podejmowania decyzji, mu-
simy zagwarantować mu przestrzeń wolną od ingerencji ze stron-
ny innych ludzi. Im większy zakres nieingerencji, tym więcej wol-
ności. Konsekwencją takiego sposobu myślenia jest jednostronnie 
negatywne ujęcie wolności, które Dewey uznaje za niewystarczają-
ce. „Zasadniczy błąd – tłumaczy – leży w przyjęciu poglądu, że jed-
nostka została oryginalnie od urodzenia uposażona w prawa, wła-
dze i pragnienia tak, że wszystko czego potrzeba po stronie instytucji 
i praw to wyeliminowanie przeszkód, jakie stwarzają one dla wolnej 
gry wrodzonego wyposażenia jednostek”84. Poszukując kontrpropo-
zycji dla ujęcia liberalnego, Dewey zwraca się w stronę filozofii Ba-
rucha Spinozy i Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Dla Spinozy – 
tłumaczy Dewey – wolność była tożsama z mocą85. Wolność polega 
na robieniu tego, co leży w zakresie naszych naturalnych możliwo-
ści. Zasadnicze idee Spinozy posłużyły Heglowi do sformułowania 
filozofii, którą Dewey określił mianem „instytucjonalnego ideali-
zmu”86. Dzieje powszechne są historią samorozwoju ducha absolut-
nego, konkretnymi manifestacjami działalności ducha są zaś prawo 

82 J. Dewey, Liberty and Social Control, LW 11, s. 361.
83 Referuję tutaj poglądy Deweya przedstawione w artykule Philosophies of Free- 

dom, będącym najpełniejszym wyrazem poglądów autora na temat wolności. 
Por. idem, Philosophies of Freedom, LW 3.

84 Ibidem, s. 100.
85 Ibidem, s. 101.
86 Ibidem, s. 103.
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oraz instytucje społeczne. Na gruncie filozofii idealistycznej „wol-
ność jest wzrostem, osiągnięciem, a nie czymś danym od urodzenia; 
osiągnąć ją można przez idealizację instytucji i prawa oraz aktyw-
ną partycypację jednostek w ich lojalnym podtrzymywaniu […]”87. 
Mimo niewątpliwych zalet koncepcja wolności pozytywnej głoszona 
przez idealistów okazała się niemożliwa do utrzymania. Idealistycz-
na metafizyka oznaczała w  istocie negację jednostkowego wybo-
ru. Wybory podejmowane przez jednostkę miały znaczenia jedynie 
w tym zakresie, w jakim przybliżały ją do poznania sławionego przez 
idealistów absolutu.

Próbując pojednać skłócone tradycje, John Dewey sytuuje swoje 
rozważania w  perspektywie naturalistycznej, uwzględniającej zdo-
bycze biologii ewolucyjnej. Z tego punktu widzenia „selektywne za-
chowanie” lub „działanie ujawniające preferencję” jest faktem dają-
cym się zaobserwować w świecie przyrody88. Wybór – w znaczeniu, 
w  jakim posługujemy się tym terminem do oznaczenia ludzkiego 
działania – jest przedłużeniem tej tendencji. Wyróżnia go przede 
wszystkim większy udział świadomości w  podejmowaniu decyzji. 
Tym samym moment wyboru, jako ważny element liberalnego poj-
mowania wolności, zostaje zachowany w filozofii Deweya. Jednocześ- 
nie pragmatysta podkreśla, że zdolność do wcielania decyzji w życie 
zależy w dużym stopniu od otoczenia, w jakim jednostka funkcjo-
nuje. Tutaj właśnie ujawnia się wartość pozytywnego znaczenia 
wolności. Instytucje społeczne powinny być tak ukształtowane, aby 
umożliwić jednostkom realizację drzemiącego w  nich potencjału. 
„Tym, co ludzie rzeczywiście cenią pod nazwą wolności – konkludu-
je Dewey – jest zdolność do urozmaiconego i elastycznego rozwoju, 
do zmiany dyspozycji i  charakteru, która wypływa z  inteligentne-
go wyboru; stąd też istnieje solidna podstawa zdroworozsądkowej 
praktycznej wiary w wolność, chociaż teorie uzasadniające tę wiarę 
przybierały często błędną, a nawet absurdalną postać”89.

87 Ibidem.
88 Ibidem, s. 95. 
89 Ibidem, s. 111.
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Praktycznie pojmowana wolność jest zatem zdolnością do re-
alizowania określonych zamierzeń. „Jeśli chcemy wiedzieć, jakie są 
warunki wolności w danym czasie – przekonywał Dewey – powin-
niśmy pytać o to, co ludzie mogą, a czego nie mogą zrobić”90. Nawet 
pobieżna analiza pokazuje, że zdolność do efektywnego działania za-
leży od przynależności jednostki do określonej grupy lub klasy spo-
łecznej. Pytanie o wolność jest zatem ściśle powiązane z pytaniem 
o  dystrybucję władzy w  społeczeństwie. Dotyczy to także władzy 
ekonomicznej. „Bardzo mało prawdziwej wolności – wyjaśnia filo-
zof – jest możliwe bez rozsądnej dozy bezpieczeństwa zatrudnienia 
i dochodu”91. Co więcej, nierówność w dostępie do podstawowych 
dóbr, takich jak kapitał, wykształcenie czy własność, powoduje, że 
jednostkom znajdującym się na dole drabiny społecznej przysługuje 
bardzo niewiele realnej wolności. Wbrew oficjalnej retoryce wolność 
w społeczeństwie rynkowym jest dobrem ściśle reglamentowanym92. 
W  pełnym zakresie przysługuje ona jedynie członkom stosunkowo 
wąskiej grupy. Wolność – wywodzi Dewey – jest zawsze ściśle powią-
zana z istniejącym systemem kontroli społecznej. Nie sposób przyznać 
jednostce praw, nie nakładając tym samym ograniczeń na działania 
innych ludzi. Nie ma jednak żadnego powodu, aby system kontroli 
społecznej sprzyjał wąskiej elicie mającej władzę ekonomiczną. 
Urzeczywistnienie wolności w społeczeństwie wymaga zatem redy-
strybucji zasobów i związanych z nimi możliwości działania.

3.3.2. indywidualizm

Swoje poglądy na temat kondycji jednostki we współczesnym spo-
łeczeństwie amerykańskim John Dewey przedstawił w pracy Indivi-
dualism Old and New. Bohaterem Deweya jest „zagubiona jednost-
ka”, która nie może odnaleźć stabilnych punktów oparcia w polityce, 
religii, życiu gospodarczym i w kulturze. „Istotną sprawą – przeko-
nuje Dewey – jest to, że lojalności, które kiedyś podtrzymywały jed-

90 Ibidem.
91 Ibidem.
92 Por. J. Dewey, American Ideals (I): The Theory of Liberty vs the Fact of Regimen-

tation, LW 9, s. 86.
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nostki, dawały im wsparcie, ukierunkowanie oraz spójny pogląd na 
świat, niemal całkowicie zniknęły”93. Zagubienie jednostki wiąże się 
z  upadkiem dotychczasowych form indywidualizmu. Jako pierw-
szy dezintegracji uległ indywidualizm metafizyczny, który trwałego 
oparcia dla jednostki poszukiwał w sferze prawd absolutnych. Nośni-
kiem tak rozumianego indywidualizmu były przede wszystkim wiel-
kie tradycje religijne. John Dewey sceptycznie odnosił się do pro-
jektów ocalenia jednostki przez odrodzenie religijne. W statycznych 
społeczeństwach indywidualizm metafizyczny mógł być dla człowie-
ka oparciem, ponieważ znajdował on zewnętrzne odzwierciedlenie 
w trwałości instytucji społecznych. Religia, powie Dewey, „jest nie 
tyle źródłem jedności, co jej owocem lub kwiatem”94. Rozbicie trady-
cyjnego społeczeństwa położyło zarazem kres tej formie indywidu-
alizmu. W nowych warunkach wyradzał się on w fundamentalizm 
religijny, tym głośniej zapewniający o niezmienności dogmatów, im 
mniej w nie wierzono. W łagodniejszej formie przyjmował on formę 
estetycznego eskapizmu, zadawalającego się kontemplacją pozosta-
łości dawnej kultury. 

Następcą indywidualizmu metafizycznego był indywidualizm 
ekonomiczny. Głosił on pochwałę inicjatywy, zachwalał zaradność 
i zdolność do wyrzeczeń. W europie ten typ indywidualizmu wią-
zał się z atakiem na pozostałości systemu feudalnego. W Ameryce 
leseferyzm przybrał bardziej romantyczną formę, odwołując się do 
mitu pogranicza i etosu pionierów. Produktem indywidualizmu le-
seferystycznego w okresie jego rozkwitu były jednostki niezależne, 
pewne siebie i przedsiębiorcze. Jednak szczególne warunki społecz-
ne, które umożliwiły rozkwit tej formy indywidualizmu, okazały się 
nietrwałe. Postępujący proces koncentracji własności przekształcił 
dawnych niezależnych producentów w  pracowników najemnych. 
Podbój Zachodu dobiegł końca, a  zasoby wolnej ziemi uległy wy-
czerpaniu. Wstrzemięźliwość, która były solą etosu protestanckiego, 
ustąpiła miejsca konsumpcjonizmowi. „Utrata indywidualności – 
diagnozował Dewey – jest szczególnie zauważalna w dziedzinie eko-

93 Idem, Individualism Old and New, LW 5, s. 65.
94 Ibidem.
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nomii, ponieważ nasza cywilizacja jest przede wszystkim cywilizacją 
biznesu”95. W  gospodarce zdominowanej przez wielkie korporacje 
indywidualizm ekonomiczny został wyprany z wszelkiej realnej tre-
ści i zredukowany do rangi ideologii na usługach wielkiego biznesu. 

W epoce przemysłowej indywidualizm trzeba wymyślić od nowa. 
Na kartach Individualism Old and New John Dewey roztacza intry-
gującą wizję indywidualności nowego typu, odpowiadającej warun-
kom cywilizacji technologicznej. Wizja ta ma po części charakter 
profetyczny, a  do niektórych jej elementów przyjdzie nam jeszcze 
powrócić. Tutaj chciałbym wskazać na te cechy nowoczesnego społe-
czeństwa, które pozwalają z optymizmem myśleć o szansach na od-
rodzenie indywidualności. Po pierwsze, społeczeństwo nowoczesne 
jest społeczeństwem obfitości96. Dysponuje ono ogromnymi zasoba-
mi materialnymi i nowoczesną technologią. Czas wolny i dostęp do 
kultury są dobrami, które po raz pierwszy mogą stać się dostępne 
dla wszystkich. „Wyobraźmy sobie społeczeństwo wolne od domi-
nacji pieniądza” – zachęca Dewey97. W takim społeczeństwie dobra 
materialne będą dla jednostki zaproszeniem do rozwijania „indy-
widualnego smaku i  wyboru”, stwarzając okazję do kształtowania 
indywidualnych upodobań98. Po drugie, społeczeństwo nowoczesne 
jest społeczeństwem złożonym. Składa się na nie wiele różnych grup, 
instytucji, stowarzyszeń. Instytucjonalna złożoność społeczeństwa 
nowoczesnego stwarza jednostce okazję do znalezienia dla siebie 
niszy, która stanie się przestrzenią samorealizacji. Po trzecie wresz-
cie, społeczeństwo nowoczesne jest społeczeństwem dynamicznym, 
rozrywanym przez sprzeczne tendencje i  podlegającym gwałtow-
nym zmianom. W tych warunkach indywidualność nabiera kształ-
tu w  walce o  pożądany kształt świata. Zrozumienie zachodzących 
przemian społecznych, przekonuje Dewey, „jest pierwszym krokiem 
do świadomego wyboru”, a  jednostka zaangażowana w  ten proces 

95 Ibidem, s. 70.
96 Por. J. Dewey, Liberalism and the Social Action, LW 11, s. 43.
97 Por. idem, Individualism Old and New, LW 9, s. 116.
98 Ibidem.
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„nigdy nie jest aż tak osamotniona, aby się zagubić, ani tak bierna, 
aby dać się stłamsić”99.

3.3.3. równość

John Dewey równość definiował jako równe prawo wszystkich jed-
nostek do uczestnictwa w życiu społecznym. Aby zrozumieć poglądy 
amerykańskiego filozofa na temat relacji między jednostką a społe-
czeństwem, musimy odwołać się do ustaleń Deweyowskiej psycho-
logii społecznej. Jak zauważył Leszek Koczanowicz, koncepcja umy-
słu łączy antropologię filozoficzną Johna Deweya z  jego filozofią 
społeczną100. Jaźń według Deweya jest zespołem nawyków działa-
nia; nawyki te są formowane przez dominujące w danym społeczeń-
stwie instytucje. Przyjmując tezę o  społecznym charakterze jaźni, 
Dewey podważa rozpowszechnione na gruncie liberalizmu poglądy 
o antagonistycznej relacji między społeczeństwem a jednostką. Sko-
ro bowiem „ja” człowieka jest produktem procesu uspołecznienia, 
to założenie o istnieniu nieusuwalnego konfliktu między jednostką 
a społeczeństwem wydaje się pozbawione sensu. Dewey nie neguje 
występowania napięć i tarć na styku indywidualnych aspiracji i usta-
lonego porządku społecznego. Uważa jednak, że powinniśmy zmie-
nić nasz sposób myślenia o tym problemie: 

Z powodów właśnie przedstawionych nie może być konfliktu między 
jednostką (the individual) i społeczeństwem (the social). W rzeczywi-
stości istnieją konflikty między pewnymi jednostkami a pewnymi urzą-
dzeniami społecznymi, między grupami i  klasami jednostek, między 
narodami i rasami, między dawnymi tradycjami zakorzenionymi w in-
stytucjach a nowymi sposobami myślenia i działania wypływającymi 
od tych kilku jednostek, które kwestionują to, co jest społecznie akcep-
towane. […] Żadna ogólna teoria na temat jednostki i społeczeństwa 

99 Ibidem, s. 112.
100 Por. L. Koczanowicz, Jednostka – działanie – społeczeństwo. Koncepcje jaźni w fi-

lozofii amerykańskiego pragmatyzmu, IFiS PAN, Warszawa 1994, s. 114. 
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nie może rozwiązać tych konfliktów ani nawet wskazać drogi, na której 
mogą być one rozwiązane101.

Kluczem do właściwego postawienia problemu, tłumaczy Dewey, jest 
zrozumienie, że „nie ma jednej rzeczy, nazwanej »społeczeństwem«; 
istnieje wiele społeczności, wiele form stowarzyszenia”102. Prawdzi-
wy konflikt rozgrywa się zatem na wielu płaszczyznach. Chcąc zlo-
kalizować rzeczywiste napięcia, musimy zbadać jakość i wewnętrzną 
strukturę grup i instytucji funkcjonujących w obrębie społeczeństwa 
nowoczesnego.

Nawet jeśli zgodzimy się z  tezą Deweya, nadal pozostaje pro-
blem, w jaki sposób mamy sobie radzić wobec zderzenia jednostko-
wych aspiracji i wymogów porządku społecznego. Zdaniem Deweya 
społeczeństwo demokratyczne daje szansę na złagodzenie, a może 
nawet na całkowite wyeliminowanie sprzeczności między indywi-
dualnymi aspiracjami a życiem społecznym. Dzieje się tak dlatego, 
że społeczeństwo demokratyczne stwarza najwięcej możliwości do 
partycypacji. Filozofowi nie chodzi tutaj wyłącznie o  demokrację 
polityczną, ale o  demokratyczne społeczeństwo, w  którym zasady 
równości i  partycypacji przenikają wszystkie formy społecznego 
zrzeszania się. Demokracja przyczynia się do pojednania jednostki 
i społeczeństwa przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, społe-
czeństwo demokratyczne jest najbardziej otwarte, może objąć moż-
liwie największą liczbę różnych wspólnot. Jednostka, mając możli-
wość uczestniczenia w  różnych formach społecznego zrzeszenia, 
otrzymuje szansę zintegrowania odmiennych nawyków działania. Po 
drugie, w demokratycznie zorganizowanych wspólnotach jednostka 
ma prawo głosu. Demokracja, wyjaśnia Leszek Koczanowicz, jest dla 
Deweya „zinstytucjonalizowaną rewolucją”103. Instytucje społeczne 
zorganizowane na sposób demokratyczny pozostają plastyczne i sto-
sunkowo łatwo ulegają zmianie, przez co lepiej dostosowują się do 
zmieniających się potrzeb jednostek.

101 J. Dewey, Ethics, LW 7, s. 324.
102 Ibidem.
103 Por. L. Koczanowicz, op. cit., s. 116.
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3.3.4. postęp

Allan Bloom w  bestsellerowej książce Umysł zamknięty nakreślił 
portret Johna Deweya jako „dużego dziecka”, naiwnie wierzącego 
w racjonalizm i postęp nauki104. Sądy tego rodzaju, choć często po-
wtarzane, są jednak niesprawiedliwe. Naiwność, z jaką dziewiętna-
stowieczni myśliciele wierzyli, że historia ludzkości nieuchronnie 
zmierza ku lepszemu, została bezpowrotnie utracona. Upadek błęd-
nej koncepcji postępu nie musi oznaczać klęski idei. „Doktryna po-
stępu – przekonywał Dewey – jeszcze nie zbankrutowała”105. Kres 
fałszywej filozofii dziejów, tłumaczył pragmatysta, „może okazać się 
najlepszym sposobem na skierowanie umysłu człowieka w  stronę 
możliwej do utrzymania koncepcji postępu – zwrócenia uwagi na 
obecne problemy i możliwości”106. Szukając analogii dla pojęcia po-
stępu, Dewey kieruje się w stronę mającego biologiczne konotacje 
terminu „wzrost”. „etyczne znaczenie doktryny ewolucji jest ogrom-
ne” – przekonywał pragmatysta107. Z  moralnego punktu widzenia 
najbardziej istotnym odkryciem nowej biologii jest to, że nie istnie-
ją żadne z góry wiadome ani ostateczne cele rozwoju. Innymi słowy, 
celem ostatecznym staje się proces wzrostu.

Na czym zatem ma polegać wzrost w odniesieniu do jednostki 
i w skali społecznej? Dewey sądzi, że możliwość postępu jest trwale 
wpisana w strukturę ludzkiego działania. Dobro leży w obrębie do-
świadczenia, tkwi niejako wewnątrz podejmowanych przez nas ak-
tywności. Podejmując działanie, stajemy wobec alternatywy, musi-
my dokonać wyboru. Dostępne możliwości jawią się nam jako mniej 
lub bardziej satysfakcjonujące. Dobrem będziemy skłonni określić 
wybraną przez nas drogę postępowania, gorsza opcja to nic innego 
jak odrzucone dobro108. Nasza uwaga powinna być skierowana na 
praktyki społeczne w całej ich złożoności i różnorodności. „Każda 

104 Por. A. Bloom, Umysł zamknięty, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 253– 
–254. 

105 J. Dewey, Human Nature and Conduct, MW 14, s. 196.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Ibidem, s. 194.
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sytuacja – przekonuje Dewey – ma swoją własną miarę i jakość po-
stępu, a  potrzeba postępu nieustannie powraca”109. Musimy zatem 
starannie rozważyć możliwości skrywające się w  każdej sytuacji. 
Temu celowi służy proces deliberacji. Przez to pojęcie Dewey rozu-
mie próbne rozważenie różnych możliwych kierunków działania. 
„Deliberacja – wyjaśnia pragmatysta – ma swoje źródło w proble-
matycznej aktywności, a jej konkluzją jest wybór sposobu działania, 
który tę trudność rozwiąże”110.

Mówiąc o  deliberacji, pragmatysta posługuje się często termi-
nem próby przeprowadzonej w  wyobraźni (imaginative reharsal). 
Określenie to przywodzi na myśl aktora albo mówcę dokonujące-
go próby przed występem scenicznym lub wygłoszeniem mowy. Na 
gruncie teorii Deweya deliberacja zostaje przeciwstawiona utylita-
rystycznej kalkulacji. Deliberacja, przekonuje Dewey, „nie bardziej 
przypomina […] sumowanie rachunków zysków i strat, przyjemno-
ści i przykrości, niż aktor zaangażowany w sztukę podobny jest do 
urzędnika zapisującego przychody i  rozchody w swoim kajecie”111. 
Rozważenie przeciwstawienia deliberacji kalkulacji pozwala ukazać 
nietrafność często wysuwanego pod adresem pragmatyzmu zarzu-
tu, że jest on apoteozą wąsko pojętej racjonalności instrumentalnej, 
sprowadzającej się do prostej kalkulacji środków i celów. Proces de-
liberacji angażuje nie tylko zdolności rachunkowe, lecz także emocje 
i wyobraźnię. efektem deliberacji może być zarówno bardziej ade-
kwatny dobór środków, jak i modyfikacja celów działania. Próbując 
sformułować najbardziej ogólną regułę postępowania, Dewey zale-
ca: „[…] działaj tak, aby zwiększyć znaczenie obecnego doświad-
czenia”112. Ale nawet ta niewinna dyrektywa może okazać się my-
ląca. W  praktyce powinniśmy przede wszystkim „badać potrzeby 
i alternatywne możliwości znajdujące się w obrębie poszczególnych 
sytuacji”113. Ostatecznie – wyrokuje Dewey – „dopóki ludzie nie zre-

109 Ibidem.
110 Ibidem, s. 139.
111 Ibidem.
112 Ibidem, s. 196.
113 Ibidem.



178 ROZDZIAŁ 3

zygnują z poszukiwania ogólnej formuły postępu, dopóty nie będą 
wiedzieli, gdzie go szukać”114.

3.3.5. racjonalność

W swej filozofii John Dewey unika słowa „rozum”, które uważa za 
zbyt obciążone metafizycznymi skojarzeniami. Preferuje pojęcie in-
teligencji jako bliższe naturalistycznemu sposobowi myślenia. De-
wey jest zdania, że koncepcje rozumu tworzone na podstawie fi-
lozofii świadomości przywiązywały zbyt małą wagę do problemu 
komunikacji i  intersubiektywności115. Klasyczny liberalizm wiązał 
wolność myśli z wolnością sumienia. Sumienie było zaś traktowa-
ne jako prywatna sprawa człowieka. Liberalizm, w ocenie Deweya, 
przyczynił się do utrwalenia „zakorzenionego nawyku postrzegania 
inteligencji jako własności jednostki, a korzystania z niej jako pra-
wa jednostki”116. Wolność słowa i wolność prowadzenia badań, prze-
konuje Dewey, są czymś więcej niż tylko prawem jednostki; są one 
również „niezmiernie skutecznymi sposobami działania”117. Z tego 
względu zreformowany liberalizm ma za zadanie uświadomienie lu-
dziom, że inteligencja jest zasobem społecznym, które ma swoje źró-
dło w zorganizowanych formach społecznego współdziałania. Aby 
zilustrować znaczenie intersubiektywnego aspektu racjonalności, 
pragmatysta odwołuje się do przykładu z zakresu sztuki nawigacji:

Rozważmy rozwój zdolności nawigowania statków przez bezkresne ot-
chłanie, od dnia kiedy trzymały się one brzegów, kierując się widokiem 
słońca i gwiazd, do współczesnych urządzeń, które umożliwiają obra-
nie pewnego kursu. […] Wyjaśnienie musiałoby zdać sprawę ze znacz-
nej wielości kooperatywnych zamierzeń, podczas których jednostka 

114 Ibidem.
115 Deweyowska krytyka wczesnego liberalizmu nie jest w  tym punkcie w  pełni 

przekonująca. Zarówno Immanuel Kant, jak i później John Stuart Mill dostrze-
gali publiczne znaczenie wolności dyskusji. 

116 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 47.
117 Ibidem.
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wykorzystuje rezultaty udostępnione jej przez niezliczone inne jednost-
ki oraz używa ich, aby wzbogacić wspólny i publiczny zasób [wiedzy]118.

Postęp wiedzy jest zatem możliwy jedynie we wspólnocie docie-
kań, która zakłada swobodny dostęp do intelektualnego dziedzictwa 
ludzkości. Podobnie przedstawia się sprawa z  postępem politycz-
nym, który zależy od możliwości zastosowania metod naukowych 
do rozwiązywania problemów społecznych. „Inteligencja, która po 
milionach lat błądzenia odnalazła siebie jako metoda – prorokuje 
Dewey – nie zgubi się na zawsze w  mrokach nocy”119. Jakkolwiek 
sceptycznie jesteśmy skłonni traktować tego typu wyznania, nie spo-
sób nie dostrzec osobliwego heroizmu, z jakim John Dewey bronił 
przekonania, że liberalizm wyposażony w  nową koncepcję inteli-
gentnego działania może sprostać wyzwaniom, przed którymi stanął 
świat w mrocznych latach trzydziestych ubiegłego wieku.

3.3.6. własność

Liberalizm sformułował dwa typy uzasadnienia dla nienaruszalności 
własności prywatnej. Po pierwsze, sądzono, że własność zasługuje 
na ochronę, ponieważ stanowi ona rękojmię wolności i swobodne-
go rozwoju jednostki. Po drugie, utrzymywano, że własność znajdu-
je moralne uzasadnienie w takim zakresie, w jakim opiera się na pra-
cy. Oba te uzasadnienia nie przystawały do realiów społeczeństwa 
przemysłowego. Argument głoszący, że instytucja własności prywat-
nej jest oparciem dla niezależnej jednostki, zakładał istnienie roz-
proszonego systemu własności. Kapitalizm korporacyjny funkcjo-
nował dzięki koncentracji własności środków produkcji w  rękach 
stosunkowo nielicznej elity właścicieli i  akcjonariuszy. Większość 
jednostek nie czerpała z własności bezpośrednich korzyści. Nie le-
piej wyglądała sytuacja z drugim argumentem klasycznego libera-
lizmu. Dewey przedstawił oryginalną krytykę koncepcji własności 
opartej na pracy. Amerykański filozof uważał, że instytucja własno-

118 Ibidem, s. 49.
119 Ibidem, s. 65. 
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ści prywatnej służy kapitalistom do zawłaszczania kolektywnie wy-
tworzonej wiedzy120. Zdaniem Deweya głównym źródłem innowacji 
jest rozwój nauki, a nauka to nic innego jak demokratycznie zorga-
nizowane wspólnoty prowadzenia dociekań. Nowe technologie re-
wolucjonizujące produkcję i  życie społeczne są zatem „wytworem 
kooperatywnie zorganizowanej inteligencji”121. Niestety przełom 
naukowy dokonał się w  ramach systemu ekonomicznego oparte-
go na prywatnej własności środków produkcji. Instytucja własności 
umożliwiła „przywłaszczenie sobie przez nielicznych dla realizacji 
ich własnych zamierzeń zasobów kulturowych i duchowych, które 
nie są produktem jednostek obejmujących je w posiadanie, lecz ko-
operatywnej pracy ludzkości”122. Nie ma więc żadnych powodów, 
aby prywatna własność środków produkcji cieszyła się w ustroju li-
beralnym szczególną ochroną. Zrealizowanie prawdziwego celu li-
beralizmu – zapewnienia prawa do wszechstronnego i swobodnego 
rozwoju wszystkim jednostkom – wymaga, aby własność prywatna 
została strącona z piedestału, na który wywindowali ją koryfeusze le-
seferyzmu.

3.4. w poszukiwaniu nowego ładu

Myśl radykalnych liberałów oscylowała wokół dwóch projektów 
przekształcenia istniejącego porządku, które najczęściej są dyskuto-
wane pod szyldami „demokracji przemysłowej” i „demokratycznego 
planowania”. Popularność pierwszej z tych idei była związana z ro-
snącymi wpływami gildyjnego socjalizmu, którego głównym teore-

120 Robert Westbrook zwrócił uwagę, że Deweyowska krytyka kapitalizmu jako 
systemu, w którym kolektywnie wytwarzana wiedza jest zawłaszczana na rzecz 
prywatnych korzyści, przypomina podobne argumenty wysuwane przez mark-
sistów. Koncepcja badania sformułowana przez Deweya ma więc antykapitali-
styczny wydźwięk. Por. R. Westbrook, op. cit., s. 468.

121 Por. J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 58.
122 Ibidem, s. 39.
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tykiem i propagatorem był George Douglas Howard Cole123. Uwa-
żał on, że podstawowym problemem kapitalizmu nie jest bieda czy 
nierówności społeczne, lecz władza kapitalistów nad pracownikami. 
Instytucjonalnym wyrazem tej władzy był system „niewoli płaco-
wej”. Ważnymi elementami socjalizmu gildyjnego były pluralistycz-
na teoria społeczeństwa, idea reprezentacji funkcjonalnej i  nacisk 
położony na samorządność robotniczą. Pluraliści wierzyli, że spo-
łeczeństwo nie składa się z autonomicznych jednostek, lecz z samo-
rządnych grup i stowarzyszeń. Państwo było traktowane przez nich 
jako jedno z wielu zrzeszeń, które wyróżniało się jedynie przez funk-
cję, jaką pełni. Pogląd, że jeden człowiek może reprezentować całość 
poglądów i interesów drugiego człowieka, gildyjni socjaliści uważali 
za fikcję. Teorii reprezentacji terytorialnej przeciwstawiali koncepcję 
funkcjonalną. Głosiła ona, że reprezentowanie interesów drugiego 
człowieka jest możliwe jedynie w zakresie określonych ról czy funk-
cji, jakie człowiek ten pełni w społeczeństwie – np. jako konsument, 
producent, student, robotnik tej lub innej branży, tego lub innego 
zakładu pracy itd. Na kanwie tej idei gildyści kreślili śmiałe projekty 
nowego ustroju społecznego, opartego na odrębnych ciałach repre-
zentujących interesy producentów (gildie) i  obywateli-konsumen-
tów (gminy). Wreszcie, gildyjni socjaliści uważali, że przemysł powi-
nien być zorganizowany w samorządne, demokratyczne organizacje 
branżowe na wzór średniowiecznych gildii. Spodziewali się, że w ra-
mach organizacji gildyjnej odrodzi się wysoki etos pracy, który kie-
dyś cechował średniowieczne rzemiosło, będzie rozkwitać solidar-
ność robotnicza i demokracja przemysłowa124.

123 Poglądy gildyjnych socjalistów referuję na podstawie pracy: G. D. H. Cole, Guild 
Socialism Restated, Transaction Books, New Brunswick–London 1980, oraz na-
stępujących opracowań: M. Tobiasz, Etatyści czy pluraliści. Dylematy brytyj-
skiej lewicy w pierwszej połowie XX wieku, Dom Wydawniczy „elipsa”, Warsza-
wa 2010, s. 75–129; P. Pereczyński, Miejsce myśli gildyjnej w rozwoju angielskiego 
pluralizmu politycznego, „Archiwum Historii Myśli Politycznej” 1995, t. 5, s. 70.

124 Apogeum fascynacji gildyjnym socjalizmem nastąpiło bezpośrednio po pierw-
szej wojnie światowej. Pod jego wpływem znajdowali się John Dewey, Bertrand 
Russell i  Karl Polanyi. Inspiracje pluralistyczną teorią społeczną są widocz-
ne w  takich pracach pragmatysty, jak Reconstruction in Philosophy i  The Pu-
blic and Its Problems. W wykładach wygłoszonych w Chinach Dewey posunął 
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Drugim kierunkiem w myśleniu o rekonstrukcji społecznej była 
idea demokratycznego planowania. Wbrew powszechnej opinii za-
interesowanie planowaniem nie brało się z  bezkrytycznego entu-
zjazmu dla eksperymentu sowieckiego. Fascynacja możliwościami 
świadomego kierowania rozwojem społecznym rozwinęła się wśród 
liberałów pod wpływem doświadczeń pierwszej wojny światowej. 
Niemniej jednak plan pięcioletni realizowany w Związku Radziec-
kim odgrywał ważną rolę w  popularyzacji koncepcji planowania. 
„Nie potrafię czerpać intelektualnej, moralnej ani estetycznej satys-
fakcji z oficjalnej filozofii, która ożywia Rosję bolszewicką” – tłuma-
czył Dewey125. Zaraz jednak dodawał: 

[…] niemniej jednak jestem pewien, że przyszły historyk naszych cza-
sów będzie łączył podziw dla tych, którzy jako pierwsi mieli wyobraź-
nię, aby dostrzec, że zasoby technologii mogą być kierowane przez zor-
ganizowane planowanie do służenia wybranym celom, ze zdziwieniem 
wobec intelektualnego i  moralnego ogłupienia innych ludów, które 
były technologicznie bardziej zaawansowane126. 

się nawet dalej i doradzał Chińczykom wykorzystanie pozostałości systemu ce-
chowego do rekonstrukcji przemysłu. Fascynację ideami gildyjnych socjalistów 
zdradzają też anarchizujące eseje Russella – Principles of Social Reconstruction, 
Political Ideas, Roads to Freedom – które do dziś należą do najczęściej czyta-
nych pism politycznych filozofa. Karl Polanyi na podstawie idei socjalistów gil-
dyjnych próbował z kolei stworzyć oryginalny model gospodarki socjalistycz-
nej, którego następnie bronił w polemice z Ludwigiem von Misesem. Nietrudno 
się domyślić, skąd u liberałów fascynacja tą odmianą socjalizmu. Idea gildyjna 
opierała się na zdecentralizowanej wizji społeczeństwa, zgodnej z preferencja-
mi liberałów. Jednak tym, co najbardziej interesowało liberałów, była krytyka 
pracy najemnej silnie obecna w myśli gildyjnej. Por. J. Dewey, Lectures in Chi-
na, translated from Chinese and edited by R. W. Clopton, Tsuin-Chen-Ou, The 
University of Hawaii, Honolulu 1973, s. 94–95, 122–124. Na temat udziału Po-
lanyiego w debacie o rachunku socjalistycznym i jego modelu socjalizmu zob. 
artykuły Petera Rosnera, Karl Polanyi on Socialist Accounting, oraz Marguerite 
Mendell, Karl Polanyi and Feasible Socialism, w: The Life and Work of Karl Po-
lanyi, ed. by K. Polanyi Levitt, Black Rose Books, Montreal 1990, s. 55–78.

125 J. Dewey, Individualism Old and New, LW 5, s. 87.
126 Ibidem.
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Rozwijana przez liberałów koncepcja planowania zasadniczo różni-
ła się od modelu centralnego planowania znanego ideologii marksi-
stowskiej. Liberalne podejście do planowania najlepiej przedstawił 
Karl Mannheim w pracy Człowiek i społeczeństwo w dobie przebu-
dowy. Planowanie oznaczało dla Karla Mannheima i Johna Deweya 
pochwałę społeczeństwa planującego, używającego w sposób skoor-
dynowany istniejących technik społecznych dla osiągnięcia demo-
kratycznych i liberalnych celów. 

Naszkicowane tu dwie tendencje współwystępowały w publicy-
styce radykalnych liberałów przez cały okres międzywojenny. Jeżeli 
apogeum fascynacji socjalizmem gildyjnym przypadło na lata dwu-
dzieste, a argument na rzecz planowania zdominował publicystykę 
radykalnych liberałów w latach trzydziestych, to w latach czterdzie-
stych zaczyna uwidaczniać się tendencja do szukania sposobu na po-
godzenie tych dwóch tendencji127. Osiągnięcie wolności w złożonym 
społeczeństwie wymaga nowej syntezy praw jednostki ze zwiększo-
nym zakresem kontroli społecznej.

3.4.1. dewey i russell: między demokracją przemysłową a „pochwałą 
lenistwa”

Głównym motywem w refleksji politycznej Johna Deweya jest kry-
tyka autorytarnych relacji panujących w  miejscu pracy połączona 
z argumentami na rzecz większej partycypacji pracowników w za-
rządzaniu przemysłem128. Swoje stanowisko Dewey najobszerniej 
uzasadnił w dziele na pozór luźno związanym z problematyką po-
lityczną – wykładzie pragmatycznej estetyki, który po raz pierwszy 
ukazał się w 1934 roku pod tytułem Sztuka jako doświadczenie. Po-

127 entuzjazm, jaki początkowo budziło planowanie, osłabł pod wpływem narasta-
jącej świadomości powiązań między planowaniem gospodarczym a totalitaryz- 
mem. W tekście z  1939 roku Dewey odrzucał „państwowy socjalizm” i „pań-
stwowy kapitalizm” na rzecz „funkcjonalnego socjalizmu” wyrażającego się 
w idei promowania dobrowolnych, samorządnych stowarzyszeń. Por. J. Dew-
ey, I Believe, LW 14, s. 91–97.

128 Zob. na ten temat między innymi następujące wypowiedzi Deweya: The Need 
of an Industrial Education in an Industrial Democracy, MW 10; Psychology and 
Work, LW 5; Unity and Progress, LW 9. 
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lityczny sens Deweyowskiej estetyki wyrażał się przede wszystkim 
w śmiałym projekcie estetyzacji pracy. Przyznanie robotnikom więk-
szej kontroli nad procesem produkcji miało prowadzić do przeobra-
żenia charakteru doświadczenia związanego z pracą. W warunkach 
demokracji przemysłowej robotnik mógłby odzyskać przynajmniej 
część radości i satysfakcji estetycznej z wykonywanej pracy, jaka była 
niegdyś udziałem niezależnego rzemieślnika. Zatarcie ostrej linii od-
dzielającej pracę zawodową od doświadczenia estetycznego ma pro-
wadzić zdaniem Deweya nie tylko do poprawy jakości codzienne-
go doświadczenia robotników, lecz także do nadania artystycznego 
charakteru wytworom ich działalności. W wyniku estetyzacji pracy 
podważone zostają również inne sztywne podziały – między sztuką 
wysoką a sztuką użytkową oraz między sztuką a życiem.

Utopijny impuls pragmatycznej teorii sztuki wyraża się w dąże-
niu do estetyzacji doświadczenia129. W najszerszym znaczeniu tego 
terminu doświadczenie oznacza całokształt relacji między organi-
zmem a otoczeniem. Strumień doświadczenia nie jest jednak jedno-
stajny. Ma on własny rytm i dynamikę. Z nieokreślonego początkowo 
pola doświadczenia wyłaniają się wyraźnie wyodrębnione epizody 
charakteryzujące się szczególną jakością. John Dewey określa takie 
epizody mianem rzeczywistych doświadczeń (an experience). O tego 
rodzaju doświadczeniach pragmatysta pisze:

W przeciwieństwie do takich niepełnych doświadczeń rzeczywiste do-
świadczenie osiągamy dopiero wtedy, kiedy doświadczany materiał 
rozwija się, dążąc do spełnienia. Wtedy i  tylko wtedy doświadczenie 
zostaje scalone wewnętrznie i odgraniczone od innych w ogólnym nur-
cie doświadczenia. Tylko wtedy wykonywana praca zostanie pomyślnie 
zakończona, zadanie rozwiązane, gra doprowadzona do końca, a sytua- 
cja – czy to będzie spożycie posiłku, partia szachów, rozmowa, pisanie 
książki czy udział w kampanii politycznej – uzyska takie wykończenie, 
że jej kres będzie spełnieniem, a nie przerwaniem. Takie doświadczenie 

129 Szerzej na ten temat pisze Krystyna Wilkoszewska w pracy Sztuka jako rytm ży-
cia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991, s. 44–69.
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jest całością i niesie w sobie własną indywidualną jakość i samowystar-
czalność. Jest doświadczeniem rzeczywistym130.

Cechy rzeczywistego doświadczenia – takie jak emocjonalna inten-
sywność, jakość estetyczna nadająca mu unikatowy charakter czy 
poczucie spełnienia domykające proces doświadczenia – są najpeł-
niej widoczne w sferze sztuki. Z tego względu doświadczenie este-
tyczne może być modelem dla wszystkich naszych doświadczeń. 
„Znaczenie doświadczenia estetycznego – wyjaśnia Dewey – polega 
na tym, że sama jego idea jest dla nas wskazówką, żeby uczynić na-
sze doświadczenia tak kompletnymi, pełnymi, i totalnymi w ich wi-
talności doświadczeniami, jak potrafimy”131. 

W dążeniu do estetyzacji doświadczenia nieuchronnie napoty-
kamy jednak przeszkody. Przeciwieństwem doświadczenia estetycz-
nego jest doświadczenie anestetyczne, znieczulające. „Pewne do-
świadczenia, które znamy bardzo dobrze – wyjaśnia Dewey – nie są 
estetyczne”132. Na przykład „nikt nigdy nie był skłonny […] do tego, 
aby pomylić czysto rutynowe doświadczenie, w szczególności zawie-
rające element niewdzięcznej harówki, z doświadczeniem estetycz-
nym”133. Bezcelowość, mechaniczna rutyna, powielanie zastanych 
konwencji, poczucie ospałości i  utraty energii są wyznacznikami 
doświadczenia nieestetycznego. Każde życie ludzkie nieuchron-
nie składa się z  doświadczeń rzeczywistych i  doświadczeń aneste-
tycznych, znieczulających. Jednak na to, które z tych dwóch typów 
doświadczenia będzie dominować, duży wpływ mają panujące wa-
runki społeczne. W tym miejscu pragmatyczna estetyka przechodzi 
w krytykę cywilizacji przemysłowej.

Cywilizacja przemysłowa przeżywa głęboki kryzys doświadcze-
nia estetycznego. Takie nowoczesne instytucje, jak muzeum i  ga-

130 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, wstęp I. Wojnar, Osso-
lineum, Wrocław 1975, s. 45–46. O doświadczeniu rzeczywistym Dewey powie, 
że ma ono „jedność, która nadaje mu własne imię: ten obiad, ta burza, ta zerwa-
na przyjaźń” (ibidem, s. 47).

131 J. Dewey, Philosophy of Arts, LW 13, s. 364.
132 Ibidem, s. 361.
133 Ibidem.
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leria, są zdaniem pragmatysty dowodem na postępującą izolację 
doświadczenia estetycznego. „Rozwój kapitalizmu – tłumaczył De-
wey – wywarł głęboki wpływ na powstawanie muzeów, jako miejsca 
właściwego do przechowywania dzieł sztuki, oraz utrwalił przeko-
nanie, że dzieła te są czymś wyodrębnionym z codziennego życia”134. 
Niewątpliwie zgromadzone w galeriach eksponaty miały świadczyć 
o  zamożności i  guście kolekcjonerów. Pośrednio jednak wyrażały 
również przekonanie, że przedmioty użytkowe oraz codzienne do-
świadczenie są wyprane z  jakości estetycznych. „Historia rozcho-
dzenia się, a ostatecznie ostrego przeciwstawienia sobie użyteczności 
i piękna – wywodzi Dewey – jest historią rozwoju przemysłowego, 
który spowodował, że produkcja jest w tak znacznym stopniu tylko 
życiem w zawieszeniu, a konsumpcja w tak wielkiej mierze narzuco-
nym korzystaniem z owoców cudzej pracy”135. Narodzinom kapita-
lizmu towarzyszył więc proces deestetyzacji pracy. Praca w warun-
kach kapitalizmu fordowskiego – praca mechaniczna i pozbawiona 
znaczenia – stała się modelowym przykładem doświadczenia znie-
czulającego.

John Dewey był przekonany, że możliwe jest odzyskanie este-
tycznego wymiaru pracy w społeczeństwie przemysłowym. Amery-
kański filozof pisał:

Zagadnienie pracy i zatrudnienia, tak ostro narzucające się naszej świa-
domości, nie da się rozwiązać po prostu poprzez zmianę wynagrodzeń, 
godzin pracy i warunków sanitarnych. Żadne trwałe rozwiązanie nie 
będzie możliwe, dopóki nie nastąpią radykalne zmiany społeczne, któ-
re przekształciłyby obecny zakres i rodzaj udziału robotników w pro-
cesie wytwarzania i społecznym dysponowaniu produkowanymi przez 
nich dobrami […]. Oligarcha z zewnątrz kontrolująca procesy produk-
cyjne i wyniki pracy jest tą siłą, która uniemożliwia robotnikowi głę-
bokie poczucie zainteresowania wykonywaną pracą i  jej wytworami, 
a to właśnie jest nieodzownym warunkiem wstępnym zadowolenia es-
tetycznego. W produkcji mechanicznej jako takiej nie ma nic, co by-
łoby przeszkodą nie do pokonania w  uzyskiwaniu przez robotników 

134 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, s. 12. 
135 Ibidem, s. 34–35.
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świadomości znaczenia wykonywanej pracy oraz doznawaniu radości 
z zadowolenia, jakie dają koleżeństwo i pożyteczna, dobra robota. To 
warunki psychologiczne, jakie stwarza kierowanie pracą innych przez 
osoby prywatne dla uzyskania prywatnych zysków, a  nie jakieś nie-
zmienne prawa psychologiczne lub ekonomiczne decydują o istnieniu 
sił tłumiących i ograniczających jakość estetyczną w doświadczeniu, ja-
kie towarzyszy procesom produkcyjnym136.

John Dewey nie obiecuje magicznego przeistoczenia pracy z uciążli-
wej konieczności w narzędzie beztroskiej samorealizacji. Chodzi ra-
czej o to, żeby w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, praca mo-
gła stać się narzędziem rozwoju jednostki. Nawet uciążliwa praca, 
jeśli jest wykonywana w  warunkach autonomii przez świadomego 
jej znaczenia robotnika, może zawierać pewne elementy doświad-
czenia estetycznego. Praca zapewne nigdy nie będzie czystym wyra-
zem twórczej ekstazy. Ale nie ma też powodu, by stała się wyłącznie 
domeną podporządkowania jednostki władzy rutyny i arbitralnego 
autorytetu.

Zbliżone poglądy znajdziemy w  pracach Bertranda Russella. 
„Kapitalizm i system pracy najemnej – wywodził Russell w jednym 
ze swoich radykalnych esejów – muszą zostać obalone; są one bliź-
niaczymi potworami, które pożerają wszystko, co żywe w świecie”137. 
Według Russella w istniejącym systemie społecznym: 

[…] większość mężczyzn wiedzie życie polegające na monotonnej pra-
cy, większość kobiet jest skazana na harówkę, która niemal zabija moż-
liwość szczęścia, zanim młodość przeminie, większości dzieci pozwala 
się dorastać w niewiedzy na temat tego wszystkiego, co mogłoby posze-
rzyć ich poglądy i stymulować wyobraźnię138. 

Zło panującego ustroju polega na tym, że przez większość aktywnych 
godzin w ciągu dnia ludzie są zmuszeni do wykonywania zadań po-
zostających bez związku z ich skłonnościami i upodobaniami. „Pod 

136 Ibidem, s. 421–422.
137 B. Russell, Political Ideals, Prometheus Books, Amherst–New York 2005, s. 31.
138  Ibidem, s. 30.
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względem materialnej produkcji – wyjaśnia Russell – świat żyje 
zbyt szybko, w stanie pewnego delirium; cała energia świata ruszy-
ła w kierunku natychmiastowej produkcji czegoś, nie ważne czego 
i nie ważne jakim kosztem”139. Na ołtarzu produktywizmu poświęco-
no zatem czas wolny i wszystkie wartościowe aktywności, które po-
siadanie czasu wolnego umożliwia. 

Społeczeństwo, zdaniem Russella, powinno dawać wszystkim 
jednostkom prawo podążania za impulsem kreatywnym. „Nowo-
czesna technika – przekonuje Russell – stworzyła możliwość, aby 
czas wolny, w  pewnych granicach, nie był prerogatywą wąskiej, 
uprzywilejowanej klasy, lecz prawem równo rozdzielonym w społe-
czeństwie”140. Wydłużenie czasu wolnego można osiągnąć na dwa 
sposoby: albo przez skrócenie czasu pracy, albo przez zagwaran-
towanie jednostkom dochodu niezależnego od pracy. W  dziełach 
Russella można odnaleźć oba te rozwiązania. W Pochwale lenistwa 
filozof wskazuje, że doświadczenie pierwszej wojny światowej do-
wiodło, iż do zapewnienia umiarkowanego komfortu całej populacji 
wystarczy wykorzystanie jedynie części możliwości wytwórczych 
współczesnego przemysłu. Według szacunków Russella naukowa 
organizacja produkcji powinna umożliwić skrócenie czasu pracy 
do czterech godzin dziennie również w czasach pokoju141. W pracy 
Drogi do wolności filozof postuluje z kolei wprowadzenie specjalnej 
„pensji włóczęgowskiej”142. Pensja taka wystarczy na utrzymanie się 
przy życiu, ale nie na luksusy i zbytek. Russell przewiduje, że z pen-
sji włóczęgowskiej skorzystają artyści pragnący poświecić cały swój 
czas sztuce i rozrywkom. Zdaniem filozofa nowi wagabundzi będą 
podróżowali po kraju piechotą, dzieląc się swoją sztuką i wnosząc 
do społeczeństwa koloryt, różnorodność i beztroskę, której brakuje 
cywilizacji przemysłowej. 

139 Ibidem, s. 32.
140 B. Russell, In Praise of Idleness, w: idem, In Praise of Idleness and Other Essays, 

George Allen & Unwin, London 1973, s. 12
141 Ibidem.
142 Por. B. Russell, Roads to Freedom. Socialism, Anarchism, and Syndicalism, 

George Allen & Unwin, London 1966, s. 136. W tej koncepcji wolno dopatrywać 
się antycypacji idei powszechnego dochodu gwarantowanego. 
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John Dewey i  Bertrand Russell dostrzegali negatywne skutki, 
jakie rewolucja przemysłowa przyniosła w sferze stosunków pracy. 
„Filozoficzna idea całkowitej separacji ciała od umysłu – przeko-
nywał Dewey – została zrealizowana u  tysięcy robotników prze-
mysłowych; jej rezultatem jest pognębione ciało i pusty, wypaczony 
umysł”143. W dominującym sposobie myślenia o pracy, przekonywał 
Dewey, wciąż pobrzmiewają echa pogardy, jaką greccy arystokraci 
odczuwali wobec ludzi żyjących z pracy rąk. Wprowadzenie samo-
rządu robotniczego miało przyczynić się do przewartościowania 
doświadczenia związanego z pracą i przezwyciężenia dualistycznych 
podziałów. Bertrand Russell, choć popierał postulaty demokracji 
przemysłowej, był w  tej kwestii bardziej sceptyczny144. „Moralność 
pracy – wyrokował – jest moralnością niewolników, a nowoczesny 
świat nie potrzebuje niewolnictwa”145. Wolność dla Russella pozosta-
wała więc nierozerwalnie związana z czasem wolnym od pracy. Gło-
sząc pochwałę lenistwa, Russell rehabilituje arystokratyczny etos, 
który Dewey chciał przezwyciężyć.

3.4.2. john dewey i karl mannheim: planowanie dla wolności

„Pozytywne znaczenie pragmatyzmu, to znaczy rola tego kierunku 
w procesie zbliżania się do sposobu myślenia odpowiadającego no-
wej epoce, epoce planowania – pisał Karl Mannheim w pracy Czło-
wiek i  społeczeństwo w dobie przebudowy – polega […] na tym, że 
przełamuje on abstrakcyjną barierę pomiędzy myśleniem i działa-
niem”146. Zdanie to wiele mówi o  nadziejach, jakie liberalni inte-
lektualiści, tacy jak John Dewey i Karl Mannheim, wiązali z plano-
waniem. Idea planowania obiecywała pojednanie teorii z praktyką, 

143 J. Dewey, Individualism Old and New, LW 5, s. 104.
144 Russell mówił wprost o sprzeczności między naturą ludzką a techniką przemy-

słową. Większość pracy wykonywanej w społeczeństwie przemysłowym z na-
tury nie będzie sprawiała jednostkom satysfakcji. Por. B. Russell, Władza i jed-
nostka, tłum. H. Jankowska, Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 170.

145 Idem, In Praise of Idleness, s. 12.
146 Por. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, tłum. A. Rażniewski, 

wstęp J. Wiatr, PWN, Warszawa 1974, s. 300.
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naukowej refleksji na temat społeczeństwa z  politycznym działa-
niem. Z drugiej jednak strony nie było jasne, czy planowanie daje 
się pogodzić z liberalnym rozumieniem wolności. Oszkár Jászi, były 
mentor polityczny Karla Mannheima, w  recenzji pracy Człowiek 
i społeczeństwo w dobie przebudowy postawił zarzut, że planowanie 
nieuchronnie prowadzi do totalitaryzmu. Broniąc się przed oskarże-
niami, Mannheim pisał w ten sposób:

Odnajduję jedną podstawową różnicę między nami. Moim zdaniem 
obaj wyrastamy z „liberalnych” korzeni. Ty jednak chciałbyś stać prze-
ciwko epoce, stawiając jej szlachetny opór, podczas gdy ja, jako socjo-
log, chciałbym poznać za pomocą bliskiej obserwacji sekret (nawet jeśli 
będzie on piekielny) tych nowych czasów, uważam bowiem, że to jedy-
ny sposób, w który możemy pozostać panami struktury społecznej, za-
miast pozwolić jej opanować nas. Krzewienie wartości liberalnych za 
pomocą technik nowoczesnego społeczeństwa masowego jest prawdo-
podobnie paradoksalnym przedsięwzięciem, ale to jedyna droga, jeśli 
nie chcemy działać za pomocą samego tylko oporu147.

Demokracje liberalne, jeżeli mają przetrwać, muszą poznać tajni-
ki planowania. Nie można jednak stawiać znaku równości między 
poglądami Mannheima i  Deweya a  planowaniem propagowanym 
przez uczniów Karola Marksa. Planowanie liberalne odwoływało się 
do innych środków niż te, które zalecali marksiści. Praca Człowiek 
i społeczeństwo w dobie przebudowy, przekonywał Dewey w swojej 
recenzji, jest przede wszystkim podręcznikiem technik przebudo-
wy społecznej148. Aby zrozumieć specyfikę liberalnej koncepcji pla-
nowania, musimy bliżej przyjrzeć się pojęciu techniki społecznej149.

147 List Mannheima do Jásziego cytuję za: D. Kettler, V. Meja, Karl Mannheim and 
the Crisis of Liberalism: The Secret of These New Times, Transaction Publishers, 
New Brunswick 1995, s. 18.

148 Por. J. Dewey, The Techniques of Reconstruction. Review of Karl Mannheim’s 
“Man and the Society in the Age of Reconstruction”, LW 14.

149 Według dominujących na gruncie marksizmu interpretacji planowanie ozna-
czało zastąpienie „anarchii rynku” centralną alokacją zasobów, co musiało pro-
wadzić do niemal całkowitego zniesienia rynku. Planowanie, o  którym pisał 
Mannheim, oznaczało z kolei skoordynowane zastosowanie dostępnych tech-
nik społecznych do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Planowanie tego typu 
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„Przez techniki społeczne – wyjaśnia Mannheim – rozumiem 
sumę metod, których celem jest wpływanie na zachowanie ludzkie 
i które, gdy znajdą się w rękach rządu, stają się szczególnie potęż-
nymi środkami kontroli społecznej”150. Możemy wyróżnić dwie 
fazy rozwoju socjotechnik. Początkowo kształtowały się one w spo-
sób przypadkowy i  nieskoordynowany. W  średniowieczu prekurso-
rem w dziedzinie rozwoju metod propagandy był Kościół katolicki, 
u progu epoki nowożytnej okazji do eksperymentów w tym obszarze 
dostarczyło powstanie armii z  poboru. Narodowe systemy edukacji 
stworzyły nieznane wcześniej możliwości oddziaływania na charakter 
i  poglądy części populacji objętej obowiązkiem szkolnym. Rozwój 
środków masowego przekazu znacząco zwiększył możliwości od-
działywania propagandy. Reklama stała się nowym źródłem wzor-
ców spędzania czasu wolnego. Systemy ubezpieczenia społecznego 
istotnie zmniejszyły poziom niepewności związany z chorobą, sta-
rością i utratą pracy. Na przełomie XIX i XX wieku w wielu dzie-
dzinach przemysłu wysokość płac zaczęła być wyznaczana w drodze 
przetargu między zrzeszeniami pracowników i  pracodawców, co 
istotnie ograniczyło obowiązywanie zasady konkurencji. ekspery-
menty w zakresie polityki antykryzysowej dowiodły, że rząd może 
ingerować w cykle koniunkturalne oraz kształtować pożądane wiel-
kości inwestycji i zatrudnienia151. Następnym krokiem na drodze do 
budowy nowego ładu było używanie technik oddziaływania spo-

dawało się zastosować również w gospodarce mieszanej. Rozróżnienie to, choć 
schematyczne, dobrze oddaje różnice między planowaniem praktykowanym 
w  krajach realnego socjalizmu i  planowaniem w  krajach socjaldemokratycz-
nych. Na temat centralnego planowania zob. W. Brus, K. Łaski, Od Marksa do 
rynku, PWN, Warszawa 1992, s. 9–23; A. Nove, The Economics of Feasible So-
cialism, George Allen & Unwin, London 1983, s. 10–65. Na temat planowania 
jako koordynacji polityk społecznych i ekonomicznych zob. G. Myrdal, Beyond 
the Welfare State. Economic Planning and Its International Implications, Bantom 
Books, New York–London–Toronto 1960, s. 3–71.

150 K. Mannheim, Diagnosis of Our Time. Wartime Essays of Sociologist, Kegan, 
Trench, Trubner, London 1943, s. 1.

151 Przedstawiony tu przegląd technik społecznych opieram na pracy Mannheima. 
Por. K. Mannheim, Człowiek i  społeczeństwo w  dobie przebudowy, zwłaszcza  
s. 368–387, 459–564.
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łecznego w  sposób skoordynowany – planowanie społeczne152. Za 
sprawą coraz bardziej powszechnego stosowania socjotechnik erozji 
uległ spontaniczny porządek społeczny, którego bronili liberało-
wie starej daty. Znaczenia socjotechnik nie dostrzegali też marksi-
ści, którzy koncentrowali się wyłącznie na technikach produkcji153. 
Mannheim sądzi, że przejście od leseferyzmu do ustroju opartego 
na planowaniu jest nieuchronne. „Społeczeństwo – przekonuje so-
cjolog – zostało zmuszone do planowania pod naciskiem nagroma-
dzonej przez wieki, skumulowanej spuścizny różnych form oddzia-
ływania i kierowania”154. Hasła leseferyzmu straciły więc rację bytu. 
Liberałowie muszą pogodzić się z faktami i uznać niezbędność spo-
łecznego planowania. 

W  nowych warunkach misją liberalizmu będzie dbanie o  to, 
żeby planowanie nie zwróciło się przeciwko wolności jednostki. 
„W naszej epoce […] – tłumaczy Mannheim – prawdziwy liberalizm 
powinien stanowić uzupełnienie, inspirację planowania i  technik 
społecznych sprzyjających rozwojowi jednostki, a nie służących do 
zaprowadzenia porządku za cenę wolności”155. Mannheim jest prze-
konany, że dla zachowania wolności największe znaczenie ma nowe 
wyznaczenie granic między planowanymi i nieplanowanymi sferami 
życia społecznego. Jest to możliwe w gospodarce mieszanej, będą-
cej połączeniem elementów kapitalizmu i  socjalizmu, wolnej kon-
kurencji i  administracyjnej kontroli. Doniosłą rolę w  zachowaniu 
wolności w dobie planowania może odegrać inteligentna decentra-
lizacja. Przykład Anglii pokazuje, że część usług w zakresie edukacji 
i służby zdrowia może być realizowana przez niezależne korporacje 
zawodowe. Demokratyczne planowanie odznacza się więc zdolno-
ścią do samoograniczenia. Jak wyjaśnia Mannheim, „tak właśnie 
rozumiane planowanie jest planowaniem dla wolności: kieruje ono 
rozwojem społecznym w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnio-
ne potrzebą eliminacji tarć, natomiast nie wkracza w te dziedziny, 

152 Ibidem, s. 383.
153 Ibidem, s. 353.
154 Ibidem, s. 352.
155 Ibidem, s. 385.
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które stanowią pole dla swobodnej twórczości i swobodnego rozwo-
ju indywidualności”156.

Odmiennie uzasadnienie dla demokratycznego planowania przed-
stawił John Dewey. Amerykański filozof nie wierzył, że można ściśle 
rozgraniczyć domenę autorytetu i domenę wolności jednostki157. Ta-
kie ujęcie nazbyt jeszcze przypomina myślenie dziewiętnastowiecz-
nych liberałów. Dla Deweya planowanie społeczne jest uzasadnione 
w takim zakresie, w jakim stoi za nim autorytet nauki. Nauka zaś to 
nic innego jak demokratycznie zorganizowane wspólnoty badania, 
w  których każdy kompetentny badacz ma prawo głosu. „Operacje 
kooperatywnej inteligencji, tak jak przejawiają się one w  nauce – 
przekonywał Dewey – są jednością wolności i autorytetu w działa-
niu […]”158. Demokratyczne planowanie powinno więc naśladować 
proces dociekań wspólnoty badaczy:

Wierzymy głęboko, że społeczeństwo wymaga planowania; że plano-
wanie jest alternatywą wobec chaosu, nieporządku i  braku bezpie-
czeństwa. Ale istnieje różnica między społeczeństwem, które jest za-
planowane, a  społeczeństwem, które nieustannie planuje – jest to 
różnica między autokracją i  demokracją, między dogmatem i  inteli-
gencją w działaniu, między stłumieniem indywidualności a takim wy-
zwoleniem i wykorzystaniem indywidualności, które przyniesie jej peł-
ną dojrzałość159. 

Demokratyczne planowanie jest więc nieustającym procesem, w któ-
rym różne wspólnoty dociekań dzielą się ze sobą nawzajem wiedzą 
potrzebną do rozwiązania problemów społecznych oraz wyciągają 
wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.

Dla Mannheima najbardziej podstawowe pytanie, jakie wiąże 
się z ustrojem opartym na planowaniu, brzmi: kto będzie planował 
planujących? Pytanie to, przekonuje Mannheim, można intepreto-

156 Ibidem.
157 J. Dewey, Authority and Social Change, LW 11, s. 130.
158 Ibidem, s. 143.
159 J. Dewey, The Social and Economic Situation and Education, LW 8, s. 76 

(współautorem tego tekstu jest John L. Childs).
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wać na modłę religijną lub w sposób realistyczny. Jeżeli przyjmiemy 
wykładnię religijną, pytanie to pozostanie bez odpowiedzi. Jeśli zaś 
zadamy je w sensie politycznym, to stanie się jasne, że pytamy o to, 
która z istniejących grup społecznych zdobędzie władzę i wykaże się 
wolą planowania160. Idzie więc o to, żeby znaleźć liberalną elitę, któ-
ra podejmie się zadania planowania dla wolności161. W wysuwanych 
przez Mannheima argumentach można bez trudu dostrzec echa li-
beralnego paternalizmu. Oto oświecona, liberalna elita, wyposażona 
w syntetyzującą wiedzę, jaką daje socjologia, oraz biegle władająca 
dostępnymi technikami społecznymi poprowadzi ludzkość ku lep-
szej przyszłości. Zasadniczym celem planowania jest podtrzymywa-
nie przewidywalności mieszczańskiego świata. W  społeczeństwie, 
w którym na straży porządku i racjonalności stoją liberalni planiści, 
bunt mas został okiełznany, a groźba wybuchu sił irracjonalnych – 
takiego, do jakiego doszło w Niemczech w latach trzydziestych – na 
zawsze oddalona. John Dewey jako zwolennik demokracji party-
cypacyjnej nie mógł czuć się komfortowo z  elitarystycznymi kon-
sekwencjami planowania. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że 
pragmatysta – w odróżnieniu od Karla Mannheima – nigdy uczciwie 
nie zmierzył się z tym problemem.

3.5. wolność w złożonym społeczeństwie

Na koniec raz jeszcze wypada wrócić do najważniejszego dla libe-
ralizmu problemu wolności. Doświadczenie wolności, przekonu-
je Karl Polanyi w Wielkiej transformacji, łączy się z akceptacją tego, 
co nieuchronne162. Uznanie realności społeczeństwa przemysłowego 
musi prowadzić do porzucenia wielu liberalnych sloganów:

160 Por. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, s. 111–112.
161 W praktyce znalezienie elity, która podzielałaby entuzjazm Mannheima dla de-

mokratycznego planowania, okazało się dużym problemem. Por. opis doświad-
czeń Karla Mannheima z  chrześcijańską grupą Moot w: D. Kettler, V. Meja,  
op. cit., s. 251–268.

162 Por. K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 307–308. „W przeszłości – wyjaśnia Po-
lanyi – człowiek Zachodu zaakceptował realność śmierci”, a także „pogodził się 
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Gospodarka liberalna nadała naszym ideom błędny kierunek. Zda-
wała się przybliżać nas do spełnienia oczekiwań, które same w sobie 
były utopijne. Nie jest możliwe społeczeństwo, w którym władza i prze-
moc by nie istniały, tak jak nierealny jest świat, w którym siła nie ma 
zastosowania. Iluzją było założenie, że może powstać społeczeństwo 
ukształtowane jedynie przez wolę i pragnienia człowieka. Jednak taki 
był właśnie rezultat rynkowego spojrzenia na społeczeństwo, spojrze-
nia utożsamiającego gospodarkę z więzami opartymi na umowach, a te 
z kolei z wolnością163.

Negacja złożoności nowoczesnego społeczeństwa była również im-
pulsem ożywiającym marksistowski ideał obumierania państwa 
oraz pokrewne idee anarchistów. W  ocenie Polanyiego „komuni-
styczna doktryna obumierania państwa wydaje się łączyć elemen-
ty liberalnego utopizmu z praktyczną obojętnością względem insty-
tucjonalnych wolności”164. Przyznanie, że pewne rodzaje wolności 
są niemożliwe do zrealizowania w wysoko uprzemysłowionym spo-
łeczeństwie, może wiązać się z poczuciem straty. Niemniej jednak 
odrzucenie złudzeń jest konieczne, jeśli mamy właściwie rozpoznać 
szanse i zagrożenia wolności w złożonym społeczeństwie165.

Karl Polanyi uważał, że osiągnięcie wolności w społeczeństwie 
przemysłowym wymaga umiejętnego łączenia zdobyczy liberalizmu 
i socjalizmu. Trwałym osiągnieciem liberalizmu jest sformułowanie 

z prawdą, że ma duszę, którą może utracić, oraz że istnieją rzeczy straszniejsze 
niż śmierć, i na tym oparł swoją wolność”. Po rozpoznaniu świadomości śmierci 
i świadomości wolności przyszła kolej na przyswojenie sobie trzeciej mądrości, 
którą Polanyi określa mianem świadomości społeczeństwa. Na temat koncep-
cji wolności w myśli Polanyiego por. A. Rotstein, The Reality of Society. Karl Po-
lanyi’s Philosophical Perspective, w: The Life and Work of Karl Polanyi, s. 98–110.

163 K. Polanyi, Wielka transformacja, s. 305.
164 Idem, Our Obsolete Market Mentality. Civilization Must Find a  New Thought 

Pattern, „Commentary” 1947, Vol. 3, s. 116. „Rozważając obumieranie państwa – 
wyjaśnia swoje stanowisko Karl Polanyi – nie sposób zaprzeczyć, że społeczeń-
stwo przemysłowe jest społeczeństwem złożonym, a żadne społeczeństwo zło-
żone nie może istnieć bez centralnie zorganizowanej władzy”.

165 Podobny argument na rzecz tezy, że zaakceptowanie nowoczesnego społeczeń-
stwa przemysłowego jest warunkiem koniecznym wolności, można znaleźć 
w pracy: J. Dewey, Individualism Old and New, LW 5, s. 76, 122–123.
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katalogu praw i  wolności obywatelskich zasługujących na prawną 
ochronę. Inną bezcenną wartością, która musi być we właściwy spo-
sób zabezpieczona, jest szacunek dla odrębności każdej jednostki. 
Prawo do nonkonformizmu –pisał Polanyi w sposób przywodzący 
na myśl rozważania Johna Stuarta Milla – jest „podstawowym wy-
różnikiem wolnego społeczeństwa”166. Aby je zagwarantować, „musi 
także istnieć miejsce dla tych, którzy nie akceptują panującego po-
rządku, przestrzeń, gdzie by się odnaleźli, mieli możliwość dokona-
nia »drugiego wyboru«”167. Na zachowanie i  obronę zasługują też 
instytucje demokracji liberalnej. Nie ulega wątpliwości, że rozdziele-
nie władzy politycznej i gospodarczej ułatwiało zachowanie wolno-
ści, o które zabiegał liberalizm. Nieprawdą jest jednak twierdzenie, 
aby były one nierozerwalnie związane z systemem wolnorynkowym. 
Nie ma przeszkód, aby polityczny liberalizm szedł w parze z socja-
listycznymi rozwiązaniami w życiu gospodarczym. Wartością, jaką 
wnosi socjalizm, jest rzeczywista równość szans i  zabezpieczenia 
społeczne. „Dawne prawa i  swobody obywatelskie – przekonuje 
Polanyi – zostaną połączone z  wolnością nowego typu, stworzoną 
przez czas wolny od pracy i  bezpieczeństwo, które społeczeństwo 
gwarantuje wszystkim”168. Społeczeństwo nowoczesne, konkluduje 
Polanyi, „stać na to, by zapewnić sobie zarówno sprawiedliwość, jak 
i wolność”169.

Zastanawiając się nad wolnością w  złożonym społeczeństwie, 
musimy wciąż na nowo wyznaczać granicę między sferą indywidual-
nej inicjatywy a niezbędnym zakresem kontroli społecznej. „Ruchy 
zmierzające w kierunku planowania – wyjaśnia Polanyi – powinny 
jednocześnie obejmować umacnianie pozycji jednostki w  społe-
czeństwie”170. Planowanie społeczne musi uwzględniać potrzebę 
zapewnienia przestrzeni wolnej od ingerencji społecznej. W tym za-
kresie pożyteczne mogą okazać się idee samorządu pracowniczego 
głoszone przez gildyjnych socjalistów. Partycypacja w  zarządzaniu 

166 Ibidem, s. 302.
167 Ibidem.
168 Ibidem, s. 304.
169 Ibidem.
170 Ibidem, s. 302.
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przedsiębiorstwem czy uczestnictwo w życiu lokalnej wspólnoty, do 
czego John Dewey przywiązywał tak wielką wagę, wydają się możli-
we do pogodzenia z planowaniem gospodarczym. Ostatecznie jed-
nak, przekonuje Polanyi, gwarancje dla jednostki „muszą stać ponad 
jakąkolwiek władzą – państwową, samorządową czy zawodową”171. 
Najlepszym zabezpieczeniem wolności jest istnienie liberalnej kul-
tury, opartej na szacunku dla niepowtarzalności każdej jednostki. 
„Dopóki człowiek pozostanie wierny stojącemu przed nim zadaniu 
stworzenia głębszej i bardziej powszechnej wolności – konkluduje 
Polanyi – dopóty nie musi obawiać się, że władza, kontrola czy pla-
nowanie zwrócą się przeciwko niemu i  zniszczą tę wolność, którą 
budował z ich pomocą”172.

Pod głównymi tezami prezentowanego stanowiska, tak ele-
gancko wyłożonego przez Karla Polanyiego, podpisaliby się wszy-
scy radykalni liberałowie173. Powyższe rozważania nie wyczerpują 
jednak problemu wolności w  złożonym społeczeństwie. W  pracy 
Individualism Old and New Johna Deweya znajdziemy utrzymane 
w profetycznym tonie uwagi o  szansach na odrodzenie indywidu-
alizmu, które pozwalają spojrzeć na problem wolności z odmiennej 
perspektywy. Dewey jest przekonany, że kontrowersja między lese-
feryzmem a odrodzonym liberalizmem dotyczy tego, w jakiej sferze 
życia powinna się przede wszystkim przejawiać wolność. Liberalizm 
leseferystyczny lokował wolność w obszarze działalności gospodar-
czej. Odrodzony liberalizm uważa, że wolność realizuje się przez 
uczestnictwo w kulturze174. Nie chodzi tylko o równy dostęp do ta-
kich dóbr, jak wykształcenie, czas wolny, obiekty sportowe i bilety 
do teatru. „Rozwiązanie kryzysu w kulturze – przekonywał pragma-

171 Ibidem, s. 303.
172 Ibidem, s. 308.
173 Nawet Karl Mannheim, najbardziej etatystycznie nastawiony z liberałów, doce-

niał pozytywną rolę, jaką demokracja przemysłowa mogłaby odegrać w społe-
czeństwie planowym. Bertrand Russell, u którego bodaj najsilniejszy był impuls 
libertariański, uznawał z kolei w swych późnych pracach potrzebę zwiększo-
nej kontroli społecznej. Por. K. Mannheim, Diagnosis of Our Time, s. 162–165;  
B. Russell, Władza i jednostka, s. 93–110.

174 Por. J. Dewey, A Liberal Speaks out for Liberalism, LW 11, s. 285–286.
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tysta w  Individualism Old and New – jest tożsame z odrodzeniem 
pełnej, efektywnej i oryginalnej indywidualności”175. Jeżeli zdołamy 
przezwyciężyć stereotypy ograniczające nasze myślenie o wolności, 
jeśli zdołamy wyjść poza wąskie ramy ekonomicznego liberalizmu, 
mamy szansę na stworzenie nowej kultury i  nowego indywiduali-
zmu. Aby stworzyć nowy rodzaj indywidualizmu, prorokuje Dewey, 
potrzebujemy „sztuki, która pozostając wrażliwa na naukę i techno-
logię – będącymi sprawczymi siłami naszych czasów – potrafi wy-
obrazić sobie […] kulturę, jakiej siły te mają służyć”176.

175 Idem, Individualism Old and New, LW 5, s. 109.
176 Ibidem, s. 89.



rozdział 4
demokracja partycypacyjna i sfera publiczna

Democracy is not a spectator sport.
(Demokracja nie jest sportem dla widzów – przysłowie 

amerykańskie).

Zastąpimy władzę zakorzenioną w posiadaniu, przywilejach i oko-
licznościach władzą i wyjątkowością wyrastającymi z miłości, reflek-

syjności, rozumu i kreatywności. Domagamy się ustanowienia jako 
systemu społecznego demokracji opartej na indywidualnym uczest-

nictwie, która podporządkowana będzie dwóm głównym celom: jed-
nostka powinna brać udział w decyzjach określających kierunek i ja-

kość jej życia; społeczeństwo powinno być tak zorganizowane, aby 
umacniać niezależność jednostek i dostarczać im środków do wspól-

nego uczestnictwa.
Port Huron Statement, 1962

4.1. czy pragmatyzm dostarcza filozoficznego uzasadnienia 
dla demokracji?

We współczesnych debatach intelektualnych postać Johna Deweya 
jest często przywoływana w  związku z  problemem filozoficznego 
uzasadnienia demokracji. Chociaż nie jest to, moim zdaniem, naj-
właściwszy kontekst, w którym należy ujmować filozofię polityczną 
autora Demokracji i wychowania, zagadnienie z pewnością zasługu-
je na rozważenie. A zatem: czy w twórczości Deweya znajdziemy ar-
gumentację będącą próbą filozoficznego ugruntowania demokracji? 
Na tak postawione pytanie udzielono trzech różnych odpowiedzi – 
metafizycznej, epistemologicznej i antyfundamentalistycznej – któ-
re po kolei omówię. 
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Zwolennicy tezy o  istnieniu metafizycznego uzasadnienia dla 
demokracji czerpią inspirację z różnych fragmentów spuścizny Joh-
na Deweya. W pracy John Dewey and American Democracy Robert 
Westbrook łączy demokratyczne przekonania Deweya z jego projek-
tem metafizycznym sformułowanym w pracy Experience and Nature. 
W myśl tej wykładni demokratyczne aspiracje są powiązane z języ-
kiem, komunikacją i wspólnotowo podzielanymi znaczeniami, które 
to fenomeny należą do najbardziej ogólnych cech natury ujawnia-
jących się nam w doświadczeniu. Demokratyczne ideały wolności, 
równości i braterstwa wynikają zatem niejako z porządku rzeczy1. 
Leszek Koczanowicz doszukuje się z  kolei źródeł pragmatycznego 
argumentu na rzecz demokracji w  koncepcji jaźni sformułowanej 
przez Johna Deweya i następnie rozwiniętej przez George’a Herber-
ta Meada2. W tym ujęciu demokracja jest warunkiem niezbędnym 
do pełnego rozwoju jaźni w procesie dialogu i  interakcji z  innymi 
ludźmi. Ideał demokratyczny jest zatem niejako wpisany w proces 
uspołecznienia jednostki. W podobną stronę zmierza Axel Honneth 
w  pracy The Idea of Socialism, proponując Deweyowską definicję 
socjalizmu jako demokratycznego sposobu życia, w którym „każda 
z funkcjonalnie wyodrębnionych sfer [życia społecznego] odzwier-
ciedla ogólną strukturę demokratycznej partycypacji”3. W  ocenie 
Honnetha demokratyczny sposób życia nie jest jedynie przejawem 
arbitralnych preferencji. Filozofia Deweya, przekonuje Honneth, 
„ujawnia coś z tej ewolucyjnej siły, na której zrewidowany socjalizm 
może polegać, jeżeli nie chce być wyrazem moralnego imperatywu, 
lecz tendencji historycznej”4. Ową tendencją historyczną wyrażaną 
przez demokratyczny socjalizm jest wedle Honnetha przełamywanie 
ukształtowanych historycznie barier dla swobodnej, nieskrępowanej 
komunikacji5. 

1 R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, Cornell University Press, 
Ithaca, New York 1991, s. 362.

2 Por. L. Koczanowicz, Polityka dialogu, PWN, Warszawa 2015, s. 13–56.
3 A. Honneth, The Idea of Socialism. Towards a Renewal, Polity Press, Cambridge– 

–Malden 2017, s. 93.
4 Ibidem, s. 60.
5 Ibidem.
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Pragmatyczne uzasadnienie dla demokracji często przybiera 
formę argumentacji dowodzącej, że istnieje wyraźna analogia mię-
dzy demokracją a nauką. Przewaga demokracji nad innymi formami 
ludzkiego zrzeszenia miałaby polegać na tym, że jedynie ona umoż-
liwia pełne zastosowanie inteligencji do problemów społecznych. 
Klasyczne sformułowanie tego argumentu można znaleźć w  ese-
ju Hilary’ego Putnama pod tytułem A Reconsideration of Deweyan 
Democracy. Putnam przyznaje, że Dewey nie sformułował explicite 
epistemologicznego uzasadnienia dla demokracji. Niemniej jednak 
zdaniem Putnama w twórczości autora The Public and Its Problems 
można znaleźć zręby takiej argumentacji. Pragmatyczna filozofia na-
uki, dowodzi Putnam, opiera się na przekonaniu, że choć metody 
naukowej nie da się zredukować do algorytmu wyboru między kon-
kurencyjnymi teoriami, to jednak poznawszy sposób postępowania 
wspólnot naukowych, dowiedzieliśmy się czegoś o prowadzeniu ba-
dań w ogólności. Przewaga demokracji – przekonuje Putnam – po-
lega na tym, że w większym stopniu niż inne systemy umożliwia ona 
eksperymentalne podejście do problemów politycznych. „Dylemat, 
przed którym stanęli klasyczni obrońcy demokracji – wyjaśnia 
Putnam – brał się z  tego, że wszyscy oni zakładali, że znamy na-
szą naturę i nasze własne zdolności”6. Tak jednak nie jest. Wartość 
demokracji leży właśnie w  tym, że odrzuca ona wszelkie metafi-
zyczne rozwiązania, pozostając otwartą na nowe idee. Ostateczne 
uzasadnienie demokracji leży zatem w procesie demokratycznej de-
liberacji7.

Jeszcze inaczej zagadnienie związku między filozoficznym prag-
matyzmem a demokracją ujmuje Richard Rorty, dla którego prag-
matyzm oznacza przede wszystkim „porzucenie wszelkich wysiłków 
zmierzających do odkrycia takiej teoretycznej ramy odniesienia, 

6 H. Putnam, A Reconsideration of Deweyan Democracy, w: idem, Renewing Phi-
losophy, Harvard University Press, Cambridge–London 1992, s. 189.

7 Współcześnie do pragmatyzmu Deweya odwołuje się wielu autorów piszących 
w  nurcie demokracji deliberacyjnej, w  tym między innymi James Bohman, 
John Dryzek, Cheryl Misak, Robert Talisse i Mathew Festenstein. Kompetentne 
omówienie tych stanowisk można znaleźć w pracy Janusza Grygieńcia, Demo-
kracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna?, Kraków 2017. 
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z punktu widzenia której da się oceniać propozycje dotyczące ludz-
kiej przyszłości”8. Konsekwencją pragmatyzmu jest przede wszyst-
kim odrzucenie fundamentalizmu, a więc przekonania, że instytucje 
polityczne potrzebują oparcia w doktrynach filozoficznych na temat 
natury ludzkiej lub sensu dziejów. Nie może zatem istnieć żadne filo-
zoficzne uzasadnienie demokracji wywodzące się z pragmatyzmu9. 
Rorty formułuje ten pogląd precyzyjnie, kiedy pisze: „[…] nie uwa-
żam, by istniała jakaś inferencyjna ścieżka od antyreprezentacjoni-
stycznego obrazu prawdy i wiedzy wspólnego Nietzschemu, Jameso-
wi i Deweyowi do demokracji lub antydemokracji”10. Innymi słowy, 
Rorty zaprzecza, jakoby między założeniami filozoficznymi pragma-
tyzmu a  poglądami politycznymi pragmatystów zachodziła relacja 
wynikania logicznego. 

Richard Rorty ma zapewne rację, że stosunek między prag-
matyzmem a  polityką jest przygodny przynajmniej w  tym sensie, 
że z założeń filozoficznych pragmatyzmu nie sposób bezpośrednio 
wywieść żadnego stanowiska politycznego. Nie oznacza to jeszcze, 
aby pragmatyzm nie wnosił niczego istotnego do myślenia o poli-
tyce. Choć filozofia nie determinuje wyboru politycznej ideologii, 
to jednak wpływa na sposób, w  jaki dana ideologia zostaje wyar-
tykułowana. Twórczość Johna Deweya najlepiej interpretować jako 
próbę filozoficznej artykulacji etosu demokratycznego. Choć w dzie-
łach Deweya można odnaleźć w mniej lub bardziej rozbudowanej 
formie argumenty, do których odwołują się Westbrook, Putnam czy 
Koczanowicz, to nie sądzę, żeby intencją amerykańskiego myślicie-
la było przedstawienie filozoficznego usprawiedliwienia dla demo-
kracji. W Stanach Zjednoczonych, do których w sposób najbardziej 
bezpośredni odnosiły się prace Deweya, demokratyczne instytucje 
polityczne były już dobrze ugruntowane. Właściwym celem filozofa 

8 R. Rorty, Spełnienie obietnicy naszego kraju, tłum. A. Karalus, A. Szahaj, ze wstę-
pem A. Szahaja, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 37.

9 Por. idem, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, w: idem, Obiektywność, 
relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa 
1999, s. 261–291.

10 Idem, Pragmatyzm jako romantyczny politeizm, w: idem, Filozofia jako polityka 
kulturalna, tłum. i wstęp B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2009, s. 67.
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było nie tyle znalezienie uzasadnienia demokratycznych praktyk, ile 
ich radykalizacja. John Dewey przedstawił dwa główne argumenty 
na rzecz pogłębienia demokracji. Pierwszy z nich był związany z po-
stulatem rozszerzenia demokratycznych praktyk na wszystkie sfery 
życia społecznego, drugi wskazywał pożądany kierunek przebudo-
wy demokratycznej sfery publicznej. W dalszej części tego rozdziału 
dokonuję rekonstrukcji radykalnego wymiaru Deweyowskiej filo-
zofii polityki, a także pokazuję związek między ideami pragmatysty 
a projektem politycznym Nowej Lewicy.

4.2. demokracja jako system rządów i ideał społeczny

4.2.1. liberalizm wobec demokracji

Przez cały XVIII oraz XIX wiek stosunek liberałów do demokra-
cji pozostawał ambiwalentny. W  pismach prekursorów i  klasycz-
nych przedstawicieli liberalizmu – takich jak James Madison, Tho-
mas Jefferson, Thomas Paine, James Mill, John Stuart Mill, Alexis 
de Tocqueville, by wymienić zaledwie kilka znaczących nazwisk – 
odnajdziemy nieraz sprzeczne opinie i przeciwstawne rekomenda-
cje. Ostrzeżenia przed tyranią większości przeplatają się z argumen-
tacją na rzecz upowszechnienia prawa wyborczego, ubolewaniom 
nad miałkością opinii publicznej towarzyszy domaganie się prawa 
do pełnej partycypacji w życiu społecznym dla kobiet i robotników 
przemysłowych11. Rozbieżność stanowisk wynikała jednak nie tyl-
ko z różnicy opinii między autorami bądź też nieuświadomionych 
sprzeczności w poglądach poszczególnych myślicieli. Przede wszyst-
kim brała się ona z  tego, że liberalny dyskurs dotyczący demokra-
cji zmagał się z nader niejednorodną materią. Pojęcie to stosowano 

11 Ucieleśnieniem tych sprzeczności może być twórczość Johna Stuarta Milla, 
do którego odwoływali się zarówno rzecznicy demokracji uczestniczącej, jak 
i  zwolennicy elitarystycznej interpretacji liberalizmu. Por. C. B. Macpherson, 
The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford University Press, Oxford–New 
York 1977, s. 44–68; C. Pateman, Participation and Democratic Theory, Cam-
bridge University Press, London 1970, s. 28–35. 
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bowiem do oznaczenia przynajmniej dwóch odrębnych doświad-
czeń politycznych – walki o ustanowienie rządu przedstawicielskie-
go oraz amerykańskiej praktyki samorządności gminnej.

Rząd reprezentatywny miał być wedle liberałów antidotum chro-
niącym przed niebezpieczeństwem tyranii. Argument ten znalazł 
klasyczny wyraz w Eseju o rządzie Jamesa Milla. Ludzie sprawujący 
władzę, wywodzi James Mill, mają tendencję do jej nadużywania. 
Angielscy gentelmani, przekonuje liberał, mogą być wzorem cywi-
lizacji, wiedzy i kultury12. A jednak w Indiach to właśnie oni dopu-
ścili się największych nadużyć, traktując swoich poddanych z  nie-
spotykanym okrucieństwem13. Remedium na groźbę tyranii Mill 
znajduje w „wielkim odkryciu czasów nowoczesnych”, czyli rządzie 
opartym na zasadzie reprezentacji14. Nie ma tutaj potrzeby rozważać 
szczegółowo rozwiązań ustrojowych proponowanych przez Milla. 
Ważny jest sugerowany przez niego typ argumentacji: rząd repre-
zentatywny, a więc rząd złożony z przedstawicieli wspólnoty obywa-
teli wybranych na z góry określoną kadencję, ma stanowić najlepsze 
możliwe zabezpieczenie przed arbitralnością władzy15. James Mill, 
podobnie jak inni liberałowie tego okresu, wolał mówić o  rządzie 
reprezentatywnym, a nie o demokracji. Niemniej jednak wraz z upo-
wszechnieniem się praw wyborczych rozróżnienie to uległo zatarciu. 
W ten sposób pojęcie demokracji stało się synonimem rządu repre-
zentatywnego. 

Walka o  ustanowienie politycznej reprezentacji nie wyczerpy-
wała nowoczesnych doświadczeń związanych z  demokracją. Od-

12 Por. J. Mill, Essay on Government, w: Utilitarian Logic and Politics. James Mill’s 
Essay on Government, Maculay’s Critique and Ensuing Debate, ed. and intro-
duced by J. Lively, J. Rees, Calderon Press, Oxford 1984, s. 67. Por. też omówie-
nie poglądów Jamesa Milla przez Johna Deweya w The Public and Its Problems, 
LW 2, s. 293–294. Pragmatysta określa esej Milla mianem „klasycznego sformu-
łowania istoty demokracji politycznej”.

13 J. Mill, op. cit., s. 67–68.
14 Ibidem, s. 73.
15 Ze względu na podkreślanie ochronnej funkcji instytucji przedstawicielskich 

poglądy Jamesa Milla są nieraz traktowane jako wyraz modelu demokracji pro-
tekcyjnej. Por. C. B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy,  
s. 23–42.
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miennych wzorców politycznych dostarczała amerykańska praktyka 
samorządności gminnej. Demokracja wiązała się tutaj z  doświad-
czeniem wspólnoty. Do utrwalenia wyidealizowanego obrazu sa-
morządności gminnej przyczyniła się praca Alexisa de Tocquevil-
le’a O demokracji w Ameryce. „Gmina – wywodził Tocqueville – to 
jedyny związek, który ma tak naturalny charakter, że powstaje wszę-
dzie tam, gdzie gromadzą się ludzie”16. Typowa gmina liczyła od 
dwóch do trzech tysięcy mieszkańców. W gminie, jak pisze Tocque- 
ville, nie obowiązywała zasada przedstawicielstwa17. Ze względu na 
niewielkie rozmiary gminy jej mieszkańcy mogli bezpośrednio po-
dejmować najważniejsze decyzje. Główną instytucją polityczną gmi-
ny było zgromadzenie mieszkańców18. Podczas obrad zgromadzenia 
wybierano urzędników, którzy zajmowali się lokalnymi sprawami. 
Funkcji do obsadzenia było bardzo wiele. Dzięki temu znaczna licz-
ba mieszkańców mogła bezpośrednio zaangażować się w zarządza-
nie sprawami wspólnoty. „Instytucje gminne – wywodzi francuski 
myśliciel – są dla wolności tym, czym dla nauki są szkoły podsta-
wowe: sprawiają, że wolność staje się dostępna dla ludu, pozwalają 
mu zasmakować w swobodnym jej praktykowaniu i przyzwyczaja-
ją do posługiwania się nią”19. Nie musimy tutaj zastanawiać się nad 
historyczną adekwatnością analiz Tocqueville’a. Z punktu widzenia 
naszych rozważań ważniejsze jest to, że pisma Francuza przyczyniły 
się do rozpowszechnienia niezwykle sugestywnego wyobrażenia na 
temat tego, czym może być demokracja oparta na powszechnej par-
tycypacji obywatelskiej.

Filozofia demokracji Johna Deweya, jak będę starał się dowieść, 
była próbą pogodzenia normatywnych intuicji, które stały za argu-
mentami Jamesa Milla i Alexisa de Tocqueville’a. Podzielając pogląd 
Jamesa Milla, Dewey doceniał rolę demokracji przedstawicielskiej 
w  zapewnieniu pokoju społecznego i  przeciwdziałaniu groźbie ty-
ranii. Jednocześnie pragmatysta głosił potrzebę restytucji wspólno-

16 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka, M. Król, Fundacja 
Aletheia, Warszawa 2005, s. 57. 

17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 59. 
19 Ibidem, s. 57.
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towego wymiaru demokracji, który jego zdaniem uległ erozji wraz 
z nastaniem rewolucji przemysłowej. Próba znalezienia właściwych 
proporcji między dwoma komponentami demokratycznego do-
świadczenia – lub, by posłużyć się terminologią Deweya, między 
politycznym a  społecznym aspektem demokracji – jest głównym 
motywem refleksji autora The Public and Its Problems. Jednak za-
nim przejdziemy do analizy pism Johna Deweya, należy wspomnieć 
o  jeszcze jednej tradycji intelektualnej, która miała wpływ na for-
mowanie jego poglądów. Mam na myśli zyskujący na znaczeniu od 
drugiej połowy XIX wieku nurt demokratycznego sceptycyzmu. 
Demokracja, jaką znamy, jest oszustwem albo iluzją – tak można 
przedstawić główną tezę łączącą poglądy marksistowskich i anarchi-
stycznych rewolucjonistów z przekonaniami akademickich socjolo-
gów, takich jak Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca i Robert Michels20. 
Podobny wniosek wyłaniał się także z popularnych koncepcji psy-
chologii tłumu i  społeczeństwa masowego21. Krytycy różnili się 
diametralnie zarówno w swojej diagnozie przyczyn słabości systemu 
demokratycznego, jak i politycznych wnioskach z niej wyciąganych. 
Zgadzali się jednak, że demokracja przedstawicielska nie spełniła 
pokładanych w niej nadziei. John Dewey zetknął się z argumentacją 
sceptyczną głównie za sprawą prac Waltera Lippmanna i publicysty-
ki marksistowskich demaskatorów demokracji burżuazyjnej. Rozwi-
jana przez niego filozofia demokracji była próbą obrony demokra-
tycznych ideałów i instytucji przed narastającą falą krytyki.

4.2.2. polityczny i społeczny sens demokracji

Rozróżnienie na demokrację pojmowaną jako system rządów oraz 
demokrację pojmowaną jako ideał społeczny ma duże znaczenie dla 

20 Por. J. Plamenatz, Democracy and Illusion. An Examination of Certain Aspects of 
Modern Democratic Theory, Longman, London–New York 1973. 

21 Poglądy krytyków wskazujących, że demokracja jest niezgodna z naturą ludz-
ką, omawia Arnold Kaufman. Por. A. Kaufman, Human Nature and Participa-
tory Democracy, w: The Bias of Pluralism, ed. by W. e. Connolly, Atherton Press, 
New York 1969, s. 178–200.
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zrozumienia przesłania amerykańskiego filozofa22. Jego wagę pod-
kreślał nawet John Dewey, zalecając w The Public and Its Problems 
wystrzeganie się „wielkiego zła” polegającego na „mieszaniu rzeczy, 
które powinny być trzymane oddzielnie”23. Podążając za radą prag-
matysty, omówię kolejno polityczne i społeczne rozumienie demo-
kracji24.

Przez demokrację w znaczeniu politycznym John Dewey rozu-
miał rząd przedstawicielski wyłoniony w powszechnych wyborach. 
Jest to „rodzaj rządu, określona praktyka wybierania ludzi spra-
wujących władzę oraz regulowania ich postępowania w  roli ludzi 
władzy”25. Pragmatysta wymienia takie cechy demokracji, jak „po-
wszechne wybory, wybierani przedstawiciele, rządy większości i tak 
dalej”26. Chociaż te i podobne wypowiedzi Deweya charakteryzuje 
brak precyzji, a nawet pewna niedbałość, to widoczna jest tendencja 
do traktowania demokracji politycznej jako synonimu rządu repre-
zentatywnego27. Amerykański filozof nie miał wielu złudzeń na te-

22 Wychodząc od rozróżnienia na demokrację polityczną i demokrację społecz-
ną, można uniknąć niebezpieczeństwa, na które zwraca uwagę Clarence B. Car-
son, odnajdując co najmniej trzydzieści znaczeń terminu „demokracja” w my-
śli Johna Deweya. Większość wyróżnionych przez Carsona znaczeń stanowi 
rozwinięcie jednego z dwóch podstawowych sensów słowa „demokracja”. Por.  
C. B. Carson, The Concept of Democracy and John Dewey, „Modern Age” 1960, 
Spring, s. 182–183. 

23 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 287.
24 Słynny zarzut Josepha Schumpetera, jakoby klasyczna teoria demokracji myliła 

demokratyczne ideały z realistycznym opisem działania instytucji, nie jest traf-
ny w odniesieniu do poglądów Deweya. Pragmatysta stara się bowiem odróż-
nić realistyczny opis działania instytucji od dyskusji na temat demokratycznych 
ideałów. Por. J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Ru-
siński, wstęp S. Mikosik, wprowadzenie T. Bottomore, PWN, Warszawa 1995,  
s. 330–335.

25 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 286.
26 Ibidem, s. 326. 
27 Rozumienie demokracji politycznej przez Johna Deweya odpowiada mniej wię-

cej minimalistycznej definicji demokracji, którą spopularyzowali tacy badacze, 
jak Norberto Bobbio czy Adam Przeworski. Norberto Bobbio wymienia nastę-
pujące minimalne cechy ustroju demokratycznego: (1) prawo wyborcze przy-
sługuje wszystkim dorosłym członkom wspólnoty; (2) kolektywnie wiążące 
decyzje są podejmowane większością głosów; (3) ludzie podejmujący decyzje 



208 ROZDZIAŁ 4

mat efektywności instytucji przedstawicielskich. Dewey przyznawał, 
że „nie ma żadnej świętości w  powszechnym prawie wyborczym, 
częstych wyborach, rządach większości, rządzie parlamentarnym 
i gabinetowym”28. Mimo to filozof uważał, że demokracja przedsta-
wicielska w jej istniejącym kształcie zasługuje na obronę. Przeciwko 
sceptykom Dewey wytacza argumenty o charakterze historycznym. 
„Rozwój politycznej demokracji – wyjaśnia Dewey – reprezentuje 
zbieżność wielkiej liczby ruchów społecznych, z których żaden nie 
zawdzięczał swego początku lub impetu wpływowi demokratycz-
nych ideałów […]”29. Fakt ten unieważnia wszelkie „peany i potę-
pienia opierające się na konceptualnej interpretacji demokracji”30. 
Krytycy demokracji popełniają błąd, oceniając instytucje demokra-
tyczne według nierealistycznych kryteriów. Wszelka inteligentna 
krytyka, przekonuje Dewey, opiera się na porównaniach31. Instytucje 
demokratyczne, chociaż niedoskonałe, okazały się lepszym zabez-
pieczeniem przed groźbą arbitralnego nadużycia władzy niż wszel-
kie alternatywne rozwiązania. Patrząc wstecz, Dewey przyznaje, że 
trudno byłoby zaprojektować instytucje, które w danych warunkach 
lepiej odpowiadałyby ludzkim potrzebom32. Tym samym Dewey był 
skłonny uznać demokrację przedstawicielską za polityczną fazę re-
alizacji ideału demokratycznego33. 

(obywatele lub wybrani przez nich przedstawiciele) są konfrontowani z rzeczy-
wistymi alternatywami. Ten ostatni warunek wymaga, aby respektowane były 
klasyczne liberalne wolności, takie jak wolność myśli, wolność pracy, wolność 
zrzeszania się, wolność zgromadzeń itd. Zob. np. N. Bobbio, The Future of De-
mocracy: A Defence of the Rules of the Game, transl. R. Griffin, ed. and introduc-
tion by R. Bellamy, University of Minnesota Press, Minneapolis 1987, s. 15–24. 

28 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 326.
29 Ibidem, s. 287.
30 Ibidem, s. 288.
31 Ibidem, s. 304.
32 Ibidem, s. 326. 
33 Akceptacja dla liberalnego rozumienia zasady reprezentacji odróżnia koncep-

cję Deweya od doktryn anarchistycznych i marksistowskich, a także niektórych 
współczesnych koncepcji demokracji radykalnej. Dewey nigdzie nie rozważa 
możliwych kontrpropozycji instytucjonalnych dla demokracji przedstawiciel-
skiej, opartych np. na radach robotniczych, instytucji mandatu obligatoryjne-
go, prawie do odwoływania delegatów itd. Jedynym wyjątkiem są rozproszone 
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Studiowanie demokracji, przekonywał Dewey, nie może ogra-
niczać się do analizy działania demokratycznej maszynerii. Oprócz 
sensu politycznego, słowo demokracja niesie ze sobą bogate treści 
etyczne, jest nazwą nadaną określonemu ideałowi społecznemu. 
Aby zrealizować demokrację rozumianą jako ideał etyczny, wywodzi 
Dewey, „musi [ona] przekształcić wszystkie rodzaje ludzkich stowa-
rzyszeń, rodzinę, szkołę, przemysł, religię”34. Oto jak pragmatysta 
definiował demokrację rozpatrywaną jako ideał społeczny:

Pojmowana jako idea, demokracja nie jest alternatywą dla innych za-
sad życia społecznego. Jest ona ideą życia wspólnotowego jako takie-
go. Jest to idea w  jedynym zrozumiałym sensie tego słowa: a miano-
wicie tendencja i ruch pewnej rzeczy, która istnieje, doprowadzona do 
ostatecznego kresu, postrzegana jako spełniona, udoskonalona. Ponie-
waż rzeczy nie osiągają takiego spełnienia, lecz podlegają w rzeczywi-
stości rozproszeniu i  zakłóceniom, demokracja w  tym sensie nie jest 
faktem i nigdy nim nie będzie […]. Niemniej ideał wspólnoty przedsta-
wia rzeczywiste aspekty życia społecznego, które są wyzwolone z ogra-
niczających i przeszkadzających elementów i kontemplowane w stanie, 
w którym osiągnęły kres swego rozwoju. […] Czysta świadomość ży-
cia wspólnotowego, ze wszystkimi jego implikacjami, konstytuuje idee 
demokracji35.

Deweyowska idea demokracji jest tożsama z wyobrażeniem dosko-
nałej wspólnoty. Jak przyznaje filozof, swoje rozumienie demokra-
cji przejął on „ze swojego otoczenia w tym zakresie, w jakim to oto-

w pismach Deweya uwagi na temat reprezentacji funkcjonalnej. Jednak z kon-
tekstu dyskusji można wnioskować, że Dewey był skłonny traktować ją raczej 
jako uzupełnienie, a nie zastąpienie systemu opartego na reprezentacji teryto-
rialnej. Jednocześnie przedstawiona w The Public and Its Problems funkcjonalna 
koncepcja państwa, traktująca instytucje państwowe jako wyraz woli publicz-
ności, dopuszcza możliwość, że publiczność zechce zorganizować się w  inny 
typ ustroju niż demokracja liberalna. Z tej furtki korzysta Peter Manicas, pro-
ponując anarchistyczną interpretację myśli Johna Deweya. Zob. P. Manicas, 
John Dewey: Anarchism and Political State, w: John Dewey. Critical Assessments,  
Vol. 2, ed. by J. e. Tiles, Routledge, London–New York 1992. 

34 Por. J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 325. 
35 Ibidem, s. 328.
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czenie było ożywione przez ducha demokracji”36. Innymi słowy, do 
swojej koncepcji John Dewey doszedł, oczyszczając realnie istnie-
jące wspólnoty z zanieczyszczeń i niedoskonałości, które sprawiały, 
że nie były one doskonałym urzeczywistnieniem demokratycznego 
ideału. Mówiąc o zanieczyszczeniach, filozof ma na myśli nierówno-
ści w zakresie dostępu do wiedzy, bogactwa i władzy. Idealna demo-
kracja jest zatem wspólnotą pozbawioną barier. Co więcej, w owej 
idealnej wspólnocie stosunki władzy ulegają daleko idącemu prze-
kształceniu lub nawet zanikają. Dzieje się tak za sprawą transforma-
cyjnej siły komunikacji. Jak przekonuje Dewey, „wspólnota repre-
zentuje porządek energii przemieniony w [porządek] znaczeń, które 
są cenione i podzielane przez wszystkich zaangażowanych we wspól-
ne działanie”37. „Komunikacja – wyjaśnia Dewey w innym miejscu – 
jest cudem, w porównaniu z którym transsubstancjacja blednie”38. 
Należy odnotować, że w przytoczonym wcześniej fragmencie słowo 
„energia” jest synonimem siły39. ów demokratyczny cud komunika-
cji ma zatem polegać na zastąpieniu arbitralnej przemocy dobrowol-
nym porozumieniem. 

Nietrudno zauważyć, że do opisu ideału demokratycznego John 
Dewey używa retoryki, w  której silnie pobrzmiewają echa ideali-
stycznej metafizyki z  wczesnego okresu jego twórczości40. Jednak 
koncepcja demokracji, którą proponuje Dewey, ma zasadniczo post-
metafizyczny charakter. Używając mniej egzaltowanego języka, mo-

36 J. Dewey, Creative Democracy – The Task Before Us, LW 14, s. 227. 
37 Idem, The Public and Its Problems, LW 2, s. 331.
38 Idem, Experience and Nature, LW 1, s. 132.
39 Idem, The Public and Its Problems, LW 2, s. 331. 
40 Podobnych pozostałości myślenia metafizycznego jest w filozofii Deweya wię-

cej. Przykładowo pragmatysta traktuje niekiedy demokrację w znaczeniu po-
litycznym jedynie jako „zewnętrzny wyraz” idei demokracji. Odpowiedzią na 
krytykę rządu przedstawicielskiego ma być więc powrót do „samej idei”, a za-
tem właściwej etycznej treści pojęcia demokracji. Posługiwanie się opozycją 
„zewnętrzny–wewnętrzny” jest jednak bardzo problematyczne. Trudno zrozu-
mieć, w jakim sensie jeden zestaw praktyk może być bardziej „zewnętrzny” wo-
bec idei demokracji niż inny. Wypowiadając się w tej tonacji, Dewey łatwo po-
pada w rodzaj demokratycznego mistycyzmu. Por. wypowiedzi Deweya w The 
Public and Its Problems, LW 2, zwłaszcza s. 323–332. 
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żemy powiedzieć, że moralna różnica między demokracją w sensie 
politycznym (rządem reprezentatywnym) a  demokracją w  sensie 
społecznym (wspólnotą) polega na tym, że istnieje w nich odmien-
na struktura władzy i autorytetu. Nawet najbardziej demokratyczny 
rząd w dużej mierze polega na przymusie. Tymczasem demokratycz-
na wspólnota jest oparta przede wszystkim na swobodnej wymia-
nie doświadczeń oraz dobrowolnym uczestnictwie. Chociaż wspól-
nota nie jest całkowicie wolna od stosunków władzy, to powstające 
w niej struktury autorytetu w dużo większym stopniu są oparte na 
konsensusie. Nadaje to uczestnictwu we wspólnocie walor moralny. 
Zdaniem Deweya dopiero we wspólnotowym kontekście demokra-
tyczne ideały wolności, równości i braterstwa zyskują konkretny wy-
raz41. Dlatego też demokracja pozbawiona wymiaru wspólnotowego 
i zredukowana jedynie do zbioru procedur pozostaje niekompletna.

4.2.3. zmierzch demokratycznych wspólnot i zadania radykalnej 
demokracji

Demokracja według Johna Deweya powinna opierać się na dwóch 
filarach: instytucjach rządu przedstawicielskiego i  demokratycz-
nie zorganizowanych wspólnotach. W  ocenie filozofa równowa-
ga między politycznym a społecznym aspektem demokracji istnia-
ła w Ameryce przed rewolucją przemysłową w wyniku „szczęśliwej 
kombinacji ludzi i okoliczności”42. świat ten, zdaniem autora The Pub- 
lic and Its Problems, należy do przeszłości. Formy polityczne opar-
te na idei wspólnoty lokalnej nie zdołały zaadoptować się do nowej 
rzeczywistości ekonomicznej, która wyłoniła się w wyniku rewolucji 
przemysłowej. Parafrazując Deweya, możemy powiedzieć, że skut-
kiem rewolucji przemysłowej był zmierzch demokratycznych wspól-
not43. Odrodzenie demokracji wymaga zdaniem filozofa wskrze-
szenia elementów doświadczenia wspólnotowego w  warunkach 
cywilizacji przemysłowej. Wzorce zachowań, które kształtowały się 

41 Por. ibidem, s. 329.
42 J. Dewey, Creative Democracy – The Task Before Us, LW 14, s. 225.
43 Zmierzch publiczności (the eclipse of the public), o którym mówi Dewey, jest 

w dużej mierze konsekwencją tego procesu. 
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spontanicznie w obrębie wspólnoty, muszą być w sposób świadomy 
odtworzone w warunkach społeczeństwa przemysłowego44. Demo-
kracja nabiera więc w refleksji Deweya charakteru świadomego pro-
jektu45. Jak przekonuje amerykański filozof:

Cel demokracji jest celem radykalnym. Jest to cel, który nie został do 
tej pory adekwatnie zrealizowany w żadnym kraju w jakimkolwiek cza-
sie. Jest on radykalny, ponieważ wymaga wielkich zmian w istniejących 
instytucjach, ekonomicznych, prawnych i kulturalnych. Demokratycz-
ny liberalizm, który nie rozpoznaje tych rzeczy w myśli i działaniu, nie 
rozpoznał jeszcze swojego własnego znaczenia oraz tego, do czego zna-
czenie to zobowiązuje46. 

Projekt radykalnej demokracji ma ostatecznie prowadzić do demo-
kratyzacji kultury. W pracy Freedom and Culture Dewey sugeruje, że 
praktyki demokratyczne należy rozszerzyć na takie sfery kultury, jak 
„stosunki panujące w przemyśle, w komunikacji, nauce, sztuce i reli-
gii”47. W każdej z tych sfer kształtowane są bowiem postawy, od któ-
rych ostatecznie zależy trwałość demokratycznych instytucji.

Jak wskazuje Alfonso Damico, ideałem, do którego dążył John 
Dewey, było społeczeństwo partycypacyjne48. Przez partycypację 
Dewey rozumiał demokratyzację sposobu sprawowania władzy we 
wszystkich sferach życia społecznego, włączając w to rodzinę, szko-
łę i  zakłady pracy. Swoje rozumienie demokratycznej partycypacji 

44 Por. J. Dewey, Creative Democracy – The Task Before Us, LW 14, s. 225. 
45 Carson twierdzi, że demokracja w myśli Deweya staje się ideologią, i to taką, 

która obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka, czyli ideologią totalną. Cho-
ciaż w stwierdzeniu tym jest wiele przesady, to nie ulega wątpliwości, że Dewey 
dążył do nadania demokracji charakteru samoświadomego projektu politycz-
nego, zmierzającego do przekształcenia całokształtu stosunków społecznych. 
Por. C. B. Carson, op. cit., s. 185. 

46 J. Dewey, Democracy is Radical, LW 11, s. 298–299. Dewey był jednym z pierw-
szych autorów, którzy zastosowali przymiotnik „radykalny” w odniesieniu do 
demokracji. Jest to novum wskazujące na istotną zmianę akcentów w refleksji 
nad demokracją.

47 Idem, Freedom and Culture, LW 13, s. 67.
48 Por. A. Damico, Individuality and Community. The Social and Political Thought 

of John Dewey, University of Florida Press, Gainesville 1978, s. 101–127. 
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Dewey przedstawił w  tekście Democracy and Educational Admini-
stration. „Zasadniczy punkt demokracji pojmowanej jako sposób 
życia – tłumaczył Dewey – można wyrazić […] jako konieczność 
partycypacji każdej dojrzałej istoty ludzkiej w  formowaniu warto-
ści, które regulują wspólne życie ludzi […]”49. Sferę polityki Dewey 
postrzega bardzo szeroko. O rządzie możemy mówić wszędzie tam, 
gdzie podejmowane są decyzje wiążące dla pewnej grupy osób. A za-
tem pewien rodzaj rządu występuje także „w rodzinie, w biznesie, 
w kościele i w każdej grupie społecznej”50. Hasło partycypacji ozna-
cza zatem wezwanie do reformy stosunków władzy w obrębie rodzi-
ny i stowarzyszeń składających się na społeczeństwo obywatelskie51.

Tam, gdzie jest władza, występuje również groźba tyranii. John 
Dewey konfrontuje swoje audytorium z  możliwością, że władza 
sprawowana przez szkolnych administratorów ma niedemokratycz-
ny charakter52. Kiedy możliwości uczestnictwa są zablokowane, 
mamy do czynienia z instytucjami opartymi na przemocy:

Społeczne urządzenia oparte na trwałym podporządkowaniu utrzymu-
ją się za pomocą opresji. Opresja nie musi być fizyczna. Istnieli, przez 
krótki czas, dobroczynni despoci. Jednak pewien rodzaj opresji był tam 

49 J. Dewey, Democracy and Educational Administration, LW 11, s. 217.
50 Ibidem, s. 221. 
51 Jedną z nierozstrzygniętych kwestii w filozofii Johna Deweya jest rola państwa 

w procesie demokratyzacji życia społecznego. Zważywszy na niedemokratycz-
ny charakter wielu stowarzyszeń, powstaje pytanie, czy filozof dopuszcza wy-
korzystanie państwowego przymusu do ingerencji w ich wewnętrzną strukturę. 
Trudno sobie wyobrazić, aby zaprowadzenie demokracji w miejscu pracy do-
konało się w sposób całkowicie dobrowolny. Jeśli jednak zgodzimy się na in-
terwencję w  stosunki pracy, to czy jesteśmy skłonni zaakceptować podobną 
ingerencję w wewnętrzne sprawy organizacji religijnych? Czy demokracja ra-
dykalna jest ideałem politycznym, zakładającym przekształcenie całego społe-
czeństwa wedle określonego z góry planu, czy ideałem etycznym, wskazującym 
na jeden z modeli dobrego życia, który można realizować w obrębie społeczeń-
stwa liberalnego? Szeroką dyskusję na ten temat wywołał w kręgu komentato-
rów Deweya artykuł Roberta Tallisse’a, stawiający tezę, że Deweyowskie rozu-
mienie demokracji nie daje się pogodzić z Rawlsowskim ujęciem pluralizmu 
politycznego. Por. R. Tallisse, Farewell to Deweyan Democracy. Towards New 
Pragmatist Politics, „Political Studies” 2011, Vol. 59, No. 3.

52 J. Dewey, Democracy and Educational Administration, LW 7, s. 218.
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obecny, być może ekonomiczny, z pewnością moralny i psychologicz-
ny. Już wykluczenie z partycypacji jest subtelną formą represji 
[wyróżnienie – M. K.]53.

Ograniczenie możliwości partycypacji w dowolnej sferze życia spo-
łecznego oznacza w istocie subtelny rodzaj opresji, jest miękką od-
mianą tyranii. Oto sedno stanowiska Deweya. Życie społeczne do-
starcza aż nazbyt wielu przykładów instytucji działających w sposób 
autorytarny. Zakamuflowane formy opresji, przekonuje Dewey, oka-
zują się dużo bardziej efektywne niż otwarte prześladowanie. Przy-
mus wcielony w instytucje społeczne wydaje się normalny i zgodny 
z naturalnym stanem rzeczy. Przechodzi w nawyk, stając się niezau-
ważalny dla tych, którzy mu podlegają. Przyuczeni do posłuszeństwa 
ludzie z  reguły nie uświadamiają sobie, że mogą domagać się peł-
nego prawa do rozwoju własnych zdolności. W tej sytuacji – prze-
konuje Dewey – poszkodowane są nie tylko jednostki, lecz także 
cała demokratyczna wspólnota. Ceną despotyzmu jest bowiem zni-
weczenie potencjału społecznego, który w  innych okolicznościach 
mógłby zostać zrealizowany.

Program pragmatysty nie jest jednak wolny od ambiwalencji 
w  najbardziej zasadniczej kwestii. Wróćmy do przykładu admini-
stratorów szkolnictwa, których Dewey przestrzegał, że sprawowane 
przez nich rządy mogą być formą miękkiego despotyzmu. Mimo 
retoryki przywołującej obrazy tyranii pragmatysta nie zakwestio-
nował formalnych podstaw władzy administratorów. Dewey zwraca 
jedynie uwagę, że powinien istnieć jakiś sposób na to, aby nauczyciel 
mógł „bezpośrednio lub przez demokratycznie wybranych repre-
zentantów uczestniczyć w formułowaniu kontrolnych celów, metod 
i  materiałów w  szkole, której jest częścią”54. Możliwość uczestnic-
twa nie jest jednak tym samym co prawo do podejmowania decyzji. 
Jak łatwo zauważyć, „bardziej organiczna partycypacja nauczycieli 
w  formowaniu edukacyjnej polityki szkoły” nie musi wcale ozna-
czać końca władzy administratorów55. Nie jest to po prostu niekon-

53 Ibidem.
54 Ibidem, s. 222.
55 Ibidem.
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sekwencja ze strony Johna Deweya. Filozof zdawał sobie sprawę, że 
nie wszędzie da się zastosować prostą receptę w postaci demokracji 
bezpośredniej. Tam, gdzie nie można wprowadzić instytucjonal-
nych mechanizmów demokratycznej kontroli – np. w rodzinie czy 
w szkole – należy przynajmniej zadbać o to, aby władza była spra-
wowana w możliwie najmniej arbitralny sposób. Potrzebny jest za-
tem rozsądny kompromis między zasadą uczestnictwa a względami 
praktycznymi, takimi jak wymogi współczesnej biurokracji, impe-
ratywy wydajności ekonomicznej czy potrzeba sprawowania choćby 
ograniczonego nadzoru nad działalnością instytucji edukacyjnych. 
Zasadę uczestnictwa należy rozumieć elastycznie, dostosowując ją 
każdorazowo do aktualnych okoliczności56.

4.2.4.  demokratyczna wspólnota wobec podziałów społecznych. 
miejsce klasy, religii, płci, narodu i rasy w filozofii  
johna deweya

Moralna wyższość demokracji nad innymi formami społecznego 
zrzeszenia polega, zdaniem Johna Deweya, na tym, że jedynie de-
mokracja umożliwia swobodną wymianę doświadczeń między ludź-
mi bez względu na ich pochodzenie klasowe, przekonania religijne, 
płeć czy kolor skóry. Antytezą demokracji jest zatem nie tylko spo-
łeczeństwo, w którym władza jest sprawowana arbitralnie, lecz tak-

56 Napięcie między formalnymi a  nieformalnymi mechanizmami demokratyza-
cji jest widoczne także we współczesnych teoriach sytuujących się w nurcie de-
mokracji partycypacyjnej. Carol Pateman, która koncentruje się na partycypa-
cji robotników, uznaje fabrykę za swoisty system polityczny, w którym powinny 
istnieć sformalizowane mechanizmy demokratycznej kontroli. Podobnie Nor-
berto Bobbio w pracy The Future of Democracy mówi o przejściu od demokracji 
politycznej do demokracji społecznej, przez co rozumie on przede wszystkim 
stopniowe rozszerzanie mechanizmu głosowania na kolejne sfery życia społecz-
nego, w tym na stosunki panujące w miejscu pracy. Roberto Unger podkreśla 
z kolei potrzebę zatarcia rozróżnienia między definiowaniem a wykonywaniem 
zadań. Brazylijski teoretyk odwołuje się tym samym do nieformalnego rozu-
mienia partycypacji, które kładzie nacisk na „miękkie” zmiany w zakresie kul-
tury. Por. C. Pateman, op. cit., s. 67–85; N. Bobbio, The Future of Democracy,  
s. 55–56; R. Unger, Democracy Realized. The Progressive Alternative, Verso, Lon-
don–New York 2001, s. 257.
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że społeczeństwo kastowe, w którym różne kategorie ludności i typy 
doświadczeń są od siebie ściśle odseparowane57. Ideał demokratycz-
ny opiera się na uznaniu pluralizmu w zakresie wyznawanych warto-
ści i stylów życia, przy jednoczesnym odrzuceniu tendencji do sepa-
ratyzmu i izolacji. Demokratyczna wspólnota tym różni się od gangu 
złodziei, że ma ona charakter otwarty58. Gangsterzy mogą być złą-
czeni między sobą więzami solidarności, ale jednocześnie przyna-
leżność do gangu odgradza ich od reszty społeczeństwa. Wspólnotę 
demokratyczną od gangu odróżnia to, że nie toleruje ona tego ro-
dzaju murów. Ideał demokratyczny jest zatem „równoznaczny […] 
ze złamaniem barier klasy, rasy i terytorium narodowego”59. Dewey 
zapewne zgodziłby się na poszerzenie tej listy o płeć i wyznanie reli-
gijne. Przyjrzyjmy się zatem problemom związanym z klasą, religią, 
płcią, narodowością i rasą, aby uwypuklić trudności, jakie napotyka 
Deweyowska teoria demokracji. 

John Dewey miał świadomość napięcia istniejącego między de-
mokratycznymi ideami a  klasowym charakterem społeczeństwa. 
Jednocześnie nie wydaje się, aby zdołał on znaleźć dla tej sprzeczno-
ści zadowalające rozwiązanie. Jak przekonuje kanadyjski filozof poli-
tyki Crawford Brough Macpherson, w historii można wyróżnić dwie 
dominujące odmiany demokratycznego egalitaryzmu60. Pierwszą 
z nich, obecną w pismach politycznych lewellerów oraz w twórczości 
takich autorów, jak Jean-Jacques Rousseau i Thomas Jefferson, Mac-
pherson określa mianem społeczeństwa jednoklasowego. W myśl tej 
wizji, charakterystycznej dla niektórych odmian liberalizmu, społe-
czeństwo jest postrzegane jako zrzeszenie niezależnych producen-
tów. Prywatna własność środków produkcji zostaje zachowana, ale 
istniejące nierówności w  zakresie własności nie przekładają się na 
nierówności w sferze władzy i wpływu. Druga odmiana radykalnego 
egalitaryzmu wyróżniona przez Macphersona odwołuje się do idei 
społeczeństwa bezklasowego. W  tym modelu, charakterystycznym 

57 J. Dewey, Lectures in Social and Political Philosophy, „european Journal of Prag-
matism and American Philosophy” 2015, Vol. 7, No. 2, s. 25.

58 Por. na ten temat idem, Democracy and Education, MW 9, s. 87–92.
59 Ibidem, s. 93.
60 C. B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy, s. 9–22.
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dla różnych odmian socjalizmu, prywatna własność środków pro-
dukcji zostaje zastąpiona własnością społeczną. Czytelny związek 
między demokracją a ustrojem społeczno-ekonomicznym, wywodzi 
Macpherson, ulegał zatarciu u  takich autorów, jak Leonard Hob- 
house i John Dewey61. Rozwijana przez nich teoria liberalna – wy-
rokuje kanadyjski myśliciel – pełni funkcję zasłony dymnej, prze-
słaniającej klasowy, nieegalitarny charakter społeczeństwa kapi-
talistycznego62. Łagodząc nieco wymowę krytyki Macphersona, 
możemy powiedzieć, że John Dewey nie tyle świadomie zwodził 
swoją publiczność, ile nie zdołał znaleźć przekonującego rozwiąza-
nia dla opisanego wyżej problemu. 

Jako naturalista John Dewey odrzucał wiarę w  istnienie świa-
ta nadprzyrodzonego63. Pragmatysta zdawał sobie sprawę z tego, że 
wielkie historyczne religie zakładały istnienie „niewidzialnych sił”, 
kontrolujących ludzkie przeznaczenie, którym należne są cześć i po-
słuszeństwo. Dewey oskarżał religię na równi z metafizyką o dogma-
tyzm i hamowanie postępu nawyków myślowych ukształtowanych 
przez nowoczesną naukę64. A  jednak, mimo tak stanowczych sfor-
mułowań, Dewey nie postulował całkowitego porzucenia wierzeń 
religijnych. Pragmatysta sądził, że można oddzielić doświadczenie 
religijne od instytucjonalnej religii. W pracy A Common Faith De-
wey utożsamia nastawienie religijne z postawą „naturalnej pokory” 
wobec świata, wyrażającej się w  akceptacji tych elementów naszej 
kondycji, których nie możemy zmienić65. W innym miejscu pragma-
tysta interpretuje doświadczenie religijne jako związane z intensyw-

61 Ibidem, s. 49. 
62 Por. C. B. Macpherson, The Deceptive Task of Political Theory, w: idem, Demo-

cratic Theory. Essays in Retrieval, Clarendon Press, Oxford 1973, s. 195–203.
63 Jak zauważył Frederick Copleston, „filozofia naturalistyczna nie może znaleźć 

żadnego miejsca dla Boga rozumianego tak, jak pojmuje go judaizm, chrześci-
jaństwo i mahometanizm”. Por. F. Copleston, Historia filozofii, t. 8: Od Bentha-
ma do Russella, tłum. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa 1989, s. 382.

64 Ten podskórny antyklerykalizm wychodzi niekiedy na światło dzienne. Por. 
J. Dewey, Anti-Naturalism in Extremis, LW 15.

65 Por. liczne uwagi Johna Deweya w: A Common Faith, LW 9, s. 12–14, 18, 36.
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ną kontemplacją ideałów etycznych66. Kiedy indziej znowu Dewey 
zaprzecza, jakoby istniało jakieś odrębne doświadczenie religijne, 
mówiąc zamiast tego o „religijnej jakości” przenikającej różne inne 
doświadczenia67. 

Pogląd Deweya o możliwości całkowitego oddzielenia religii od 
doświadczenia religijnego jest niezwykle kontrowersyjny. Zgadzam 
się z Hansem Joasem, który pisze, że podobnie jak nie można na-
uczyć się języka obcego w ogóle (w odróżnieniu od np. języka czes- 
kiego, angielskiego, rosyjskiego), tak też trudno jest mówić o  do-
świadczeniu religijnym niezwiązanym z  żadną konkretną religią68. 
Co więcej, Dewey nie zdołał przekonująco powiązać swojej filozo-
fii doświadczenia religijnego z analizą społecznego wymiaru religii. 
Nawet jeśli zaakceptujemy Deweyowską interpretację doświadcze-
nia religijnego, wciąż pozostaje niejasne, w jaki sposób tak ujęte do-
świadczenie może prowadzić do powstania powszechnie podziela-
nych przekonań i postaw. Intencją pragmatysty nie było bynajmniej 
zamknięcie religii w  sferze prywatnej. Na możliwość odgrywania 
przez religię ważnej roli społecznej wskazuje już występujące w tytu-
le pracy Deweya określenie „wspólna wiara”. Z drugiej jednak strony 
przedstawiona tam analiza zmierzała do uwolnienia wartościowych 
elementów doświadczenia religijnego z gorsetu skostniałych wierzeń 
i instytucji, nadając tym samym przeżyciu religijnemu zdecydowa-
nie indywidualistyczny charakter. Dewey nigdy nie pokazał, w jaki 
sposób zindywidualizowane doświadczenie religijne może następnie 
stać się „walczącą wiarą”, wprzęgniętą w służbę ideałów sprawiedli-
wości społecznej69. 

66 Na aktywizujący wpływ religii wskazuje też zaproponowana przez Deweya 
definicja Boga jako unii tego, co aktualne i idealne. Por. ibidem, s. 36.

67 Ibidem, s. 9.
68 H. Joas, Powstawanie wartości, tłum. M. Kaczmarczyk, Oficyna Naukowa, War-

szawa 2009, s. 191. Joas zaczerpnął to porównanie od George’a Santayany. 
69 Jak złośliwie zauważył Hans Joas, „przekonanie, że postanowienie filozofa, aby 

pojęcie »Bóg« odnieść do intelektualnej abstrakcji, będzie mogło kogoś do cze-
goś skłonić i spowodować transformację, wydaje się prawie śmieszne”. Por. ibi-
dem, s. 189–190. 
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Wydaje się, że krytykę tradycyjnych religii przedstawioną w A Com-
mon Faith najlepiej rozumieć jako próbę pogodzenia wierzeń re-
ligijnych z  etosem pragmatycznego fallibilizmu. Konsekwentne 
odrzucenie wiary w istnienie świata nadprzyrodzonego unieważnia 
tradycyjny spór religii z nauką, choć ceną za to jest radykalne prze-
kształcenie istniejących wierzeń religijnych. Po wyswobodzeniu się 
z metafizycznych uwikłań język religijny nadal może służyć do opisu 
indywidualnych przeżyć. Propozycja Deweya może wydać się atrak-
cyjna ludziom interpretującym własne doświadczenie w kategoriach 
zaczerpniętych z  określonej tradycji religijnej, ale zarazem odrzu-
cającym te elementy zastanych wierzeń, które są niemożliwe do 
pogodzenia z demokratycznym egalitaryzmem i ustaleniami nowo-
czesnej nauki. Znaczenie Deweyowskiej reinterpretacji religii polega 
więc nie tyle na wykreowaniu nowej „walczącej wiary”, ile na próbie 
nadania istniejącym wierzeniom religijnym mniej dogmatycznego 
charakteru70. 

Chociaż Dewey opowiadał się za równouprawnieniem kobiet, 
to jego poglądy w  tej kwestii cechuje pewna niekonsekwencja. 
Można ją prześledzić, analizując wypowiedzi Johna Deweya na te-
mat małżeństwa: „Małżeństwo przemienia więź między mężczyzną 
a kobietą – opartą na namiętności lub przyjaźni – w świadomą, in-
tymną, trwałą, odpowiedzialną unię dla wspólnego celu i  obopól-
nego dobra”71. Zagrożenie dla owej „świadomej, intymnej, trwałej 
i odpowiedzialnej unii” niosą ze sobą takie nowoczesne tendencje, 
jak emancypacja życia seksualnego czy nadmierny indywidualizm. 
W obliczu tych zagrożeń filozof podejmuje się obrony małżeństwa. 
Z indywidualnego punktu widzenia – przekonuje Dewey – korzyst-
niejsze jest zespolenie motywu seksualnego z przyjaźnią i trwałym 
zainteresowaniem, co pozwala uniknąć zarówno niepotrzebnego 
stłumienia popędu seksualnego, jak i jego szkodliwego rozbuchania. 

70 Na temat pragmatyzmu i  religii por. też eseje Richarda Bernsteina (Pragma-
tism’s Common Faith) oraz Roberta Westbrooka (An Uncommon Faith: Prag-
matism and Religious Experience) zamieszczone w zbiorze Pragmatism and Re-
ligion. Classical Sources and Original Essays, ed. by S. Rosenbaum, Southern 
Illinois University Press, Urbana–Chicago 2003.

71 J. Dewey, Ethics, LW 7, s. 438. 
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Natomiast ze społecznego punktu widzenia małżeństwo zapewnia 
małżonkom wzajemną pomoc i  umożliwia wspólne wychowanie 
dzieci. Dewey dopuszcza możliwość, aby obie strony podejmowa-
ły działalność zarobkową i – w zależności od okoliczności – miały 
wspólne bądź oddzielne konta bankowe. Popularyzacja wiedzy na 
temat „kontroli urodzeń” poprawi sytuację kobiet w  małżeństwie. 
W sprawie podziału obowiązków domowych Dewey wypowiada się 
nader ogólnikowo: „W  pewnych sprawach mąż może być bardziej 
zdatny do przyjęcia ostatecznej odpowiedzialności, w  innych zaś 
żona. W każdym razie powinna istnieć konsultacja i swobodna wy-
miana doświadczeń, a nie narzucanie”72.

Mimo zasadniczo egalitarnej koncepcji małżeństwa pewne aspek-
ty poglądów Johna Deweya mogą budzić wątpliwości. Jak zauważyła 
teoretyczka wychowania Katarzyna Szumlewicz, Dewey uważał, że 
emancypacja kobiet może dokonać się ewolucyjnie, bez konieczne-
go momentu konfliktu73. Zdaje się, że Dewey zakłada, że mężczyź-
ni i kobiety są sobie autentycznie równi i mogą swobodnie zawrzeć 
związek oparty na równości – małżeństwo. Jednak realia społecz-
ne w  czasie, kiedy Dewey pisał te słowa, nie w  pełni usprawiedli-
wiały tak optymistyczną ocenę. W drugim wydaniu Ethics główne 
zagrożenie dla instytucji małżeństwa Dewey widział we wzroście 
tendencji indywidualistycznych, będących konsekwencją emancy-
pacji kobiet. Nie dostrzegał jednak, że osiągnięte równouprawnienie 
było w najlepszym razie cząstkowe, nie obejmowało np. egalitarne-
go podziału obowiązków domowych. Chociaż w świetle obecnych 
standardów feminizm Johna Deweya może wydawać się połowiczny, 
to rozwijany przez niego wariant pragmatyzmu dobrze współgra ze 
współczesną wrażliwością feministyczną. Oddajmy raz jeszcze głos 
Katarzynie Szumlewicz:

72 Ibidem. 
73 Por. K. Szumlewicz, Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolno-

ści, równości i  szczęścia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011,  
s. 351. Autorka odwołuje się wprawdzie to pierwszego wydania Ethics, ale jej ar-
gument można też odnieść do wywodów Deweya zawartych w drugim wydaniu. 
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[…] Deweyowski pragmatyzm okazuje się niezwykle skuteczny właś- 
nie dlatego, że pozwala na przekroczenie sztywnego podziału na to, co 
męskie i kobiece. W jego ramach, nawet jeśli filozof tego nie postulo-
wał, jest możliwa pełniejsza […] emancypacja całości życia społeczne-
go, psychicznego i umysłowego od patriarchatu, opierającego się wszak 
na zwalczanych przezeń opozycjach: ciało kontra duch, nieruchoma 
prawda versus ruchomy pozór […]. W owych hierarchicznych podzia-
łach element zdominowany zawsze stanowi odpowiednik tego, co ko-
biece w relacji do dominującej męskości74.

Swoje stanowisko w  sprawie roli rasy i  narodowości w  społeczeń-
stwie demokratycznym John Dewey przedstawił w artykule pod ty-
tułem Nationalizing Education75. Pisząc o Ameryce, Dewey zauwa-
ża, że na amerykański nacjonalizm składają się doświadczenia wielu 
ras i wielu narodów. Nacjonalizm ten ma więc charakter tożsamości 
hybrydowej, co można wyrazić graficznie za pomocą dywizu. Tożsa-
mość Amerykanina jest zatem „polsko-niemiecko-angielsko-francu- 
sko-hiszpańsko-włosko-grecko-skandynawsko-czesko-żydowska”76. 
Dewey nie ma nic przeciwko takiej hybrydowej tożsamości pod wa-
runkiem, że dywiz będziemy interpretować jako znak łączący, a nie 
dzielący poszczególne elementy amerykańskiego doświadczenia77. 
Pragmatysta opowiada się za pewną formą liberalnego nacjonali-
zmu, który – choć celebruje różnice kulturowe – dążyłby do zbudo-

74 Ibidem, s. 351–352. 
75 Zob. J. Dewey, Nationalizing Education, MW 10. Por. też: A. Ryan, Pragmatism, 

Social Identity, Patriotism and Self-Criticism, „Social Research” 1996, Vol. 63, 
No. 4, s. 1041–1064. Na temat poglądów Deweya na rolę nacjonalizmu w po-
lityce międzynarodowej zob. J. Dewey, The Principle of Nationality, MW 10,  
s. 285–291. Dewey odróżnia tam nacjonalizm polityczny, wyrażający się w pró-
bie stworzenia własnego państwa, od nacjonalizmu kulturowego, polegającego 
na kultywowaniu odrębnej tradycji, literatury i poczucia wspólnoty kulturowej. 
Chociaż względy politycznego realizmu nie pozwalają każdemu aspirującemu 
do tego narodowi na stworzenie własnego państwa, to prawo do rozwijania włas- 
nej kultury nie powinno być w żaden sposób ograniczone. 

76 J. Dewey, Nationalizing Education, MW 10, s. 205. 
77 Dewey odrzucił zatem koncepcję melting pot, która w jego rozumieniu prowa-

dzi do prób tworzenia jednorodnego amalgamatu kosztem zacierania różnic, 
stanowiących o bogactwie kulturowym. Por. idem, The Principle of Nationality, 
MW 10, s. 289.
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wania nadrzędnej tożsamości na kanwie demokratycznego obywa-
telstwa. Aby tego dokonać, trzeba wystrzegać się pokusy narzucenia 
etosu jakiejś wybranej nacji jako paradygmatycznego doświadcze-
nia amerykańskiego. Z drugiej strony należy zwalczać też tendencje 
prowadzące do kulturowego separatyzmu, dążącego do zachowania 
„czystości” danej kultury narodowej i uniemożliwiającego tym sa-
mym swobodne przenikanie się elementów z różnych kultur. 

Różnice rasowe i  narodowe są uznawane przez Deweya za 
uprawnione w takim zakresie, w jakim są one wyrazem różnorod-
ności kulturowej. Zarazem jednak partykularne tożsamości nie po-
winny stać na przeszkodzie rozwijania szerszej tożsamości, wspólnej 
dla obywateli demokratycznej społeczności. Chociaż przedstawiona 
przez Deweya obrona hybrydowych tożsamości zasługuje na uzna-
nie, to także w tym zakresie jego poglądów nie można przyjąć bez 
istotnych zastrzeżeń. Dewey nie w pełni zdawał sobie sprawę z tego, 
w jaki sposób rasowe i narodowe uprzedzenia mogą wpływać na na-
sze rozumienie tego, co jest wartościowe w poszczególnych kultu-
rach. W istocie, jego własna teoria pedagogiczna opierała się na nie-
zwykle uproszczonym rozumieniu ewolucji kulturowej. Jak wskazuje 
Thomas Fallace, Dewey przez długi czas zakładał, że rozwój kultury 
przebiega w  sposób analogiczny do rozwoju osobniczego, a  zatem 
można w nim wyróżnić stadia, takie jak dzieciństwo, młodość, doj-
rzałość78. W  myśl tego poglądu stosunek tak zwanych kultur pry-
mitywnych do kultury zachodniej przypominałby relację dziecka 
do osoby dorosłej. Zgodnie z  tą koncepcją Dewey proponował, 
żeby dziecko w  trakcie edukacji szkolnej niejako odtwarzało pod-
czas zajęć poszczególne fazy rozwoju cywilizacji. Na tym założeniu 
opierały się programy nauczania szkoły eksperymentalnej. Jak nie-
trudno zauważyć, pogląd Deweya – podzielany w tym czasie przez 
wielu antropologów – implicite przyjmował, że niezachodnie kultury 
nie stanowią samoistnej wartości, będąc zaledwie prymitywniejszą 
wersją kultury krajów Zachodu. Z czasem filozof wyzwolił się z tego 

78 Por. T. Fallace, Race, Culture, and Pluralism. The Evolution of Dewey’s Vision 
for a Democratic Curriculum, „Curriculum Studies” 2012, Vol. 44, No 1. Omó-
wienie problemu związku rasy i kultury w poglądach Deweya opieram na tym 
artykule.
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uproszczonego poglądu na kulturę, jednak nawet wtedy w jego pi-
smach pedagogicznych nie znajdziemy analiz wskazujących, w jaki 
sposób edukacja może przyczynić się do zwalczania przesądów ra-
sowych i narodowych.

Ten szkicowy przegląd poglądów Johna Deweya na rolę klasy, 
religii, płci, rasy i narodowości w społeczeństwie demokratycznym 
pozwala uwypuklić istotny rys stworzonej przez niego teorii demo-
kracji. Przez społeczeństwo demokratyczne Dewey rozumiał taki 
porządek społeczny, w którym bariery dla swobodnej komunikacji 
związane z klasą, rasą, płcią i narodowością zostaną zniesione. Nie 
oznacza to, że wszystkie partykularne tożsamości muszą zostać stłu-
mione. Powinny one jednak zostać podporządkowane nadrzędnemu 
poczuciu przynależności do egalitarnej, demokratycznej wspólnoty. 
Trzeba przyznać, że chociaż Dewey zdawał sobie sprawę z trudności, 
jakie napotyka ideał demokratyczny, to nie potrafił w pełni docenić 
ich skali. Amerykański filozof nie zawsze dostrzegał, jak głęboko za-
korzenione mogą być postawy rasistowskie, jak dalekie od pragma-
tycznego fallibilizmu są dominujące instytucje religijne, jak potężną 
barierą dla swobodnej wymiany doświadczeń mogą okazać się po-
działy klasowe, zwłaszcza jeśli nie do końca uświadamiamy sobie ich 
oddziaływania. Nawet czytelnik przychylny egalitarnym intuicjom 
Johna Deweya może odnieść wrażenie, że pragmatysta nie stawił 
czoła problemom, jakie wiązały się z głoszonym przez niego progra-
mem demokratyzacji społeczeństwa.

4.3. sfera publiczna jako przestrzeń inteligentnego  
rozwiązywania problemów społecznych

4.3.1. narodziny i kryzys liberalnej publiczności

Publiczność jest fenomenem par excellence nowoczesnym. Jak za-
uważył Gabriel Tarde, „w  żadnym języku starożytnym, łacińskim 
ani greckim, nie ma wyrazu na określenie tego, co my nazywamy 
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publicznością”79. Powstanie publiczności stało się możliwe dopiero 
w wyniku wynalezienia druku w XVI wieku i związanej z tym rewo-
lucji w komunikacji. Ideał publiczności swój klasyczny wyraz znalazł 
w filozofii Immanuela Kanta. Zdaniem niemieckiego filozofa naiw-
nością byłoby sądzić, że jednostkowy umysł może samodzielnie wy-
zwolić się spod władzy zabobonów i przesądów. emancypacja wy-
maga istnienia zorganizowanej w odpowiedni sposób publiczności. 
„Stąd też – dowodzi Kant – każdemu człowiekowi z  osobna cięż-
ko samodzielnie wyswobodzić się z wrodzonej niemal niedojrzało-
ści. […] Mimo to możliwe jest jednak, ażeby publiczność sama się 
oświeciła. A jeśli tylko pozostawić jej wolność, jest to niemalże nie-
uniknione”80. Narodzinom publiczności towarzyszy postulat jaw-
ności życia politycznego81. Sekrety i  tajemnice są domeną tyranów 
i spiskowców. W sferze publicznej liczą się jedynie otwarcie wypo-
wiadane racje. Idea jawności oznacza więc podważenie jednej z naj-
starszych prerogatyw władzy – prawa do zakulisowych działań82. 
Inną zasadą jest wolność krytyki. Kant mówi o  publicznym użyt-
ku czynionym z rozumu. Prototypem publiczności jest dla niemiec-
kiego filozofa wspólnota uczonych. Wśród tej grupy najważniejszą 
rolę odgrywają filozofowie. To przede wszystkim w  ich argumen-
ty ma wsłuchiwać się publiczność. Członkowie publiczności muszą 
być wolni od relacji zależności osobistej od innych ludzi. Jak pod-
kreśla Kant, uczonego występującego w sferze publicznej nie obo-
wiązuje zasada posłuszeństwa wobec władzy monarszej. Warunkiem 
niezależności jest też posiadanie własności prywatnej – pracowni-
cy najemni, przez których Kant rozumiał głównie służbę domową, 
nie mogą być częścią publiczności. Z uczestnictwa w obradach pu-

79 G. Tarde, Publiczność i tłum, w: idem, Opinia i tłum, tłum. K. Skrzyńska, Warszawa 
1904, s. 13. 

80 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, w: idem, Rozprawy z histo-
rii filozofii, tłum. zbiorowe, Kęty 2005, s. 44.

81 Por. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, 
M. Łukasiewicz, red. i wstęp M. Czyżewski, PWN, Warszawa 2007, s. 219.

82 Na temat zasady jawności jako negacji tradycyjnej sztuki rządzenia (arcana im-
peri) zob. esej Norberto Bobbio pod tytułem Democracy and Invisible Power,  
w: N. Bobbio, The Future of Democracy. A Defence of the Rules of the Game, Uni-
versity of Minnesota Press, Minneapolis 1987, s. 79–97.
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bliczności zostały wykluczone również kobiety i dzieci jako z natu-
ry niezdolne do posługiwania się rozumem83. Mimo tych ograniczeń 
zasługą niemieckiego filozofa pozostaje wyartykułowanie etosu le-
żącego u podstaw kształtującej się mieszczańskiej sfery publicznej. 

Wiek XIX wzbogaci refleksję na temat publiczności o  wymiar 
analizy socjologicznej. Rozważania takie prowadził Gabriel Tarde 
w przytaczanej już pracy Opinia i tłum. Jak zaznacza Tarde, publicz-
ność jest „nowym ugrupowaniem społecznym”, ma więc ona swoją 
specyfikę, która różni ją od znanych do tej pory form organizacji 
społecznej84. Najważniejsze jest rozróżnienie na publiczność i tłum – 
to wokół niego Tarde buduje swoją definicję publiczności. Tarde 
wskazuje na dwie cechy, które odróżniają publiczność od tłumu. 
Po pierwsze, publiczność charakteryzuje się rozproszeniem w prze-
strzeni. Publiczność, mówi Tarde, to „rozproszony tłum”85. Tłum jest 
przywiązany do konkretnego miejsca, a zatem jest uzależniony od 
klimatu i pory roku, nie może się też rozrastać bez końca. Publicz-
ność zdaniem Tarde’a  jest z kolei „grupą wyższego ustroju”, wolną 
od tych ograniczeń86. Po drugie, publiczność w porównaniu z  tłu-
mem odznacza się pewnym intelektualizmem. Spoiwem łączącym 
członków publiczności jest wspólnie podzielana wiara lub poglądy, 
podczas gdy tłum zdaniem Tarde’a działa pod wpływem emocji, pra-
gnienia czynu czy nawet „namiętności niszczenia”87. Niezbędnym 
warunkiem powstania publiczności jest to, żeby jej członkowie po-
dzielali wspólne opinie, które uzyskują w ten sposób miano opinii 
publicznej88. Polemizując ze znaną koncepcją Gustava Le Bona, Ga-
briel Tarde ogłasza, że „nasz wiek jest epoką publiczności i różnych 
jej odłamów niemających nic wspólnego z tłumem”89. „Wzrost pu-

83 Szerzej na temat Kantowskiego rozumienia publiczności zob. J. Habermas, 
Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, s. 229–233.

84 G. Tarde, op. cit., s. 55.
85 Ibidem, s. 3.
86 Ibidem, s. 20.
87 Ibidem, s. 44.
88 Czasem Tarde używa terminu „opinia” na oznaczenie wspólnego mianownika 

poglądów członków różnych publiczności. Por. ibidem, s. 33. 
89 Ibidem, s. 18.
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bliczności – przepowiada Tarde – jest nieograniczony; a ponieważ 
w  miarę rozwoju życie społeczne jest coraz bardziej intensywne, 
a zatem bezsprzecznie stanie się ona grupą społeczną przyszłości”90. 

U progu XX wieku liberalne wyobrażenia na temat publiczno-
ści przeżywały wyraźny kryzys. Najbardziej przenikliwym diagnostą 
upadku publiczności był Walter Lippmann. W  pracy pod tytułem 
Public Opinion Lippmann dowodził, że myśl liberalna dała się uwieść 
mitowi wszechwiedzącego obywatela91. Członkowie publiczności są 
na ogół bierni, niedoinformowani i mają nader mgliste wyobrażenia 
o  problemach związanych ze sprawowaniem władzy. W  rzeczywi-
stości ich poglądy są przedmiotem zręcznej manipulacji politycz-
nych liderów i ekspertów od komunikacji. Lippmann mówi w tym 
kontekście o „wytwarzaniu przyzwolenia”92. W wydanej w 1926 roku 
pracy Phantom Public Lippmann zradykalizował swoją krytykę93. 
Wiek XIX, przekonuje, uwierzył w fantazmat identyczności. Popeł-
niono błąd personifikacji: traktowano publiczność tak, jakby była 
osobą, i przypisywano jej boskie atrybuty, które wcześniej przysługi-
wały królom. Pomylono tożsamości, traktując mieszaninę różnorod-
nych grup i interesów tak, jakby była ona jednorodną publicznością 
złączoną wspólną opinią. Nic dziwnego, że tak rozumiana publicz-
ność okazała się widmem. W istocie demokratyczna publiczność jest 
wielkim niemową. Jedyne, czego można od niej oczekiwać, to doko-
nanie wyboru między tymi, którzy są obecnie u władzy, a aspirującą 
do rządzenia opozycją94. 

Rozważanie Lippmanna sprowokowały Johna Deweya do na-
pisania pracy The Public and Its Problem, w której podjął on próbę 
diagnozy kryzysu demokratycznej sfery publicznej. Zdaniem ame-
rykańskiego filozofa publiczność nie może istnieć bez swobodnej 
wymiany informacji i opinii. Jednak formalne gwarancje wolności 

90 Ibidem. 
91 W. Lippmann, Public Opinion, Transaction Publishers, New Brunswick–Lon-

don 1998, s. 273.
92 Ibidem, s. 248. 
93 W. Lippmann, Phantom Public, Transaction Publishers, New Brunswick–Lon-

don 1993.
94 Ibidem, s. 116.
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słowa okazują się niewystarczające. W  rezultacie rozwoju metod 
propagandy i  reklamy zmianie uległa struktura przestrzeni pu-
blicznej. Antycypując późniejsze rozważania Jürgena Habermasa, 
Dewey dostrzegał przekształcenie zasady jawności, na której miała 
być ufundowana liberalna sfera publiczna, w praktykę publicity, zdo-
minowaną przez „reklamę, propagandę, inwazję życia prywatnego, 
»odgrywanie« przemijających zdarzeń w sposób gwałcący […] logi-
kę ciągłości, co pozostawia nas z tymi odizolowanymi wtargnięciami 
i  szokami, które noszą nazwę sensacji”95. Zyskującą na znaczeniu 
formą komunikacji publicznej, przekonuje Dewey, jest przekazy-
wanie „wiadomości” (news)96. Dominuje w  nich trywialna proble-
matyka i  tania sensacja. Pogoń za nowością sprawia, że naruszona 
zostaje logika ciągłości. Newsy nie są postrzegane przez publiczność 
jako elementy powiązanego ciągu zdarzeń, lecz jako pojedyncze epi-
zody, pozostające bez związku z  tym, co wydarzyło się wcześniej. 
Zmierzch publiczności nie oznacza oczywiście całkowitego zaniku 
debaty publicznej. Wobec abdykacji zdezorientowanej publiczności 
kontrolę nad formowaniem opinii na tematy polityczne mogli prze-
jąć profesjonalni aktorzy, rekrutujący się ze świata polityki i biznesu. 
Zjawisko propagandy – przekonywał Dewey – jest w pewnej mierze 
niezależne od ustroju. Do technik propagandowych równie chętnie 
co stronnicy Lenina bądź Mussoliniego odwołują się też amerykań-
scy „kapitanowie przemysłu”97. Pragmatysta odnotował też wzrost 
roli ekspertów w procesie formowania opinii, jednak w przeciwień-
stwie do Waltera Lippmanna, zachował wobec tej tendencji dużą po-
wściągliwość.

Rezultatem wymienionych procesów społecznych jest zjawi-
sko, które Dewey określa mianem zmierzchu lub schyłku publicz-
ności98. Publiczność nie potrafi właściwie rozpoznać konsekwen-
cji złożonych procesów ekonomicznych i  społecznych, dlatego nie 

95 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 341. Zob. też krytykę przekształ-
cenia się zasady jawności w  zjawisko publicity, w: J. Habermas, Strukturalne 
przeobrażenia sfery publicznej, s. 359–383.

96 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 347.
97 Ibidem, s. 360.
98 Ibidem, s. 304. 
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może też zająć wobec nich wyraźnego stanowiska. Demokratyczna 
publiczność – przekonuje Dewey – jest w dużym stopniu nieskry-
stalizowana i niezorganizowana99. W innym miejscu filozof określa 
publiczność mianem oszołomionej100. John Dewey wskazuje też na 
paralelny proces fragmentacji publiczności, kiedy w sferze publicz-
nej aktywnych jest wiele niepowiązanych ze sobą publiczności: 

To nie jest tak, że nie ma publiczności, nie ma dużego ciała złożone-
go z osób, które podzielałyby wspólne zainteresowanie konsekwencja-
mi transakcji społecznych. Istnieje zbyt wiele publiczności, publiczność 
za bardzo rozproszona, za bardzo rozrzucona, o zbyt skomplikowanej 
kompozycji101. 

Dla takiej mozaiki rozproszonych publiczności nie jest łatwo zna-
leźć wspólny mianownik w postaci powszechnie podzielanych prze-
konań, autentycznej opinii publicznej. W rezultacie sądy formuło-
wane przez rozproszone publiczności są pozbawione politycznego 
znaczenia.

Spostrzeżenia Johna Deweya na temat zmierzchu publiczności 
nie odbiegają od sceptycznych uwag Waltera Lippmanna. W prze-
ciwieństwie do autora Phantom Public Dewey nie zamierzał jednak 
pisać nekrologu dla demokratycznej publiczności. Realistyczna dia-
gnoza społeczna była dla niego jedynie punktem wyjścia próby sfor-
mułowania warunków, których spełnienie dawałoby szansę na odro-
dzenie politycznego znaczenia deliberujących publiczności. Aby to 
uczynić, trzeba właściwie rozpoznać główny problem, przed którym 
staje demokratyczna publiczność.

99 Ibidem, s. 303.
100 Ibidem, s. 308. John Dewey posługuje się przymiotnikiem bewildered.
101 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 320.
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4.3.2. problem publiczności: john dewey i charles wright mills

Sfera publiczna jest dla Johna Deweya przestrzenią, w której są defi-
niowane problemy społeczne102. Alfonso Damico wyróżnia trzy sta-
dia formowania się publiczności: (1) konsekwencje; (2) rozpozna-
nie; (3) zorganizowane działanie103. Wszystkie społeczne interakcje 
można wedle Deweya podzielić na dwa rodzaje. Niektóre aktywności 
mają konsekwencje jedynie dla osób w nie zaangażowanych i z tego 
względu znajdują się poza obszarem zainteresowań demokratycznej 
publiczności. Drugi rodzaj interakcji społecznych obejmuje te dzia-
łania ludzi (jednostek lub grup), które rodzą negatywne konsekwen-
cje dla osób trzecich. Regulacją aktywności drugiego rodzaju zaj-
muje się publiczność104. Mając to na uwadze, możemy przedstawić 
formowanie się publiczności w następujący sposób. Najpierw grupa 
osób, która czuje się dotknięta skutkami określonych działań, wystę-
puje z postulatem podjęcia interwencji zmierzającej do naprawy sy-
tuacji. W toku debaty publicznej następuje rozpoznanie sytuacji i in-
telektualne zdefiniowanie problemu. Następnie publiczność – sama 
lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, np. rzą-
du – podejmuje uzgodnione wcześniej działania, zmierzające do po-

102 Axel Honneth twierdzi, że ujęcie sfery publicznej jako przestrzeni rozwiązywa-
nia problemów powstających na gruncie społecznego podziału pracy odróżnia 
podejście Deweya od poglądów Hannah Arendt i Jürgena Habermasa, którzy są 
skłonni traktować sferę publiczną przede wszystkim jako obszar praktykowania 
komunikacyjnie rozumianej wolności. Por. A. Honneth, Demokracja jako re-
fleksyjna kooperacja – John Dewey a teoria demokracji doby współczesnej, tłum. 
B. Mrozewicz, T. Buksiński, w: Idee filozoficzne w  polityce, red. T. Buksiński, 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1998, s. 28.

103 Por. A. Damico, op. cit., s. 114. Warto odnotować podobieństwo między sche-
matem kształtowania się publiczności a Deweyowskim ujęciem badania jako 
rozwiązywania problemów, tj. przechodzenia od sytuacji niezdeterminowanych 
do sytuacji zdeterminowanych. 

104 Mamy tu do czynienia z pewną wersją klasycznego liberalnego rozróżnienia na 
sferę prywatną i publiczną. Granica między nimi nie jest wedle Deweya usta-
lona raz na zawsze i podlega redefinicji w debacie publicznej. Mówiąc słowa-
mi Honnetha, należy stwierdzić, że rozróżnienie na prywatne i publiczne jest 
przez Deweya interpretowane na sposób proceduralny, a nie substancjalny. Por. 
J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 243, 264–265, 275; A. Honneth, 
Demokracja jako refleksyjna kooperacja, s. 28.
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prawy sytuacji. Ten proces formowania woli zbiorowej John Dewey 
określił mianem „poszukiwania publiczności”.

W  nowoczesnym społeczeństwie – przekonuje Dewey – „pro-
blem demokratycznie zorganizowanej publiczności jest, po pierw-
sze i  przede wszystkim, problemem intelektualnym”105. Stanowi to 
historyczne novum. Konsekwencje industrializacji, przekonuje John 
Dewey, są raczej przez ludzi odczuwane niż intelektualnie postrzega-
ne i rozumiane106. Ma to niebłahe znaczenie, gdyż ukonstytuowanie 
się demokratycznej publiczności jest możliwe jedynie wtedy, gdy jej 
członkowie są w  stanie poprawnie odczytać związek między kon-
sekwencjami procesów społecznych a ich własnym życiem. Intelek-
tualnymi środkami opanowywania świata są według Deweya znaki 
i  symbole107. Symbole muszą być jednak powszechnie podzielane. 
Konstruowanie publiczności jest zatem procesem interpretacji rozu-
mianej jako nadawanie intersubiektywnego sensu politycznym do-
świadczeniom. Rezultatem tego procesu jest powstanie „wspólnoty 
działania” połączonej „wspólnymi znaczeniami”108. Praca przekształ-
cania odczuwanych konsekwencji interakcji społecznych w uświa-
domione i  podzielane znaczenia nie zachodzi jednorazowo ani 
całkowicie109. Zadanie tworzenia publiczności trzeba podejmować 
wciąż od nowa, pokonując bariery ograniczające swobodę i efektyw-
ność publicznej komunikacji. Porażka publiczności wynika przede 
wszystkim z  takich czynników, jak ograniczenia dostępnej wiedzy 

105 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 314.
106 Ibidem, s. 317.
107 Dewey tłumaczy, że „jedynie gdy istnieją znaki i symbole odnoszące się do ak-

tywności oraz ich rezultatów, możliwe jest spojrzenie na ciągłe zmiany niejako 
z zewnątrz, zatrzymanie w celu rozważania i oszacowania oraz poddanie regu-
lacji”. Dzięki symbolom „istotne relacje w biegu zdarzeń są zapisane i zacho-
wane jako znaczenia”. Ponadto symbolizacja językowa umożliwia „kalkulację, 
planowanie i nowy rodzaj działania, które interweniuje w to, co się dzieje, aby 
nadać mu kierunek”. Por. ibidem, s. 330–331. Na temat roli symboli w filozofii 
Deweya por. M. Smiley, Pragmatic Inquiry and Social Conflict: A Critical Recon-
struction of Dewey’s Model of Democracy, „Praxis International” 1989, Issue 4,  
s. 369–375.

108 Por. J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 311.
109 Ibidem. 
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naukowej, brak adekwatnych informacji czy wadliwa organizacja 
prasy i mediów. „Podstawowa trudność – przekonuje Dewey – pole-
ga na odkryciu środków, za pomocą których rozproszona, mobilna 
i wieloraka publiczność rozpozna samą siebie w stopniu wystarcza-
jącym, aby zdefiniować i wyrazić swoje oczekiwania”110. Aby tak się 
stało, potrzebne jest przede wszystkim udoskonalenie istniejących 
metod komunikacji i wymiany poglądów. Oto prawdziwy problem 
publiczności111.

Demokratyczna filozofia Johna Deweya znalazła nieoczekiwaną 
kontynuację w projekcie socjologii zaangażowanej Charlesa Wrighta 
Millsa. Autor Elity władzy miał bardzo niejednoznaczny stosunek 
do pragmatyzmu Deweya112. W  pracy pod tytułem Sociology and 
Pragmatism, będącej pierwotnie rozprawą doktorską, Mills wska-
zywał na ograniczenia pragmatyzmu jako ideologii technokratycz-
nie zorientowanej klasy średniej. Mimo tych rozbieżności poglądy 
Millsa na temat roli zaangażowanych nauk społecznych w procesie 
tworzenia publiczności mogą być interpretowane jako twórcze roz-
winięcie głównych motywów Deweyowskiej filozofii społecznej113. 
emancypacyjna rola socjologii według Millsa polega na tym, że po-
zwala ona dostrzec systemowy charakter trapiących społeczeństwo 
problemów:

O tyle, o ile badacz zainteresowany jest edukacją liberalną, czyli wyzwa-
lającą, jego rola publiczna ma dwa cele. To, co powinien zrobić dla jed-
nostki, to przekształcenie jej osobistych trosk i zmartwień w problemy 

110 Ibidem, s. 327. 
111 Ibidem, s. 365. 
112 Na temat stosunku Millsa do myśli Deweya por. doskonałą pracę Ricka Til-

mana, C. Wright Mills. A Native Radical and His American Intellectual Roots, 
The Pennsylvania State University Press, University Park–London 1984, s. 121–
–173. Tilman przekonująco pokazuje, że radykalizm Millsa pod wieloma wzglę-
dami przypomina stanowisko Deweya z  lat trzydziestych, a  krytyka filozofii  
liberalnej formułowana przez autora Elity władzy odnosi się raczej do form li-
beralizmu dominujących w latach czterdziestych i pięćdziesiątych niż do prac 
pragmatysty.

113 Por. C. W. Mills, Sociology and Pragmatism. The Higher Learning in America,  
ed. by I. Horowitz, Oxford University Press, New York 1969.
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społeczne, i zagadnienia podatne na działanie rozumu […]. To, co po-
winien zrobić dla społeczeństwa, to walka z  wszystkimi tymi siłami, 
które niszczą autentyczną publiczność i  tworzą społeczeństwo maso-
we […]114.

Troski dla Millsa są prywatne i mieszczą się w sferze osobistego do-
świadczenia człowieka. Problemy są natomiast publiczne i  wykra-
czają poza świat życia wewnętrznego oraz bezpośrednie otoczenie 
jednostki. Przekształcenie trosk w problemy wymaga dostrzeżenia 
społecznego wymiaru takich zjawisk, jak bezrobocie, brzydota prze-
strzeni miejskiej czy nierówności ekonomiczne. Jak nietrudno za-
uważyć, rozróżnienie Millsa na prywatne troski i publiczne problemy 
odpowiada Deweyowskiej opozycji nieuświadomionych i  świado-
mych konsekwencji interakcji społecznych. Umiejętność dostrzega-
nia związku między prywatnymi troskami a ich społecznymi przyczy-
nami jest niezbędna, jeżeli ludzie z biernych członków społeczeństwa 
masowego mają stać się aktywnymi obywatelami demokratycznej pu-
bliczności. Budowanie publiczności wymaga zatem rozwijania wy-
obraźni socjologicznej, pozwalającej dostrzec związek między indy-
widualną biografią a szerszymi przemianami społecznymi. 

Opisywany przez Waltera Lippmanna i  Johna Deweya kryzys 
demokratycznej sfery publicznej Charles Wright Mills diagnozuje 
jako przekształcanie się wspólnoty publiczności w  społeczeństwo 
masowe. W  tym kontekście Mills formułuje następującą definicję 
publiczności:

W  przypadku publiczności […] prawie tyle samo osób wypowia-
da opinie, co odbiera je; komunikacja publiczna jest tak zorganizo-
wana, że istnieje szansa natychmiastowej i  efektywnej odpowiedzi 
na każdą publicznie wygłoszoną opinię. Opinie sformułowane w  ta-
kiej debacie łatwo znajdują wyraz w  efektywnym działaniu, nawet 
przeciwko – jeżeli zajdzie taka konieczność – istniejącym systemom 
i funkcjonariuszom władzy; natomiast istniejące władze nie przenikają 

114 Idem, Wyobraźnia socjologiczna, tłum. M. Bucholc, wstęp J. Mucha, PWN, War-
szawa 2007, s. 289.
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publiczności, a zatem jest ona mniej lub bardziej autonomiczna w spo-
sobie działania115. 

Antytezą publiczności jest społeczeństwo masowe, które charakte-
ryzuje się asymetrią komunikacji publicznej (przewagą nadawców 
nad odbiorcami), brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez 
tych, do których komunikaty są adresowane, brakiem związku mię-
dzy sferą formowania opinii a  sferą sprawowania władzy, wreszcie 
brakiem niezależnych instytucji, będących podstawą samoorgani-
zacji publiczności. Mills podkreśla, że kategorie publiczności i spo-
łeczeństwa masowego są typami idealnymi; w  rzeczywistości spo-
łecznej można odnaleźć elementy obu tych porządków. Niemniej 
jednak zdaniem badacza dryf w  stronę społeczeństwa masowego 
bierze górę nad procesami oddolnej samoorganizacji publiczności. 
W tej sytuacji zadaniem socjologii zaangażowanej jest przeciwsta-
wianie się tendencjom społecznym niszczącym niezależne publicz-
ności i poszukiwanie sposobów ich odrodzenia. 

Zarówno John Dewey, jak i Charles Wright Mills zadawali so-
bie pytanie, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, abyśmy mogli 
mówić o odrodzeniu demokratycznej publiczności. Powrót publicz-
ności wymaga przełamania apatii, która jest główną barierą dla ak-
tywnego udziału mas w  polityce. Podstawową przyczyną politycz-
nej bierności jest brak rzetelnej wiedzy na temat bieżącej sytuacji 
społecznej oraz wszystkich dostępnych możliwości politycznych. 
Dostarczaniem takiej wiedzy powinny zajmować się nauki społecz-
ne. „Komunikacja wyników badań społecznych – przekonuje De-
wey – jest tym samym co formowanie opinii publicznej”116. Wyniki 
badań muszą jednak zostać odpowiednio przedstawione. Jak za-
uważył Dewey, „gazeta, która byłaby jedynie dziennym wydaniem 
kwartalnika socjologii i  nauk politycznych, miałaby ograniczony 
obieg i niewielkie oddziaływanie”117. Poszukując kontaktu z szerszą 
publicznością, nauki społeczne powinny odważniej korzystać z arty-

115 Idem, Power, Politics and the People, Oxford University Press, New York 1963,  
s. 355. 

116 Ibidem, s. 345.
117 Ibidem, s. 349.
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stycznych środków wyrazu. Funkcją sztuki, przypomina Dewey, za-
wsze było „przebicie się przez skorupę konwencjonalnej i rutynowej 
świadomości”118. Aby dotrzeć do publiczności, potrzebne jest zatem 
umiejętne połączenie „najtrudniejszego rodzaju badania” z „subtel-
ną i delikatną, żywą i responsywną sztuką komunikacji”119. 

Jak zauważył James Bohman, pragmatyzm Deweya sugeruje pe-
wien rodzaj praktycznej weryfikacji wiedzy wytwarzanej w naukach 
społecznych120. Miarą sukcesu nauk społecznych jest to, w  jakiej 
mierze rozwijane przez nie diagnozy zostaną przyswojone przez 
demokratyczną publiczność. Problem polega jednak na tym, że 
krytycznym badaczom coraz trudniej nawiązać kontakt z publicz-
nością. „Między intelektualistą a  jego potencjalną publicznością – 
wyjaśnia Mills – stoją techniczne, ekonomiczne i  społeczne struk-
tury, które są obsługiwane przez innych i stanowią ich własność”121. 
Owe struktury, które pośredniczą między intelektualistami a  pu-
blicznością, Mills określał różnymi terminami, takimi jak przemysł 
informacyjny, aparat kulturalny lub media masowe. W rezultacie ich 
powstania zniknął świat pamfletów z epoki Thomasa Paine’a, a wraz 
z nim możliwość bezpośredniego kontaktu intelektualisty z debatu-
jącą publicznością. W tej sytuacji istnieją trzy możliwości działania. 
Po pierwsze, badacz może zadowolić się strefą wpływu tradycyjnie 
przysługującą wykładowcom akademickim, związaną z nauczaniem 
studentów i  kształtowaniem profesjonalnej opinii122. Po drugie, 
może starać się wykorzystać maszynerię przemysłu kulturowego 
do własnych celów, w szczególności jeśli uda mu się uzyskać status 

118 Ibidem.
119 Ibidem, s. 350. 
120 J. Bohman, Democracy as Inquiry, Inquiry as Democratic: Pragmatism, Social 

Science and Cognitive Division of Labour, „American Journal of Political Science” 
1999, Vol. 43, No. 2, s. 605. Twierdzenia nauk społecznych, wyjaśnia Bohman, 
można uznać za zweryfikowane jedynie wtedy, gdy „zostaną zaakceptowane 
przez tych, do których są adresowane w odpowiednich dla refleksji warunkach”. 
Przyjęcie tej perspektywy wymaga przyznania, że wiedza wytwarzana przez na-
uki społeczne nie jest uprzywilejowana względem innych rodzajów wiedzy. 

121 C. W. Mills, Power, Politics and the People, s. 296.
122 Idem, Wyobraźnia socjologiczna, s. 149–150.
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gwiazdy123. Trzecią możliwością jest zwrócenie się do grup niezado-
wolonych z panującego porządku. Poszukiwanie publiczności staje 
się tożsame z próbą zidentyfikowania sił społecznych dążących do 
zmiany status quo124. Wybierając tę drogę, sugeruje Mills, badacz nie 
może unikać stronniczości i  zaangażowania. Nawiązanie kontaktu 
z publicznością może więc wymagać opowiedzenia się po jednej ze 
stron politycznego sporu.

John Dewey i Charles Wright Mills sądzili, że autentyczna pu-
bliczność może ukonstytuować się jedynie na podstawie form spo-
łecznej samoorganizacji niezależnie od istniejących struktur władzy 
politycznej i ekonomicznej. Wyłonieniu się nowej publiczności to-
warzyszy na ogół element antagonizmu wobec zastanych politycz-
nych instytucji. Jak wyjaśnia Dewey, „nowa publiczność […] dłu-
go pozostaje nieokreślona, niezorganizowana, ponieważ nie może 
użyć odziedziczonych urządzeń politycznych”125. Zastane instytucje 
i dawne prawa nie są dostosowane do nowych potrzeb i  zmienio-
nych okoliczności. Z  tego względu, kontynuuje Dewey, „nowa pu-
bliczność musi złamać istniejące formy polityczne”126. Tworzenie 
niezależnych publiczności, na co zwracał uwagę Mills, można inter-
pretować jako praktykę oporu wobec dominujących ośrodków kre-
owania opinii. Źródłem otuchy były dla Millsa badania prowadzone 
w Decatur, liczącej wówczas sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców miej-
scowości w stanie Illinois127. Studium Millsa miało określić czynniki 
wpływające na zmianę opinii członków społeczności. Badania wy-
kazały, że o zmianie poglądów decydowały dwa czynniki – wpływ 
mass mediów lub toczona twarzą w twarz dyskusja z innymi człon-
kami wspólnoty. Co więcej, w przypadku istnienia zorganizowanych 
publiczności bezpośrednia dyskusja odgrywa większą rolę w  pro-

123 Idem, Power, Politics and the People, s. 296.
124 Początkowo Mills wiązał nadzieję na zmianę społeczną ze zorganizowanym ru-

chem robotniczym, potem zaś przeniósł swoje sympatie na intelektualistów 
i studentów. Por. ibidem, s. 247–259.

125 Ibidem, s. 254–255.
126 Ibidem, s. 255.
127 Na temat badań i wniosków z nich wypływających zob. C. W. Mills, Mass Media 

and Public Opinion, w: idem, Power, Politics and People, s. 577–599.
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cesie zmiany poglądów niż przekaz medialny. Nieformalne gru-
py, w których odbywa się spontaniczna komunikacja, Mills okreś- 
lił mianem podstawowych kręgów publiczności128. Owe podstawowe 
kręgi publiczności okazały się impregnowane na oficjalną propagan-
dę. Decydującą rolę w  formowaniu poglądów wśród nieformalnej 
publiczności mieli liderzy opinii, którzy potrafili zdobyć się na duży 
krytycyzm w stosunku do medialnego przekazu. Istnienie podsta-
wowych kręgów publiczności stanowi zatem realną barierę dla wpły-
wu masowych mediów. 

Widzimy już, jak splatają się dwa główne wątki Deweyowskiej 
teorii demokracji. Odrodzenie publiczności wymaga odtworzenia 
pewnych form demokracji bezpośredniej, opartych na indywidu-
alnym uczestnictwie. Zarówno Dewey, jak i  Mills poświęcili wiele 
uwagi instytucjonalnym warunkom niezbędnym do tego, aby mog- 
ła ukonstytuować się niezależna od władzy sfera publiczna. Zda-
niem Millsa demokratyczna publiczność możne znaleźć schronienie 
w college’ach dla dorosłych, a także w sferze niezależnych od władzy 
stowarzyszeń129. Dewey postrzegał z  kolei demokrację pracowni-
czą jako czynnik sprzyjający odrodzeniu publiczności. W tym du-
chu pragmatysta sugerował, że ideału demokratycznego nie da się 
urzeczywistnić bez „czegoś przypominającego gildie lub sowiety”130. 
Ostatecznie jednak obaj autorzy gdzie indziej lokują nadzieje na od-
rodzenie niezależnej sfery publicznej. Dewey był przekonany, że nic 
nie jest w  stanie zastąpić wspólnot sąsiedzkich, w  których „słowo 
przechodzi z ust do ust w przekazach lokalnej społeczności”131. „To 
i tylko to – kontynuuje pragmatysta – sprawia, że opinia publiczna 
staje się rzeczywistością”132. Mills zalecał z kolei poszukiwanie no-
wych formuł politycznego zaangażowania łączących niezależną de-
batę z możliwością wpływu na władzę. „Potrzebne są partie, ruchy 
społeczne, publiczność – tłumaczył Mills – mające dwie cechy:  
(1) prowadzi się w nich poważną dyskusję nad ideami i alternatyw-

128 W oryginale pojawia się określenie primary publics.
129 C. W. Mills, Power, Politics and the People, s. 353–374.
130 J. Dewey, Practical Democracy, LW 2, s. 217.
131 Idem, The Public and Its Problems, LW 2, s. 371–372.
132 Ibidem, s. 372.
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nymi możliwościami życia społecznego, i  (2) mają one szansę wy-
warcia rzeczywistego wpływu na decyzje o znaczeniu struktural-
nym”133. Koncepcja Millsa, jak będziemy mieli okazję się przekonać, 
znalazła zastosowanie w praktyce politycznej amerykańskiej Nowej 
Lewicy.

4.3.3. publiczność i jej krytycy

W rozważaniach na temat sfery publicznej pragmatyczna koncep-
cja racjonalności nabiera konkretnego kształtu. W pracy Liberalism 
and Social Action John Dewey argumentował, że liberalizm polega 
na „zorganizowanej inteligencji” jako głównej metodzie działania134. 
Typ wiedzy, o który chodzi pragmatyście, może ukształtować się je-
dynie w przestrzeni debaty publicznej. „Inteligentne działanie” musi 
czerpać z zasobów wiadomości, którymi dysponują zinstytucjonali-
zowane wspólnoty dociekań135. W sferze publicznej dochodzi zatem 
do spotkania specjalistycznej wiedzy o  świecie, dostarczanej przez 
zorganizowane wspólnoty badania, oraz wiedzy na temat bieżących 
trosk i problemów, którą ma demokratyczna publiczność rekrutują-
ca się spośród ogółu obywateli. John Dewey w następujący sposób 
pisze o charakterze konkluzji, do których dochodzi debatująca pu-
bliczność:

[…] w pewnym sensie nawet w najbardziej sprzyjających warunkach 
to „opinia”, raczej niż wiedza, pozostaje właściwym terminem, którym 
należy się posłużyć – a mianowicie w znaczeniu sądu, oceny. W ści-
słym znaczeniu wiedza odnosi się jedynie do tego, co już się wyda-
rzyło i zostało zrobione. To, co wciąż pozostaje do zrobienia, wymaga 
prognozy na temat wciąż przygodnej przyszłości i nie może ustrzec się 

133 C. W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, s. 292.
134 Por. J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 41–65. Deweyowską kon-

cepcję racjonalności omawiam w rozdziale drugim tej pracy. 
135 Warto dodać, że nie idzie tu wyłącznie o wspólnoty naukowe. Dewey zwraca 

uwagę, że istniejąca praktyka polityczna „całkowicie ignoruje grupy zawodowe, 
a także zorganizowaną wiedzę i cele, które wiążą się z istnieniem takich grup”. 
Por. J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 50.
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podatności na błąd w sądzeniu, który występuje we wszystkich szacun-
kach prawdopodobieństwa136.

W sferze publicznej kształtuje się zatem wiedza o znaczeniu prak-
tycznym. Koncepcji Johna Deweya nie należy interpretować na spo-
sób scjentystyczny. Pragmatysta jest też daleki od technokratycz-
nej pochwały inżynierii społecznej. W projektowanej przez Deweya 
sferze publicznej największe znaczenie ma element obywatelskiego 
osądu politycznego. Wiedza naukowa i ekspertyza techniczna, choć 
istotne, mogą odgrywać jedynie pomocniczą rolę w formowaniu au-
tentycznej opinii publicznej137. 

Propozycja amerykańskiego filozofa wywołała wiele kontrower-
sji. Jak już wspominałem, rozważania Deweya o  roli publiczności 
w polityce były odpowiedzą na sformułowany przez Waltera Lipp- 
manna postulat zwiększenia roli ekspertyzy w  życiu publicznym. 
W  teorii Lippmanna Dewey dostrzegał echa Platońskiej koncepcji 
filozofa-króla. Pragmatysta był skłonny przyznać, że rządzenie i ad-
ministracja nie są odpowiednimi zadaniami dla demokratycznej pu-
bliczności. Czynności te wymagają bowiem wiedzy technicznej, któ-
ra nigdy nie stanie się udziałem ogółu. Jednak Dewey utrzymywał, 
że technokracja nie wyczerpuje całego pola polityki. eksperci mają 
tendencję do zamykania się w  swoim kręgu. Tworzą odrębną ka-
stę, która traci kontakt z codziennym doświadczeniem innych grup 
ludności. Odwołując się do znanego amerykańskiego porzekadła, 
pragmatysta zwraca uwagę, że to użytkownik butów wie najlepiej, 
w którym miejscu one uciskają. Analogicznie tylko demokratyczna 
publiczność ma pełną wiedzę na temat bieżących bolączek społecz-
nych. W demokratycznej sferze publicznej każdy obywatel ma cząst-
kę wiedzy eksperckiej, przynajmniej w zakresie przyczyn własnego 
niezadowolenia. Demokracja, wbrew temu, co sądził Lippmann, nie 
wymaga, aby obywatele byli wszechwiedzący. Przeciwnie, jak wska-
zuje James Bohman, wyższość demokracji nad technokracją polega 

136 Idem, The Public and Its Problems, LW 2, s. 346.
137 Szerzej na ten temat por. T. V. Kaufman-Osborn, John Dewey, Policy Sciences 

and the State, „American Journal of Political Science” 1985, Vol. 29, No. 4,  
s. 827–849.
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właśnie na tym, że ten pierwszy ustrój potrafi czynić lepszy użytek 
z kognitywnego podziału pracy między publicznością a kulturami 
eksperckimi138. Ostatecznie wiedza dostarczana przez grupy eks-
perckie musi zostać zasymilowana i osądzona przez demokratyczną 
publiczność rekrutującą się z ogółu obywateli. Polemizując z Walte-
rem Lippmannem, John Dewey zwracał też uwagę, że technokracja 
nie jest nigdy samodzielną siłą polityczną. Rządy ekspertów – prze-
konuje Dewey – mogłyby się pojawić jedynie w przypadku, gdyby 
intelektualiści stali się „posłusznym narzędziem wielkich interesów 
ekonomicznych”139. Pragmatysta przewiduje miejsce dla kultur eks-
perckich w przestrzeni publicznej, ale podkreśla, że nawet najbar-
dziej miarodajne ekspertyzy nie są w stanie zastąpić autorytetu pu-
bliczności140.

Johna Deweya często krytykowano za przesadny optymizm 
w sprawie dobroczynnego wpływu nauki na proces formowania opi-
nii publicznej. Jürgen Habermas zarzuca pragmatyście, że ten w swej 
teorii nie uwzględnił problemu przekładu wyniku badań naukowych 
na język zrozumiały dla opinii publicznej141. Zarzut ten nie jest do 
końca trafny. John Dewey podkreślał znaczenie „wcielonej inteli-
gencji” zakorzenionej w podzielanych kulturowo znaczeniach oraz 
codziennych nawykach działania142. Tak rozumiana inteligencja jest 
fenomenem społecznym, a nie własnością jednostek. We współczes- 
nym społeczeństwie, przekonuje Dewey, mechanik samochodowy 
wie więcej o fizyce niż Isaac Newton, natomiast osoba naprawiająca 

138 Por. J. Bohman, Democracy as Inquiry, s. 596. Szersze omówienie strategii argu-
mentacyjnej Johna Deweya w debacie z Walterem Lippmannem można znaleźć 
w artykule Jamesa Bohmana, Participation through Publics: Did Dewey Answer 
Lippmann?, „Contemporary Pragmatism” 2002, Vol. 7, No. 1.

139 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 364.
140 Szerzej na temat roli ekspertów zob. J. Campbell, The Community Reconstructs, 

University of Illinois Press, Urbana–Chicago 1992, s. 46–52; S. Filipowicz, Praw-
da i wola złudzenia, Wydawnictwa Akademickie – Oficyna Wydawnicza Łoś-
graf, Warszawa 2011, s. 117–141.

141 Por. J. Habermas, Unaukowiona polityka a  opinia publiczna, w: idem, Teoria 
i  praktyka, wybór Z. Krasnodębski, wstęp S. Rańko, tłum. M. Łukasiewicz,  
Z. Krasnodębski, PIW, Warszawa 1983.

142 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 366.
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radio dokonuje rzeczy, które nie śniły się Michaelowi Faradayowi143. 
Społeczne wykorzystanie wiedzy naukowej, wyjaśnia Dewey, „nie 
poprawi ani o jotę naturalnych uzdolnień, ale podniesie poziom, na 
którym działa powszechna inteligencja”144. Aby nauka mogła ode-
grać emancypacyjną rolę, zmianie musi ulec społeczna organizacja 
wiedzy. Należy przezwyciężyć tendencję do wąskiej specjalizacji 
oraz porzucić szkodliwe rozróżnienie na naukę czystą i stosowaną. 
„Gloryfikacja czystej nauki […] – wywodzi Dewey – jest racjonali-
zacją ucieczki, oznacza budowanie bezpiecznego azylu i wymigiwa-
nie się od odpowiedzialności”145. Pragmatysta rozróżnia też naukę, 
pojmowaną jako metoda dociekań, i naukę rozumianą jako wyspe-
cjalizowany język, którym posługują się badacze w poszczególnych 
dziedzinach nauki146. Niewątpliwie opanowanie fachowej termino-
logii nie jest właściwym zadaniem dla demokratycznej publiczno-
ści. Znacznie ważniejszy od upowszechniania wiedzy jest jednak 
transfer umiejętności. W debacie publicznej, podobnie jak w nauce, 
ważna jest ciągłość dociekań. „Opinia publiczna – przekonuje De-
wey – nawet gdy zdarzy się, że będzie prawdziwa, pozostaje czymś 
sporadycznym tak długo, jak długo nie jest ona rezultatem metod 
dociekania i  relacjonowania będących w ciągłym użyciu”147. Kiedy 
brakuje systematycznej dyskusji, opinia publiczna pojawia się tylko 
w momentach kryzysu, jej ważność ogranicza się do bezpośrednio 
odczuwanego zagrożenia. 

Inny typ zarzutów stawiali Deweyowi krytycy marksistowscy. 
Pragmatystę oskarżano o to, że jego rozumienie polityki jako sfery 
rozwiązywania problemów społecznych ignoruje znaczenie konflik-
tu i przemocy. Polityka nie jest sferą wspólnego namysłu, lecz bez-
względnej walki klasowej – walki, która co jakiś czas przeradza się 
w otwartą konfrontację. Próbując odpowiedzieć na te zarzuty, De-
wey pisał:

143 Ibidem.
144 Ibidem.
145 Ibidem, s. 345.
146 Ibidem, s. 337.
147 Ibidem, s. 446. 
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Oczywiście, że istnieją sprzeczne interesy; inaczej nie byłoby proble-
mów społecznych. Problemem, o którym dyskutujemy, jest to, w jaki 
sposób rozsądzić między sprzecznymi twierdzeniami. […] Metoda de-
mokracji – w takim stopniu, w jakim jest ona metodą zorganizowanej 
inteligencji – polega na tym, żeby wydobyć konflikty na światło dzien-
ne, gdzie poszczególne żądania mogą zostać dostrzeżone i docenione, 
gdzie mogą być poddane dyskusji i osądzone z punktu widzenia szer-
szych interesów niż te, które reprezentuje każdy z nich oddzielnie148.

John Dewey nie ma wątpliwości, że to „siła, a nie inteligencja, jest 
wbudowana w procedury istniejącego systemu społecznego – regu-
larnie jako przymus, a w czasach kryzysu jako otwarta przemoc”149. 
Przymus jest wpisany w  wewnętrzny porządek prawny, stosunki 
między państwami opierają się na groźbie wojny. Dla każdego uważ-
nego obserwatora, przekonuje Dewey, jest jasne, że „kontrola środ-
ków produkcji będących w  prawnym władaniu nielicznych działa 
jako rzeczywista instytucja opresji wobec wielu”150. Obrońcy sta-
tus quo „nie muszą uzasadniać użycia przemocy; jedyne, czego po-
trzebują, to użyć jej”151. Jednak w ocenie Deweya właśnie ta sytuacja 
nadaje zorganizowanej inteligencji polityczne znaczenie. W nowo-
czesnym społeczeństwie, przekonuje Dewey, wolność badania i eks-
presji „są coraz bardziej skutecznymi sposobami działania”152. Po-
zwalają one wydobyć na jaw opresyjne struktury oraz rywalizujące 
ze sobą interesy. Obiektywność nie polega na tym, że wszystkim 
skonfliktowanym twierdzeniom przypisuje się jednakową prawo-
mocność. Demokratyczne rozstrzygnięcia, co Dewey zdecydowanie 
podkreśla, powinny mieć na uwadze interes większości. Dewey zdaje 
sobie sprawę, że projekt zmian zainicjowany przez mający demokra-
tyczną legitymizację rząd może napotkać opór ze strony uprzywi-

148 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 56. Mills, który jest pod tym 
względem bliski Deweyowi, pisze, że „problem zawiera w sobie kryzys rozwią-
zań instytucjonalnych oraz to, co marksiści nazywają »sprzecznościami« i »an-
tagonizmami«”. Por. C. W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, s. 56.

149 J. Dewey, Liberalism and Social Action, LW 11, s. 45.
150 Ibidem, s. 46
151 Ibidem, s. 45.
152 Ibidem, s. 47.
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lejowanej elity. W takim przypadku – i tylko w takim – uzasadnio-
ne jest zastosowanie środków przymusu153. Jednak Dewey pozostaje 
konsekwentny w swoim potępieniu metod rewolucyjnych. 

Osobliwym faktem jest to, że chociaż powszechnie przyjmuje się, że 
taki lub inny konkretny problem społeczny – np. w sferze rodziny, ban-
kowości lub transportu kolejowego – daje się rozwiązać […] metodą 
inteligencji, to jednocześnie zakłada się, że istnieje jakiś wszechobej-
mujący problem społeczny, który można rozwiązać tylko przy użyciu 
rewolucyjnej przemocy154.

Pogląd taki, wywodzi Dewey, jest niemającym nic na swoje popar-
cie dogmatem.

Warto na koniec poruszyć problem związku między koncepcją 
publiczności a doktryną wolnorynkową. W rozdziale pod tytułem 
Search for the Great Community Dewey przeciwstawia publiczność 
mechanizmowi rynkowemu. „Doktryna ekonomii naturalnej […] – 
wyjaśnia – ignoruje transformację, którą może wywołać znaczenie; 
pomija ona nowe medium, które komunikacja może umieścić mię-
dzy przemysłem i  jego konsekwencjami”155. Owa doktryna, konty-
nuuje pragmatysta, jest „napędzana przez iluzję, iluzję wynikającą 
z niedostrzeżenia różnicy, jaką w działaniu robi rozpoznanie i upu-
blicznienie jego konsekwencji, rzeczywistych lub możliwych”156. 
Skutki działań rynkowych są poddawane ocenie przez debatującą 
publiczność. Między działaniem prywatnych podmiotów a  konse-
kwencjami tego działania pojawia się trzeci element – wola demo-
kratycznej publiczności. Publiczność jest odpowiedzialna za korektę 
systemu ekonomicznego przez pryzmat konsekwencji, jakie jego 
działanie rodzi dla życia ludzi. Istnienie demokratycznej sfery pu-
blicznej podważa zatem złudzenie, jakoby gospodarka rynkowa mog- 
ła funkcjonować na podstawie mechanizmu samoregulacji.

153 Ibidem, s. 61.
154 Ibidem, s. 55.
155 J. Dewey, The Public and Its Problems, LW 2, s. 333.
156 Ibidem.
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Czego należy spodziewać się po odrodzeniu publiczności? John 
Dewey roztacza przed czytelnikami imponującą wizję przekształce-
nia Wielkiego Społeczeństwa w  Wielką Wspólnotę. Wielkie Społe-
czeństwo powstało w wyniku rewolucji przemysłowej. Termin ten ma 
wyrażać to, że konsekwencje uprzemysłowienia – zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne – są powszechnie odczuwane. Wielka Wspólnota, 
której nastanie prorokuje Dewey, może natomiast ukonstytuować się 
jedynie w medium znaczenia. Problem publiczności jest ostatecznie 
problemem hermeneutycznym. Polega on na tym, że rodząca się pu-
bliczność nie dysponuje symbolami, za pomocą których mogłaby 
wyrazić własne aspiracje. W ocenie Johna Deweya epoka nowoczes- 
na nie rozwiązała do tej pory problemu publiczności, gdyż nie zdoła-
ła wypracować przekonującej autointerpretacji. „Symbole – wyjaśnia 
Dewey – kontrolują uczucia i myśl, a nowa epoka nie ma symboli 
adekwatnych do jej aktywności”157. Nasza wieża Babel „nie składa się 
z języków, lecz ze słów i symboli bez których wspólne doświadczenie 
jest niemożliwe”158. Potrzebne są zatem takie słowa i symbole, które 
sprawią, że w społeczeństwie nowoczesnym powstaną nowe formy 
solidarności oparte nie tyle na osobistych kontaktach, ile na wspól-
nie podzielanych znaczeniach. Demokratyczna publiczność ma być 
akuszerką moralnej przemiany, w wyniku której solidarność charak-
terystyczna dla członków lokalnej wspólnoty stałaby się udziałem 
ludzi żyjących w społeczeństwie przemysłowym159.

4.4. demokratyczna filozofia johna deweya a projekt  
polityczny nowej lewicy

Filozofia Deweya nie spotkała się z  uznaniem ze strony profesjo-
nalnych badaczy demokracji, nie mając niemal żadnego wpływu na 

157 Ibidem, s. 323.
158 Ibidem, s. 324.
159 Na temat krytyki pojęcia Great Community zob. A. Schutz, John Dewey and 

“A Paradox of Seize”: Democratic Faith at the Limits of Experience, „American 
Journal of education” 2001, Vol. 109, No. 3.
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zyskujące na znaczeniu w  okresie powojennym empiryczne nauki 
o polityce160. Stała się za to źródłem inspiracji dla tych, którzy nie ak-
ceptowali zimnowojennych podziałów politycznych. W szczególno-
ści myśl Deweya wywarła znaczny wpływ na koncepcję demokracji 
partycypacyjnej zawartą w manifeście Nowej Lewicy znanym jako 
Deklaracja z Port Huron. Projekt polityczny Nowej Lewicy, zwłasz-
cza w jej wczesnym stadium, miał zdecydowanie niemarksistowskie 
oblicze161. Działacze lewicy studenckiej uważali się za spadkobierców 
amerykańskiej tradycji radykalnej. Wystarczy wspomnieć, że głów-
na organizacja ruchu studenckiego – Students for Democratic So-
ciety (SDS) – była kontynuatorką League for Industrial Democracy, 
w której działali tacy luminarze amerykańskiej lewicy, jak John De-
wey i Norman Thomas. Ważnym źródłem inspiracji dla Toma Hay-
dena – jednego z liderów SDS-u i głównego autora Deklaracji z Port 
Huron – były prace Johna Deweya dotyczące społecznego wymia-
ru demokracji162. Z perspektywy historycznej koncepcja demokracji 
Johna Deweya jawi się zatem jako pomost łączący liberalną i socjali-
styczną lewicę z początku XX wieku z radykalizmem Nowej Lewicy. 

Idee Deweya przeniknęły do wyobraźni politycznej Nowej Lewi-
cy za pośrednictwem dwóch myślicieli – wspomnianego już Charlesa 
Wrighta Millsa oraz Arnolda Kaufmana, filozofa specjalizującego 
się w  myśli liberalnej, który własne stanowisko polityczne określił 
mianem radykalnego liberalizmu163. Zasługą tego ostatniego myśli-
ciela jest wprowadzenie do języka Nowej Lewicy pojęcia demokracji 
partycypacyjnej. Termin ten po raz pierwszy pojawił się w artykule 

160 Por. J. Farr, John Dewey and American Political Science, „American Journal of 
Political Science” 1999, Vol. 43, No. 2, s. 520–541.

161 Szeroko na ten temat pisze James Miller w pracy Democracy is in the Streets. 
From Port Huron Statement to the Siege of Chicago, Simon and Schuster, New 
York 1987, s. 65–126.

162 Ibidem, s. 78.
163 Na temat poglądów Kaufmana zob. jego pracę Radical Liberal: A New Man in 

American Politics, Atherton Press, New York 1968. Szersze uzasadnienie poglą-
du o wpływie twórczości Kaufmana i Millsa na ideologię Nowej Lewicy przed-
stawia Kevin Mattson w pracy Intellectuals in Action. The Origins of the New 
Left and Radical Liberalism, 1945–1970, The Pennsylvania State University Press, 
University Park 2002.
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Kaufmana Human Nature and Participatory Democracy164. Kaufman 
wyróżnił w nim dwa zadania, którym służą demokratyczne urządze-
nia społeczne. „Głównymi funkcjami otwartej konkurencji o przy-
wództwo – wywodził – są utrzymywanie porządku, ochrona przed 
tyrańskim nadużyciem władzy oraz zaspokajanie rzeczywistych 
ludzkich preferencji bez zbędnego poświęcenia wartości efektyw-
ności decyzyjnej i  eksperckiej opinii”165. Głównym uzasadnieniem 
demokratycznej partycypacji jest z  kolei „rozwijanie zasadniczych 
zdolności człowieka”166. Do tych zasadniczych zdolności Kaufman 
zaliczy „prawo osób do uczestniczenia w  kształtowaniu tych po-
lityk społecznych, które istotnie wpływają na ich los”, umacnianie 
„cnót odpowiedzialnego obywatelstwa” oraz rozwijanie umiejętno-
ści przywódczych167. W ocenie Kaufmana różne funkcje demokra-
cji można pogodzić, „rozwijając dwa zestawy instytucji, które będą 
mogły współistnieć”168. Obok istniejących już urządzeń demokracji 
przedstawicielskiej należy rozbudowywać instytucje służące demo-
kratycznej partycypacji. Jak widzimy, w filozofii politycznej Arnolda 
Kaufmana Deweyowskie rozróżnienie na polityczny i społeczny sens 
demokracji zostało przekształcone w opozycję demokracji przedsta-
wicielskiej i partycypacyjnej. 

Koncepcja demokracji partycypacyjnej wywodząca się z  prac 
Johna Deweya i  Arnolda Kaufmana znalazła kanoniczny wyraz 
w Deklaracji z Port Huron. W demokracji partycypacyjnej – dekla-
rują autorzy manifestu – życie polityczne będzie opierało się na kilku 
podstawowych zasadach głoszących:

[…] że podejmowanie decyzji mających znaczące konsekwencje spo-
łeczne będzie wykonywane przez zgromadzenia publiczne;

że polityka będzie postrzegana pozytywnie jako sztuka zbiorowego 
kreowania akceptowalnego wzorca relacji społecznych;

164 A. Kaufman, Human Nature and Participatory Democracy, w: The Bias of Plural-
ism, ed. by W. e. Connolly, Atherton Press, New York 1969. Oryginalnie artykuł 
ten ukazał się w 1960 roku.

165 Ibidem, s. 198.
166 Ibidem.
167 A. Kaufman, Radical Liberal, s. 59.
168 Idem, Human Nature and Participatory Democracy, s. 198.
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 że polityka ma za zadanie wyprowadzanie ludzi z izolacji i włącza-
nie ich do wspólnoty, przez co staje się koniecznym, choć niewystarcza-
jącym środkiem odnajdywania znaczenia w życiu osobistym;
 że porządek polityczny powinien służyć do formułowania proble-
mów w  sposób służący ich rozwiązaniu; powinien on zapewniać uj-
ście dla osobistych krzywd i aspiracji; przeciwstawne poglądy powin-
ny być zorganizowane w taki sposób, żeby rozjaśniać wybory i ułatwiać 
osiąganie celów; powinny istnieć powszechnie dostępne kanały łączą-
ce ludzi z władzą i wiedzą tak, aby prywatne problemy – od złej jakości 
infrastruktury rekreacyjnej do osobistej alienacji – były formułowane 
jako ogólne zagadnienia […];
 że praca powinna zawierać bodźce bardziej wartościowe niż pie-
niądze i przetrwanie. Powinna być pouczająca, a nie ogłupiająca, kre-
atywna, a nie mechaniczna, oparta na samokierowaniu, a nie na ma-
nipulacji, zachęcająca do niezależności, respektu dla innych, poczucia 
godności i gotowości do przyjęcia odpowiedzialności społecznej, gdyż 
właśnie to doświadczenie ma kluczowe znaczenie dla kształtowania na-
wyków, sposobu postrzegania i indywidualnej etyki;
 że doświadczenie ekonomiczne jest tak osobiście istotne, iż jed-
nostka musi uczestniczyć w pełnym determinowaniu jego charakteru;
 że gospodarka sama jest tak istotna, iż główne zasoby i  środki 
produkcji powinny być dostępne dla demokratycznego uczestnictwa 
i podlegać demokratycznej regulacji społecznej169.

Nie ulega wątpliwości, że John Dewey mógłby podpisać się pod tak 
sformułowanym manifestem. Choć demokratyczna teoria zawarta 
w Deklaracji z Port Huron bez trudu uzyskałaby aprobatę Deweya, 
dużo bardziej dyskusyjną kwestią jest to, czy na podobną akceptację 
mogłaby liczyć praktyka polityczna Nowej Lewicy.

Oryginalność Nowej Lewicy polega nie tyle na sformułowaniu 
koncepcji demokracji partycypacyjnej, ile na zasugerowaniu no-
wych, bardziej radykalnych metod jej realizacji. Jak zauważył James 
Miller, „ideał demokracji partycypacyjnej zawiera w sobie nie jedną, 
ale dwie odrębne wizje polityczne: pierwsza jest wizją bezpośred-
niej wspólnoty przyjaciół dzielących wspólne interesy, druga wizją 
eksperymentalnego kolektywu, podejmującego ryzykowny wysiłek 

169 Port Huron Statement, w: J. Miller, op. cit., s. 333.
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testowania granic demokracji w nowoczesnym życiu”170. Rezultatem 
tej drugiej wizji były eksperymenty z nowymi formami zaangażo-
wania politycznego. Działania Nowej Lewicy często łączyły sprzeciw 
wobec konkretnych polityk z próbami tworzenia alternatywnej sfery 
publicznej. Taką funkcję pełniły akcje typu sit-in i teach-in, będące 
wyrazem sprzeciwu wobec amerykańskiego zaangażowania w woj-
nę w Wietnamie171. Działacze i działaczki ruchu studenckiego sta-
rali się też zapoczątkować procesy demokratycznej samoorganizacji 
w biednych dzielnicach amerykańskich miast. Taktyka organizowa-
nia wspólnot (community organizing) była wedle trafnego określenia 
Michaela Walzera „próbą nauczenia ubogich demokracji partycypa-
cyjnej”172. Długofalowym celem działaczek i działaczy studenckich 
było stworzenie ruchu społecznego wykluczonych ponad podziałami 
rasowymi. Wewnątrz organizacji Nowej Lewicy postulat demokracji 
partycypacyjnej często prowadził do podejrzliwości wobec liderów 
politycznych i hierarchicznych struktur. Z czasem działania podej-
mowane przez lewicę studencką stawały się coraz bardziej konfronta-
cyjne. Na wielu kampusach uniwersyteckich doszło do gwałtownych 
konfliktów między władzami uczelni a działaczami ruchu studenc-
kiego. eskalacji wojny w Wietnamie towarzyszyło zaostrzenie form 
protestu przeciwko niej. Coraz częściej dochodziło do brutalnych 
starć między protestującymi a  siłami porządkowymi. Zamieszki 
przybierały nieraz formę walk ulicznych rozlewających się na całe 
miasta, jak to było w przypadku protestów w Chicago w 1968 roku.

Praktyka polityczna Nowej Lewicy interesuje mnie tutaj jedy-
nie w tym zakresie, w jakim pozwala ona ukazać antynomie zawarte 
w Deweyowskiej teorii demokracji. W ocenie Sidneya Hooka „Port 
Huron Statement i wiele innych programowych deklaracji podstawo-
wych zasad nie wykracza daleko poza [filozofię] Deweya w formu-

170 J. Miller, op. cit., s. 146.
171 Co interesujące, jednym z  głównych inicjatorów ruchu teach-in był Arnold 

Kaufman. Zob. J. Rothman, The Radical Liberal Strategy in Action: Arnold 
Kaufman and the First Teach In, „Social Theory and Practice” 1972, Vol. 2, No. 1, 
s. 35–45. 

172 M. Walzer, Radical Principles. Reflections of an Unreconstructed Democrat, Basic 
Books, New York 1980, s. 113.
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łowaniu ideałów i celów”173. Problem polega na tym, że opowiadając 
się za demokracją partycypacyjną, liderzy Nowej Lewicy zanegowali 
jednocześnie prawomocność wszelkich demokratycznych procedur 
rozstrzygania sporów, które dopuszczałyby jakikolwiek kompromis 
z  establishmentem. Doświadczenie Nowej Lewicy ujawnia zatem 
nieusuwalne napięcie między demokracją pojmowaną jako wspól-
notowy ideał społeczny i demokracją rozumianą jako metoda podej-
mowania decyzji. Jak się wydaje, Dewey nie w pełni zdawał sobie spra-
wę z możliwości konfliktu między proceduralnym a substancjalnym 
rozumieniem demokracji174. Co więcej, opisy demokratycznej pro-
cedury jako zastosowania inteligencji do rozwiązywania problemów 
społecznych, jakie przedstawia Dewey, są mocno wyidealizowane. 
Nie jest jasne, w jakim stopniu Dewey byłby skłonny uznać istniejące 
mechanizmy demokratyczne za zgodne z  jego ideałem krytycznego 
badania. Jeżeli jednak, jak wolno podejrzewać, rzeczywiste instytu-
cje demokratyczne są odległe od wyobrażeń Deweya, to rozpatrzenia 
wymaga kwestia prawomocności decyzji podejmowanych w ramach 
demokracji przedstawicielskiej. Bardziej realistyczna teoria musiałaby 
zmierzyć się z problemem dopuszczalnych granic demokratycznego 
nieposłuszeństwa.. Choć Dewey nie odniósł się wprost do tego zagad-
nienia, to sformułowana przez niego filozofia pozwala utrzymywać, że 
kryterium oceny konfrontacyjnych akcji politycznych powinien być 
ich stosunek do publiczności. Na akceptację zasługują więc te od-
miany akcji bezpośredniej, które mogą uzyskać poparcie znaczącej 
części opinii publicznej, na potępienie zaś wszelkie działania pogłę-
biające przepaść między protestującymi a publicznością. 

Doświadczenie Nowej Lewicy ujawniło również rozbieżności 
między nieco idyllicznym wyobrażeniem samorządnej wspólnoty 
wyłaniającym się z pism Deweya a praktycznymi inkarnacjami de-
mokratycznego ideału. Być może najciekawsza jest obserwacja, że 
demokracja partycypacyjna jest nader czasochłonnym sposobem 

173 S. Hook, John Dewey and the Crisis of American Liberalism, „The Antioch Re-
view” 1969, Vol. 29, No. 2, s. 223.

174 Por. też: idem, The Democratic Way of Life, w: Sidney Hook on Pragmatism, De-
mocracy and Freedom. The Essential Essays, ed. by R. B. Talisse, R. Tempio, fore-
word by A. Ryan, Prometheus Books, Amherst–New York 2002, s. 284–287. 
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uprawiania polityki. Michael Walzer przywołuje w tym kontekście 
dictum Oscara Wilde’a o tym, że socjalizm zabiera zbyt wiele popołu-
dni175. Ponieważ niewielu ludzi ma możliwość i ochotę uczestniczyć 
w polityce w pełnym wymiarze, demokracja partycypacyjna w prak-
tyce okazuje się metodą podziału władzy między aktywistami176. Ten 
sam dylemat Richard Flacks, socjolog i  jeden z uczestników ruchu 
studenckiego, zdiagnozował jako konflikt między wymogami ży-
cia prywatnego a  ambicją tworzenia historii177. W  doświadczeniu 
ruchów społecznych konflikt ten przejawiał się często w dyskredy-
towaniu indywidualnych potrzeb i  zainteresowań aktywistów jako 
potencjalnie oddalających ich od wspólnej sprawy. Wbrew prze-
konaniom Johna Deweya uczestnictwo w  życiu nawet najbardziej 
demokratycznych wspólnot może stać w  sprzeczności z  dążeniem 
jednostki do samorealizacji.

4.5. john dewey i współczesne teorie demokracji

Sformułowana przez Johna Deweya filozofia demokracji nie podda-
je się jednoznacznej ocenie. Do jej mocnych stron należy dostrzeże-
nie tego, że źródła demokratycznego ideału leżą poza sferą działania 
rządu i parlamentu. Zwraca na to uwagę Leszek Koczanowicz, mó-
wiąc, że dla Johna Deweya demokracja jest formą polityczną życia 
wspólnotowego178. Tak rozumiana demokracja, przekonuje Dewey, 
jest osobistym sposobem życia wymagającym kształtowania odpo-
wiednich cech charakteru i nawyków działania:

Nietolerancja, nadużycia czy posługiwanie się wyzwiskami z powodu 
różnicy zdań w sprawie religii, polityki i biznesu, jak również z powo-
du różnic rasy, koloru skóry, zamożności czy poziomu kultury, są zdra-
dą demokratycznego sposobu życia. […] Wyłącznie prawne gwarancje 

175 M. Walzer, op. cit., s. 129.
176 Ibidem, s. 134.
177 Por. R. Flacks, Making History vs. Making Life: Dilemmas of an American Left, 

„Sociological Inquiry” 1976, Vol. 46, Issue 3–4, s. 263–280.
178 Por. L. Koczanowicz, op. cit., s. 10.
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wolności obywatelskich, wolności słowa i  wolności zgromadzeń nie 
przyniosą korzyści, jeżeli w życiu codziennym wolność komunikacji – 
swobodnej wymiany faktów, idei i doświadczeń – jest zduszona przez 
wzajemne podejrzenia, nadużycia, strach i nienawiść179. 

W tekście Creative Democracy – The Task Before Us, Dewey porów-
nuje demokrację do rywalizacji sportowej180. Demokracja, przekonu-
je Dewey, „uczy nas traktować tych, którzy się z nami nie zgadzają – 
nawet fundamentalnie – jako tych, od których możemy się czegoś 
nauczyć, i w tej mierze jako przyjaciół”181. Demokratyczna wiara jest 
zatem „wiarą w prowadzenie sporów, dysput i konfliktów jako ko-
operacyjnych przedsięwzięć”, w których „wyrażanie różnic jest nie 
tylko prawem innych ludzi, lecz także środkiem do wzbogacenia na-
szego własnego doświadczenia”182. Gdy spotykamy ludzi, którzy wy-
znają wartości zasadniczo odmienne od naszych i z których działa-
niami zupełnie się nie zgadzamy, nie powinniśmy uznawać ich za 
wrogów, lecz – by tak rzec – za bardziej antagonistycznie nastawio-
nych przyjaciół. Jest to, być może, najtrudniejsza lekcja demokracji. 

John Dewey był przekonany, że na normatywne przesłanie nowo-
czesnej demokracji złożyły się dwa typy doświadczeń – walka o usta-
nowienie rządu przedstawicielskiego oraz amerykańska praktyka 
township democracy. Jednocześnie zdaniem pragmatysty wspólno-
towy i  partycypacyjny aspekt demokracji nie znalazły dotąd ade-
kwatnego instytucjonalnego wyrazu. Z tego względu, jak przekony-
wał Arnold Kaufman, system demokracji przedstawicielskiej należy 
uzupełnić o instytucje oparte na zasadzie uczestnictwa. Znane z hi-
storii próby instytucjonalizacji demokracji partycypacyjnej napoty-
kały trudne do pokonania bariery, które wydają się trwale wpisane 
w nowoczesne systemy polityczne. Zastanawiając się nad ogranicze-
niami demokracji partycypacyjnej, Arnold Kaufman zwraca uwagę 

179 J. Dewey, Creative Democracy – The Task Before Us, LW 14, s. 228.
180 Ibidem. Metafora sportowa została przez Deweya zaczerpnięta z  twórczości 

Thomasa V. Smitha. Por. omówienie poglądów Smitha przez Leszka Koczano-
wicza w: idem, op. cit., s. 43–49.

181 J. Dewey, Creative Democracy – The Task Before Us, LW 14, s. 228.
182 Ibidem.



251DeMOKR ACJA PART YCYPACYJNA I  SFeR A PUBLICZNA

na takie czynniki, jak imperatywy współczesnej biurokracji, groźbę 
tyranii ze strony lokalnej wspólnoty, problemy wykraczające poza 
lokalny kontekst, wymogi polityki redystrybucyjnej czy wreszcie 
potrzebę skutecznego działania, która nie zawsze daje się pogodzić 
z pełną partycypacją wszystkich zainteresowanych183. Niektórzy au-
torzy idą jeszcze dalej, stawiając tezę, że demokracji nie należy trak-
tować jako formy rządu, lecz raczej jako krótkotrwały „moment re-
belii”184. Sheldon Wolin przekonuje, że demokracja istnieje jedynie 
jako „moment doświadczenia, skrystalizowana odpowiedź na głębo-
ko odczuwane krzywdy i potrzeby ze strony tych, których głównym 
zajęciem – wymagającym czasu i energii – jest wyszarpywanie sobie 
przyzwoitego życia”185. Momenty demokratycznego wzmożenia, ta-
kie jak festiwal „Solidarności” czy protesty lat sześćdziesiątych, są 
czasem odnowy wspólnoty politycznej, wyjątkową chwilą, w której 
polityka odzyskuje swój partycypacyjny wymiar.

Można jednak utrzymywać, że ideał partycypacyjny zachowuje 
polityczną wartość nawet w przypadku fiaska prób jego pełnej in-
stytucjonalizacji. Jak wskazuje Richard Flacks, demokracja uczest-
nicząca może być interpretowana jako pewna „praktyka kognityw-
na” ukształtowana pod auspicjami pragmatyzmu i  przetestowana 
w  działaniu ruchów społecznych186. Demokracja partycypacyjna 
dostarcza kryterium oceny instytucji politycznych według tego, do 
jakiego stopnia osoby dotknięte konsekwencjami ich działania mają 
wpływ na podejmowanie decyzji. Demokracja uczestnicząca przy-
znaje zatem ludziom prawo do głosu i  bezpośredniego działania, 

183 A. Kaufman, Participatory Democracy: Ten Years Later, w: The Bias of Pluralism, 
s. 201–211.

184 S. Wolin, Fugitive Democracy, „Constellation” 1994, Vol. 1, No. 1, s. 23.
185 Idem, Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political 

Thought, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2004, s. 603.
186 Por. R. Flacks, Philosophical and Political Roots of the American New Left,  

w: Port Huron Statement. Sources and Legacies of New Left Founding Manifesto, 
ed. by R. Flacks, N. Lichtenstein, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 
2015, s. 229. Pojęcie cognitive praxis, wyjaśnia Flacks, odnosi się do „sposobów, 
w które ruchy korzystają z idei w konstruowaniu zbiorowej tożsamości, a tak-
że tego, w jaki sposób te idee i tożsamości pomagają zinterpretować działalność 
ruchu i jej społeczne i kulturowe rezultaty”. 
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traktując oddolne ruchy społeczne jako konieczne uzupełnienie po-
lityki parlamentarnej. Może być też wykorzystana do pociągnięcia 
do odpowiedzialności liderów i liderki ruchów społecznych, gdy ich 
polityka przestaje odpowiadać aspiracjom członków i członkiń. Pod 
tym względem jest ona przeciwwagą dla opisywanego przez Rober-
ta Michelsa „żelaznego prawa oligarchii”, zgodnie z którym władza 
i inicjatywa w ruchu są z konieczności monopolizowane przez grupę 
kierowniczą. W dziedzinie taktyki politycznej ideał partycypacyjny 
wymaga podejścia eksperymentalnego, łączącego tradycyjną polity-
kę partyjną z bardziej radykalnymi działaniami, takimi jak masowe 
protesty, blokady, działania typu sit-in czy teach-in lub akcje bezpo-
średnie. Demokracja uczestnicząca wyraża też dążenie do demokra-
tyzacji struktur życia codziennego. Drogą do tego celu jest krytyka 
autorytarnych stosunków panujących w rodzinie, szkole i zakładzie 
pracy, a także w relacjach między przedstawicielami wysoko wykwa-
lifikowanych zawodów (np. lekarzami, prawnikami) a ich klientami. 
Wreszcie, integralnym elementem demokracji uczestniczącej jest 
postulat, aby owoce pracy intelektualnej i artystycznej były dostęp-
ne dla szerokiego grona odbiorców. Ideał partycypacyjny jest zatem 
wspólnym mianownikiem dla różnych dążeń zmierzających do de-
mokratyzacji kultury.

Drugą, obok demokratycznej partycypacji, podstawową kate-
gorią w myśli Johna Deweya jest „publiczność”. Posługując się tym 
pojęciem, pragmatysta zwraca uwagę na rosnące znaczenie roli 
czynnika intelektualnego w polityce. Wraz z nastaniem epoki prze-
mysłowej, przekonuje Dewey, materia polityki uległa znacznemu 
skomplikowaniu:

Pośrednie, rozległe, trwałe i  poważne konsekwencje zbiorowego […] 
działania powołują do życia publiczność mającą wspólny interes w kon-
trolowaniu tych konsekwencji. Ale wiek maszynowy tak bardzo roz-
szerzył, zwielokrotnił, zintensyfikował i  skomplikował zasięg tych 
pośrednich konsekwencji […], że w rezultacie publiczność nie potrafi 
rozpoznać ani wyodrębnić samej siebie187. 

187 J. Dewey, Public and Its Problems, LW 2, s. 314.



253DeMOKR ACJA PART YCYPACYJNA I  SFeR A PUBLICZNA

Jak zauważył James Bohman, diagnoza Johna Deweya jest zaskaku-
jąco aktualna, zwłaszcza jeżeli zastąpimy nieco archaiczne określenie 
„wiek maszynowy” modnym obecnie pojęciem „globalizacja”188. Fi-
lozofia Deweya pozwala dostrzec istotny wymiar polityczności mar-
ginalizowany zazwyczaj w konfliktowych teoriach polityki skoncen-
trowanych na analizie relacji wróg–przyjaciel189. Dla Deweya i Millsa 
antytezą polityczności jest stan dezorientacji i  apatii wynikający 
z braku świadomości realnych alternatywnych możliwości. W przy-
padku wielu istotnych kwestii politycznych naszych czasów – takich 
jak np. kryzys ekonomiczny, ocieplenie klimatu czy globalizacja – 
ukształtowanie się politycznych podziałów wymaga adekwatnego 
rozpoznania sytuacji. Polityczna relacja wróg–przyjaciel jest zatem 
niemożliwa do pomyślenia w oderwaniu od procesu badania rozu-
mianego jako kolektywne definiowanie i rozwiązywanie problemów. 
Z  tego względu Deweyowska filozofia demokracji sprzeciwia się 
temu, co Jürgen Habermas określił niegdyś mianem „pozytywistycz-
nego oddzielenia rozumu i decyzji”190. Z drugiej jednak strony teoria 
Deweya nie zakłada, że demokratyczna debata znajdzie zwieńczenie 
w uniwersalnym konsensusie akceptowanym przez wszystkie racjo-
nalne podmioty. Deweyowska publiczność zajmuje się historycznie 
usytuowanymi problemami, a  jej sądy mają zawsze prowizoryczny 
charakter. Postulowana przez Deweya jedność teorii i praktyki jest 
zatem pozbawiona elementu uniwersalizmu silnie obecnego w filo-
zofii Habermasa. Demokratyczna filozofia Deweya jawi się jako inte-
resująca via media między pustym uniwersalizmem a jednowymia-
rowymi teoriami demokracji agonistycznej. 

Z racji przywiązywania dużej wagi do poznawczego komponen-
tu demokratycznej polityki John Dewey uchodzi za jednego z patro-
nów współczesnych teorii demokracji deliberacyjnej. Nie przypad-

188 J. Bohman, Participation through Publics: Did Dewey Answer Lippmann?, 
„Contemporary Pragmatism” 2002, Vol. 7, No. 1, s. 161.

189 Por. np. e. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek 
do projektu radykalnej polityki demokratycznej, tłum. S. Królak, wstęp S. Siera-
kowski, Wrocław 2007.

190 J. Habermas, Dogmatyzm, rozum i decyzja – teoria i praktyka w cywilizacji na-
ukowej, w: idem, Teoria i praktyka, s. 380.
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kiem James Bohman, jeden z głównych rzeczników tego stanowiska, 
na patrona własnych rozważań obrał właśnie Deweya. Niemniej 
jednak, zdaniem Bohmana, filozofia pragmatysty wymaga poważ-
nych modyfikacji, aby sprostać współczesnym wyzwaniom. Tym, 
czego brakuje w myśli autora The Public and Its Problems – przeko-
nuje Bohman – jest pełne rozpoznanie konsekwencji pluralizmu dla 
teorii demokracji. James Bohman krytykuje Deweya za pokładanie 
nadmiernych nadziei w  małych wspólnotach. Wspólnota lokalna, 
słusznie argumentuje Bohman, nie może być obrazem publiczności 
w miniaturze, gdyż w nowoczesnym społeczeństwie istnieje plura-
lizm interesów i poglądów, które nie znajdują pełnego odzwiercie-
dlenia w żadnej wspólnocie sąsiedzkiej. Ponadto John Dewey wciąż 
mówi o publiczności w liczbie pojedynczej, podczas gdy w rzeczy-
wistości mamy do czynienia nie tyle z jedną, co z wielością publicz-
ności ukonstytuowanych wokół bardzo różnorodnych kwestii. Wiele 
z tych publiczności rekrutuje się spośród tych segmentów populacji, 
których tożsamość i  postulaty nie są adekwatnie reprezentowane 
w  oficjalnej sferze publicznej (np. kobiety, mniejszości narodowe 
i rasowe). Nancy Fraser mówi w tym kontekście o kontrpubliczno-
ściach tworzonych przez grupy podporządkowane191. Bardziej re-
alistyczna teoria demokratycznej sfery publicznej musiałaby zatem 
uwzględnić element antagonizmu istniejący między różnymi odła-
mami publiczności192. 

Recepcja myśli Johna Deweya przez teoretyków demokracji de-
liberacyjnej ujawniła napięcie między partycypacyjnym a delibera-
cyjnym komponentem demokratycznego ideału193. Dla Millsa i De-
weya jakość demokratycznej debaty była uzależniona od istnienia 
autonomicznych form samoorganizacji publiczności. Motyw ten jest 
jednak prawie zupełnie nieobecny w pracach współczesnych delibe-

191 N. Fraser, Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actual-
ly Existing Democracy, „Social Text” 1990, No. 25/26, s. 56–80.

192 Szerzej na ten temat piszę w artykule Polityka jako wyraz woli publiczności. Po-
glądy Waltera Lippmanna, Johna Deweya i teoretyków Nowej Lewicy, w: Metafo-
ry polityki, t. 4, red. B. Kaczmarek, Dom Wydawniczy „elipsa”, Warszawa 2013, 
s. 275–276.

193 Szerzej na ten temat zob. J. Grygieńć, op. cit., s. 28–89.
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racjonistów. W rezultacie teorie demokracji deliberacyjnej sprawiają 
wrażenie zawieszonych w  socjologicznej próżni. Problem ten jest 
widoczny w wysuwanych przez rzeczników tego nurtu propozycjach 
reform instytucjonalnych. Ani sondaż deliberatywny, ani panele eks-
perckie, ani tym bardziej dzień deliberacji ustanowiony jako święto 
państwowe, nie wydają się adekwatnymi pomysłami. Ich doraźny 
charakter oraz abstrahowanie od istniejących w społeczeństwie sto-
sunków władzy każą z dużym sceptycyzmem myśleć o praktycznych 
skutkach eksperymentów deliberacyjnych. Rzecznicy demokracji 
deliberacyjnej nie poświęcają na ogół wiele uwagi analizie kondy-
cji niezależnych instytucji, ruchów społecznych, wspólnot i  sto-
warzyszeń, których istnienie było dla Deweya jedną z  przesłanek 
odrodzenia się demokratycznej publiczności. W  ten sposób teoria 
demokracji zostaje oderwana od realistycznej diagnozy społecznej, 
która odgrywała tak ogromną rolę w rozważaniach Johna Deweya 
i Charlesa Wrighta Millsa. Idea demokratycznej deliberacji, tak jak 
jest ona interpretowana na gruncie współczesnej filozofii, wydaje się 
niezakorzeniona społecznie, a  przez to pozbawiona politycznego 
znaczenia194. 

Stawiając radykalną diagnozę kryzysu demokracji, John Dewey 
wyznaczał określony kierunek interpretacji liberalno-demokratycz-
nej spuścizny. Idea rozszerzenia demokracji na sferę społeczną pro-
pagowana przez Deweya nie była jedynym projektem ideologicznym 
formułowanym na kanwie liberalizmu. Nurtowi partycypacyjnemu 
przeciwstawiał się demokratyczny elitaryzm postulujący ograni-
czenie praktyk demokratycznych do konkurencji o władzę i dążą-
cy do zminimalizowania wpływu mas na proces formowania opinii 
publicznej. Podstawowe założenia elitarystycznej teorii demokracji 
przedstawił Walter Lippmann, a usystematyzowaną formę nadał jej 
Joseph Schumpeter. Orientacja ta miała duży wpływ na interpre-

194 Inną słabością teorii deliberacyjnych jest przecenianie roli racjonalności. Jak 
przypomina w tym kontekście Richard Bernstein, „Dewey nigdy nie był zado-
wolony ze sposobu, w jaki filozofowie i teoretycy polityki przedstawiali rozum – 
zwłaszcza gdy ostro rozróżniali między rozumem a  emocjami, pragnieniami 
i pasjami”. Por. R. Bernstein, Pragmatic Turn, Polity Press, Cambridge, UK–Mal-
den 2010, s. 85.
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tacje demokracji powstające na gruncie nauk politycznych. Przede 
wszystkim jednak elitarystyczne rozumienie demokracji przyswoił 
sobie ruch neoliberalny, szukający sposobu na dostosowanie ideolo-
gii wolnorynkowej do warunków demokracji masowej. Dla neoli-
berałów, takich jak Friedrich von Hayek, elitarystyczna koncepcja 
demokracji przyznająca dużą rolę ekspertom posłużyła do sformu-
łowania oryginalnej strategii politycznej, postulującej stworzenie 
wyspecjalizowanych organizacji (np. think thanków), mających za 
zadanie urabianie opinii publicznej na modłę neoliberalną195. Można 
zaryzykować twierdzenie, że preferencja dla bardziej partycypacyj-
nych koncepcji demokracji częściej łączy się z liberalizmem społecz-
nym, podczas gdy elitarystyczna teoria demokracji jest częścią wy-
posażenia ideologicznego współczesnego neoliberalizmu. 

Teoria demokracji Johna Deweya zdradza wiele cech właści-
wych epoce historycznej, w której powstała. Większość diagnoz, na 
których Dewey oparł swoją filozofię, dotyczyła Stanów Zjednoczo-
nych pierwszej połowy XX wieku. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
znaczenie rozważań Deweya wykracza poza bezpośredni kontekst 
historyczny. Oryginalność Deweya polega na konsekwentnym dą-
żeniu do myślenia o  demokracji radykalnej jako o  rozwinięciu 
i dopełnieniu liberalizmu politycznego. To przekonanie odróżniało 
pragmatystę od większości myślicieli liberalnych, jak też od teore-
tyków demokracji radykalnej wywodzących się z marksizmu. Pro-
pozycja Johna Deweya jawi się jako interesująca próba pogodzenia 
radykalnej demokracji i politycznego liberalizmu. Właśnie ta cecha 
myślenia Deweya stanowi, w mojej ocenie, o atrakcyjności propozy-
cji amerykańskiego pragmatysty. Mimo wszystkich trudności zwią-
zanych z  Deweyowskim rozumieniem demokracji przedstawiony 
przez niego sposób myślenia zasługuje na uwagę – także w kontek-
ście współczesnych prób mierzenia się z problemami na styku libe-
ralizmu i demokracji.

195 Por. F. A. von Hayek, Intellectuals and Socialism, „The University of Chicago 
Law Review” 1949, Spring. W sprawie roli think thanków w rozwoju ruchu neo-
liberalnego zob. D. Plehve, Introduction, w: Road from Mont Pelerin. The Mak-
ing of Neoliberal Thought Collective, ed. by P. Mirowski, D. Plehve, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, Massachusetts–London 2009. 



rozdział 5
polityka radykalnego liberalizmu

Program liberalny musi zostać sformułowany – i to z dużą dozą 
szczegółowości – poza bezpośrednią sferą działania rządu. Musi on 

przykuć uwagę opinii publicznej jeszcze zanim nastąpi bezpośrednie 
działanie polityczne o prawdziwie liberalnym charakterze. Jest 

to jedna z lekcji, których musimy się nauczyć od wczesnego 
dziewiętnastowiecznego liberalizmu.

John Dewey, Liberalism and Social Action, s. 14

Dewey myślał w kategoriach demokratycznego socjalizmu, ale do 
końca zachowywał podejście eksperymentalne. Chciał przyjrzeć 
się publicznej własności w jednej branży przemysłu, i jeśli to się 

powiedzie, przejść następnie do kolejnych branż. Był bliski w swoim 
myśleniu jakiejś formie systemu mieszanego z zachowaniem sektora 

prywatnego w gospodarce. Wraz z demokratycznymi socjalistami 
nalegał na umocnienie wolności obywatelskich i twierdził, że własność 
państwowa i spółdzielcza nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem 

do wzbogacenia życia wszystkich ludzi.
Harry Laidler, Dialogue on John Dewey, s. 117

5.1. filozof na arenie politycznej

Nie zawsze jest łatwo wytyczyć granicę między filozofią polityczną 
autora a jego poglądami na tematy polityczne. Odróżnienie biogra-
fii od teorii przysparza szczególnych trudności w przypadku auto-
ra Demokracji i wychowania. Koncepcje teoretyczne Johna Deweya 
są zakorzenione w  kontekście bieżących debat politycznych, życie 
i  wybory ideowe filozofa nader często sprawiają z  kolei wrażenie 
modelowej ilustracji głoszonej przez niego teorii. W tym rozdziale 
zamierzam bliżej przyjrzeć się wybranym epizodom z biografii poli-
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tycznej Deweya. Mam tu na myśli przede wszystkim zaangażowanie 
pragmatysty w budowę radykalnej partii politycznej w latach trzy-
dziestych oraz jego udział w  pracach komisji, która oczyściła Lwa 
Trockiego z  zarzutów postawionych rewolucjoniście w  procesach 
moskiewskich. Spoiwem łączącym analizowane w tym rozdziale teo-
rie i fragmenty biografii politycznej Johna Deweya jest to, że rzucają 
one interesujące światło na charakter radykalnego liberalizmu. 

Refleksję nad polityką radykalnego liberalizmu wypada rozpo-
cząć od prezentacji myśli pedagogicznej Johna Deweya. Przed wy-
buchem pierwszej wojny światowej John Dewey nie podejmował 
wprost problematyki politycznej, lecz czynił to za pośrednictwem 
rozwijanej przez siebie teorii wychowania. Pochylając się nad teo-
rią wychowania, możemy jak w soczewce dostrzec wartości leżące 
u  podstaw Deweyowskiego liberalizmu. W  sferze wychowania re-
fleksja normatywna ulega konkretyzacji. Abstrakcyjne rozważania 
muszą bowiem zostać przetłumaczone na język konkretnych postaw. 
John Dewey mówił o demokracji jako o pewnej formie życia, która 
wymaga świadomego kształtowania określonych dyspozycji i nawy-
ków. W tym kontekście należy sytuować Deweyowskie rozważania 
na temat znaczenia współdziałania w edukacji czy kształtowania po-
stawy fallibilistycznej. Amerykański filozof uważał też, że szkoła jest 
jednym z najważniejszych narzędzi zmiany społecznej. Zmiana pro-
gramu i metod nauczania jest więc istotną częścią szerszego ruchu 
na rzecz rekonstrukcji społecznej. Problem ten John Dewey podjął 
na nowo w serii artykułów z lat trzydziestych, w których przedstawił 
oryginalną koncepcję relacji między sferą edukacji a sferą polityki. 

Radykalny liberalizm Johna Deweya znalazł swój najpełniejszy 
wyraz w  twórczości teoretycznej i  publicystyce z  lat trzydziestych. 
Warto zwrócić uwagę na trzy cechy myślenia politycznego Amery-
kanina. Po pierwsze, pisma Deweya z  tego okresu charakteryzuje 
tendencja do łączenia motywów liberalnych i socjalistycznych. John 
Dewey sądził, że można być jednocześnie dobrym liberałem i de-
mokratycznym socjalistą, a w takiej postawie nie ma żadnej sprzecz-
ności. Robert Westbrook trafnie konstatuje, że „największym zmar-
twieniem Deweya było to, że socjaliści stracą kontakt z wartościami 
liberalnymi, które pozostawały kluczowe dla demokratycznej polity-
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ki”1. Z tego powodu, przekonuje Westbrook, argument pragmatysty 
na rzecz demokratycznego socjalizmu „przybrał formę wysiłków 
rewitalizacji i rekonstrukcji anglo-amerykańskiej tradycji liberalnej”2. 
Po drugie, jak zauważył Alan Ryan, pragmatysta był rzecznikiem 
„staromodnego radykalizmu, który dzielił świat polityczny na straż-
ników specjalnych interesów grup uprzywilejowanych i strażników 
interesów »ludu«”3. Problemy, z jakimi mierzą się nowoczesne spo-
łeczeństwa, mogą być skomplikowane, ale główne linie podziału są 
jasne. Demokratyczna polityka jest areną konfliktu między ludem 
a  kapitalistyczną oligarchią. Wizja populistyczna tym się różni od 
marksistowskiej analizy klasowej, że populiści byli skłoni zaliczyć do 
obozu ludowego nie tylko pracowników najemnych, lecz także drob-
nych właścicieli i  część klasy średniej. Po trzecie, Dewey był zwo-
lennikiem eksperymentalizmu w myśleniu o polityce. Podejście eks-
perymentalne wymaga odważnych hipotez, polityka demokratyczna 
jest zaś przestrzenią, w której hipotezy te są testowane i oceniane. 
Nie ma zatem sprzeczności między inteligentnym radykalizmem 
a fallibilistycznym etosem liberalizmu.

Innym probierzem liberalizmu Johna Deweya jest jego stosu-
nek do eksperymentu radzieckiego i rewolucyjnego marksizmu. Już 
w  artykule z  1921 roku filozof przekonywał, że marksizm jest ro-
dzajem „społecznego absolutyzmu”, opartego na zdezaktualizowanej 
„wiktoriańskiej wizji nauki”, która daremnie próbuje odkryć prawa 
rządzące rozwojem społecznym4. O  tej filozofii Dewey miał niskie 
mniemanie i  zdania nie zmienił mimo wysiłków swoich uczniów, 
takich jak Sidney Hook czy Max eastman, którzy próbowali przeko-
nać go o wartości marksizmu5. Reakcja filozofa na rewolucję bolsze-

1 R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, Cornell University Press, 
Ithaca, New York 1991, s. 430.

2 Ibidem. Uwagi Roberta Westbrooka mogą być jednak mylące, jeżeli odczytamy 
je jako sugestię, że Dewey chciał mówić o socjalizmie, ale z przyczyn taktycz-
nych zdecydował się pisać o liberalizmie. 

3 A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, W.W. Norton, 
New York–London 1995, s. 245.

4 Por. J. Dewey, Social Absolutism, MW 13, s. 311–313.
5 Por. R. Westbrook, John Dewey and Social Democracy, s. 464–468.
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wicką była bardziej złożona. W 1928 roku Dewey odbył krótką po-
dróż po Związku Radzieckim, podczas której miał okazję zapoznać 
się z funkcjonowaniem sowieckiego systemu edukacji. Wrażeniami 
z tej wyprawy pragmatysta podzielił się w wielu artykułach opubli-
kowanych na łamach „The New Republic”, które zostały wydane pod 
tytułem Impressions of Soviet Russia. Dewey był krytyczny wobec 
oficjalnej ideologii komunistycznej, a także takich cech radzieckie-
go życia politycznego, jak cenzura, propaganda czy dyktatura jednej 
partii. Niemniej jednak pozostawał on pod wrażeniem rewolucyj-
nej transformacji społeczeństwa. Za sprawą rewolucji, przekonywał 
Dewey, doszło do „eksplozji witalności, odwagi, wiary w  życie”6. 
Rewolucja bolszewicka była dla Deweya przede wszystkim rewolu-
cją kulturalną rozbijającą skostniałe wierzenia i utrwalone nawyki 
postępowania. Szczególne wrażenie na filozofie zrobiły sowieckie 
eksperymenty artystyczne i  edukacyjne7. Po wizycie w  sierocińcu 
w  pobliżu Leningradu pragmatysta wyznał, że nigdzie na świecie 
nie widział tylu szczęśliwych dzieci8. Podsumowując swoje wrażenia 
z pobytu w Związku Radzieckim, John Dewey wyrażał nadzieję, że 
żywe treści niesione przez rewolucję zwyciężą nad oficjalną ideo- 
logią komunistyczną, która z  czasem ulegnie zanikowi. Zaangażo-
wanie w „proces Trockiego” przyczyniło się do tego, że pragmatysta 
musiał zrewidować swoje poglądy. Dewey przyznał, że podczas swo-
jej podróży do Rosji poświęcił zbyt wiele uwagi edukacji i kulturze, 
a  zbyt mało polityce9. Konfrontacja z  Lwem Trockim sprawiła, że 
John Dewey z nową energią zaangażował się w krytykę rewolucyjne-
go marksizmu. Ostatnia część tego rozdziału jest poświęcona rekon-
strukcji antymarksistowskich polemik, w które filozof angażował się 

6 J. Dewey, Impressions of Soviet Russia, LW 3, s. 207.
7 Szerzej na temat relacji między myślą Deweya a sowieckimi eksperymentami 

edukacyjnymi por. mój artykuł Indoktrynacja i logika fallibilizmu. Próba anali-
zy zależności między ideologią a edukacją w myśli pedagogicznej Johna Deweya, 
w: Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i  edukacji, red.  
P. Rudnicki, M. Starnawski, M. Nowak-Dziemianowicz, Wydawnictwo Nauko-
we Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 77–79.

8 J. Dewey, Impressions of Soviet Russia, LW 3, s. 212. 
9 Por. idem, Significance of Trotsky Inquiry (interview by Agnes e. Meyer), LW 11, 

s. 335.
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w drugiej połowie lat trzydziestych. Całość zamyka próba krytycznej 
oceny radykalnego liberalizmu Johna Deweya.

5.2. liberalizm i wychowanie

5.2.1. edukacja liberalna w społeczeństwie klasowym

John Dewey był przekonany, że szkoła stanowi odzwierciedlenie 
społeczeństwa, jednak nie jest jego wierną kopią. Szkoła to wyab-
strahowane ze społeczeństwa sztuczne środowisko, które można za-
projektować tak, aby uwypuklało określone ideały społeczne. Można 
ją zatem wymyślić i  tak, aby zacierała ona niektóre cechy kapitali-
stycznego społeczeństwa. Taki był główny zamysł stworzonej przez 
Johna Deweya szkoły eksperymentalnej oraz teorii pedagogicz-
nej zbudowanej na podstawie jej doświadczeń10. Propozycja filozo-
fa opiera się na nowatorskim sposobie nauczania, zwanym metodą 
zajęć czy też metodą aktywności. Punktem wyjścia rozważań De-
weya jest spostrzeżenie, że większość osób dorosłych nabywa wiedzę 
w  trakcie wykonywania określonych czynności praktycznych, naj-
częściej związanych z  aktywnością zawodową. Wiadomości książ-
kowe stanowią z reguły niewielką i stosunkowo mało istotną część 
posiadanej wiedzy. Dewey wyciąga z  tej obserwacji uogólniony 
wniosek: najlepiej uczymy się przez działanie. Zdaniem pragmatysty 
spostrzeżenie to można wykorzystać na potrzeby reformy systemu 
edukacji. Tradycyjny sposób wykładu, wywodzi Dewey, należy za-
stąpić zaangażowaniem wychowanków w rozmaite formy grupowej 
aktywności, takie jak „prace z drewna lub metalu, tkactwo, szycie lub 
gotowanie”, które jednak nie powinny być pojmowane jako osobne 
przedmioty11. Zajęcia, w które angażowali się wychowankowie szko-
ły eksperymentalnej, „powinny być czynnymi środkami poglądowej 
nauki o naturalnych materiałach i procesach, punktami wyjścia do 

10 Szerzej na temat historycznego rozwoju poglądów Deweya zob. M. Kassner,  
op. cit., s. 71–91.

11 J. Dewey, Szkoła i społeczeństwo, tłum. R. Czaplińska-Muternlichowa, Wydaw-
nictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005, s. 15.
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uprzytomnienia dzieciom historycznego rozwoju ludzkości”12. Wie-
dza przekazywana za pośrednictwem aktywności staje się bliższa do-
świadczeniu ucznia. W toku wykonywania zajęć pod okiem nauczy-
ciela dzieci miały przyswoić sobie podstawowy materiał z geografii, 
fizyki, historii i innych dziedzin.

Intencją Deweya nie było zastąpienie tradycyjnej edukacji pro-
stym kształceniem zawodowym, reprodukującym w skali szkoły kla-
sową strukturę społeczną. Opozycyjny charakter projektu Deweya 
ujawnia się, kiedy zestawimy sposób organizacji pracy w  ramach 
metody zajęć z  kapitalistycznym sposobem organizacji produkcji. 
W tradycyjnym systemie nauczania sala lekcyjna jest zorganizowana 
hierarchicznie z wyraźnie wyodrębnioną przestrzenią dla nauczycie-
la i  uczniów. Uczniowie zajmują się głównie rywalizacją o  to, kto 
przyswoi sobie najwięcej informacji i  zdoła je w  sposób możliwie 
najbardziej adekwatny odtworzyć z pamięci, przez co zyska aprobatę 
nauczyciela. Szkoła eksperymentalna miała zerwać z  hierarchicz-
nym porządkiem. Prowadzone w  niej zajęcia wymagały podziału 
pracy w  obrębie grupy wykonującej zadanie. Grupowa aktywność 
miała uświadomić uczniom społeczne znaczenie różnych talentów 
i  umiejętności. Nacisk był położony na współdziałanie, nie zaś na 
współzawodnictwo. W trakcie wykonywania zajęć zabiegano o czę-
ste zmiany na pozycjach przywódczych, tak aby każde dziecko miało 
doświadczenie zarówno w kierowaniu postępowaniem innych, jak 
i w pracy pod czyimś kierownictwem13. W szkole eksperymentalnej 
nauczyciel odgrywał rolę lidera, który pomagał uczniom w wyko-
naniu powierzonych im zadań14. Chociaż na nauczycielu spoczywał 
obowiązek planowania i  organizowania poszczególnych zajęć, to 
na ogół nie musiał on odwoływać się do autorytetu sprawowanego 

12 Ibidem, s. 19.
13 R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, s. 94.
14 Zaprojektowana przez Deweya metoda nauczania stawiała bardzo wysokie wy-

magania nauczycielom, którzy mieliby prowadzić zajęcia w szkole eksperymen-
talnej. Z  tego względu Robert Westbrook charakteryzuje koncepcje Deweya 
jako system pedagogiczny skoncentrowany na nauczycielu (teacher-centered), 
nie na dziecku. Por. idem, John Dewey (1859–1952), „Prospects. The Quarterly 
Review of Comparative education” 1999, Vol. 23, No. 1–2, s. 277–291.
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w sposób arbitralny. Przewodnią zasadą w  trakcie realizacji zadań 
miała być dobrowolna kooperacja. 

W swoich propozycjach reformy systemu nauczania Dewey dą-
żył do zatarcia rozróżnienia na pracę fizyczną i pracę umysłową. Jak 
wyjaśnia Alan Ryan, „uderzającą cechą dzieła Deweya było to, że 
zrezygnował on z edukacji liberalnej na rzecz położenia nacisku na 
pracę praktyczną jedynie po to, żeby samą praktykę uczynić podsta-
wą wykształcenia liberalnego”15. Należy pamiętać, że w czasach De-
weya dziewięćdziesiąt procent amerykańskich dzieci nie zostawało 
w  szkole po ukończeniu czternastego roku życia16. Wprowadzenie 
elementów liberalnych do kształcenia zawodowego mogło wydawać 
się jedyną szansą na to, aby wychowankowie otrzymali coś więcej niż 
tylko podstawową umiejętność pisania, czytania i rachowania. Jed-
nak Dewey był sceptyczny wobec rozróżnienia na edukację liberalną 
i edukację techniczną także z bardziej zasadniczych powodów. Du-
alizm ten miał zdaniem filozofa swoje historyczne źródło w podziale 
pracy między ludźmi wolnymi a niewolnikami w starożytnych Ate-
nach17. Akceptując greckie rozróżnienia, pedagodzy nieświadomie 
przyczyniają się do utrwalenia stereotypu pracy i działania praktycz-
nego jako antytezy wolności. Szkoła eksperymentalna sprzeciwiała 
się takiemu obrazowi praktyki. Działalność praktyczna, przekony-
wał Dewey, nie może być traktowana wyłącznie jako środek do celu 
zewnętrznego wobec działania. Przeciwnie, autonomiczna aktyw-
ność jest celem samym w sobie. Zarówno wiedza, jak i inicjatywa po-
winny być rozdzielone w sposób możliwie najbardziej równomierny. 
Uczeń musi mieć niezbędne minimum kontroli nad wykonywaną 
przez siebie pracą. Zadania nie powinny być wykonywane wedle ściś- 
le skodyfikowanych instrukcji. W aktywności musi być miejsce na 
eksperyment i zabawę. Praktyczna działalność może stać się twór-
czością, sposobem na realizację indywidualności dziecka. Podczas 

15 A. Ryan, Liberal Anxieties and Liberal Education, Hill and Wang, New York 
1998, s. 124.

16 Ibidem.
17 Szerzej na ten temat piszę w rozdziale drugim.
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takiej aktywności zatarciu ulega podział na pracę i zabawę18. Meto-
da pedagogiczna Deweya nie miała na celu przystosowania uczniów 
do wymogów kapitalistycznego rynku pracy. Raczej, by posłużyć się 
określeniem Roberta Westbrooka, intencją Deweya było „kształce-
nie dla demokracji przemysłowej”, a więc przekazanie uczniom wie-
dzy i  umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w  kooperacyjnie 
zorganizowanej działalności produkcyjnej19. 

Podobne napięcie między liberalnym ideałem swobodnego rozwo-
ju osobowości a społeczeństwem klasowym daje się również dostrzec 
w myśli pedagogicznej Bertranda Russella. Russell nieco inaczej niż 
Dewey interpretował liberalny ideał wszechstronnego rozwoju jed-
nostki. Podczas gdy Dewey podkreślał kooperację i uczestnictwo we 
wspólnocie, Russell kładł nacisk na rozwijanie oryginalnych, eks-
centrycznych upodobań, nawet wbrew dominującym gustom. Zda-
niem autora Education and the Social Order celem wychowania jest 
wykształcenie nie tylko dobrego obywatela, lecz także niezależnej 
jednostki. Russell podkreśla znaczenie „negatywnej teorii wycho-
wania”, w myśl której głównym zadaniem edukacji jest zapewnienie 
uczniom możliwości rozwoju oraz usunięcie przeszkód na tej dro-
dze20. Nie należy narzucać powszechnie szanowanych poglądów, in-
doktrynować. Lekcje, przekonuje Russell, powinny być dobrowolne. 
Istotą edukacji jest podsycanie wszelkich przejawów instynktu twór-
czego wychowanków. Russell zaleca wzmacnianie tych aspektów 
osobowości dziecka, które odróżniają je od reszty, są przejawem jego 
lub jej indywidualności. W myśli Bertranda Russella pojawia się mo-
tyw nieredukowalnej opozycji między jednostką a społeczeństwem 
w zasadzie nieobecny w refleksji pedagogicznej Deweya. Negatywna 
teoria wychowania w wydaniu Russella ma przeciwdziałać tendencji 
do uniformizacji, charakterystycznej dla społeczeństwa masowego.

18 Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie: wstęp do filozofii wychowania, tłum.  
Z. Bastgen, wstęp B. Suchodolski, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 215.

19 R. Westbrook, Schools for Industrial Democrats: The Social Origins of John  
Dewey’s Philosophy of Education, „American Journal of education” 1992, Vol. 100, 
No. 4.

20 Por. B. Russell, Education and the Social Order, George Allen & Unwin, London 
1932, s. 29–35.
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Mimo różnic w  rozłożeniu akcentów w  projektowanej przez 
Russella edukacji liberalnej również odczuwa się napięcie między 
postulowanymi ideałami etycznymi a klasowym charakterem spo-
łeczeństwa. Russell dostrzega negatywny wpływ nie tylko podziałów 
klasowych, lecz także powiązanych z  nimi sposobów odczuwania. 
„W każdym społeczeństwie – wywodzi Russell – w którym istnieją 
podziały klasowe, dzieci nie są cenione jedynie według ich własnych 
zasług, ale również według majątku ich ojców”21. W rezultacie dzie-
ci klas posiadających nabierają przekonania, że przewyższają one 
dzieci z  klasy robotniczej. Dzieciom z  klasy robotniczej wpaja się 
z kolei fałszywe poczucie pokory. W społeczeństwie klasowym, do-
wodzi Russell, „wychowanie z konieczności ma dwa powiązane de-
fekty: ten, że produkuje arogancję u bogatych; oraz ten, że zamierza 
wytworzyć irracjonalną pokorę u biedaków”22. Przyjrzyjmy się bliżej 
skutkom, jakie edukacja wywołuje u dzieci z klas nieposiadających. 
Russell wyróżnia dwie sytuacje. Jeżeli nauczanie pokory powiodło 
się, rezultatem jest zanik inicjatywy i poczucia własnej wartości. Je-
żeli zaś wysiłki wychowawców napotkały opór, rezultatem jest po-
czucie resentymentu, prowadzące do zachowań destrukcyjnych. Jak 
łatwo zauważyć, obie analizowane przez Russella postawy – posta-
wa nieuzasadnionej pokory i postawa niekontrolowanego buntu – 
mogą wynikać z  obniżonego poczucia własnej wartości. edukacja 
w  społeczeństwie klasowym z  narzędzia wychowania wyradza się 
zatem w mechanizm deformacji charakteru. 

5.2.2. kształtowanie postawy fallibilistycznej

Jedną z  najbardziej frapujących cech pisarstwa Johna Deweya jest 
to, w  jaki sposób w  jego myśli przeplatają się różne typy dyskursu 
i poziomy argumentacji. Studiując pisma Deweya, odkrywamy raz 
za razem, że idee, które stanowiły podstawę jego teorii badania, są 
następnie rozwijane w nieoczekiwany sposób na płaszczyźnie filo-
zofii polityki i teorii edukacji. Tak jest niewątpliwie z Deweyowską 

21 Ibidem, s. 149. 
22 Ibidem.
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koncepcją fallibilizmu. Opracowanie fallibilistycznej metody kształ-
cenia jest główną ideą pracy Jak myślimy. Dewey przekonuje tam, 
że nauczanie powinno naśladować proces myślenia pojmowane-
go jako rozwiązywanie problemów. Dlatego też nauczanie musi za-
czynać się od wywołania w uczniach stanu zwątpienia, odczuwania 
trudności, uświadomienia sobie problemu, by następnie przejść do 
etapu aktywnego poszukiwania rozwiązania. Sztuka myślenia jest 
według Deweya możliwa przede wszystkim dzięki wydłużeniu eta-
pu niepewności leżącego między sformułowaniem problemu a jego 
rozwiązaniem. Idea ta jest rozwinięta w rozdziale siódmym, w któ-
rym Dewey poddaje analizie proces refleksyjnego myślenia. De-
wey wyróżnił tam pięć stadiów procesu myślenia. etapami procesu 
myślenia według amerykańskiego pragmatysty są: (1) faza sugestii, 
w której samoczynnie narzucają się rozwiązania trudności; (2) faza 
intelektualizacji, w której odczuwana trudność zostaje zdefiniowa-
na jako problem; (3) faza poszukiwania idei przewodnich lub hipo-
tez wskazujących na możliwe rozwiązania; (4) faza rozumowania, 
w której nadaje się dojrzały kształt hipotezom; (5) faza testowania 
hipotez w działaniu23. 

Mogłoby się wydawać, że Dewey oferuje tu przede wszystkim 
intelektualną metodę skutecznego rozwiązywania problemów, która 
daje się zastosować zarówno do zagadnień naukowych, jak i do spraw 
życia codziennego. W myśl tej interpretacji poprawne myślenie wy-
magałoby przechodzenia od jednego do drugiego etapu myślenia 
zgodnie z kolejnością wyróżnionych przez Deweya stadiów procesu 
badania. Powtarzanie tej czynności przez uczniów prowadziłoby do 
osiągniecia coraz lepszych efektów. Z niebezpieczeństwa takiego od-
czytania zdał sobie sprawę nawet John Dewey, który w drugim wy-
daniu How We Think przestrzega przed fetyszyzowaniem opisanego 
powyżej schematu, mówiąc, że nie ma nic świętego w liczbie pięć24. 
Nie ma też żadnych powodów, dla których powinniśmy pokonywać 
wymienione etapy w określonej kolejności. Podział na fazy procesu 
badania ma charakter umowny. Rzeczywistym celem Deweyowskiej 

23 Por. J. Dewey, How We Think, LW 8, s. 196–209. 
24 Ibidem, s. 207.
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pedagogiki nie jest zaproponowanie uniwersalnej metody myśle-
nia, lecz ukształtowanie odpowiedniej postawy intelektualnej. Pod-
kreślając wyższość nawyku nad metodą, Dewey wskazuje na błąd 
tkwiący w założeniu, że uczniowie, rozwiązując problemy, powinni 
kierować się określoną metodologią.

„W rzeczywistości – wyjaśnia Dewey – najpierw następuje stop-
niowy, w dużej mierze nieświadomy rozwój logicznego nastawienia 
i nawyków”25. W trakcie zajęć uczniowie nie tylko uczą się przed-
miotów szkolnych, lecz także przyjmują pewne postawy wobec prze-
kazywanej im treści. Nabyte w procesie kształcenia dyspozycje mogą 
promować otwartość umysłu lub dogmatyzm, pobudzać ciekawość 
lub ją zabijać, sprzyjać kształtowaniu niezależnego osądu lub umac-
niać skłonność do posłuszeństwa autorytetom. 

Jeżeli spojrzymy na schemat Deweya z  punktu widzenia tego, 
w  jaki sposób może on pomóc w  ukształtowaniu fallibilistycznej 
mentalności, okaże się, że podział na wyodrębnione fazy myślenia 
nie odgrywa w tym procesie prawie żadnej roli. Ważniejsze jest to, 
że konfrontowanie się z sytuacją problematyczną stwarza możliwość 
wydłużenia interwału między odczuciem wątpliwości a  sformuło-
waniem propozycji rozwiązania. Istotą pragmatycznej pedagogiki 
jest kształtowanie tego, co Dewey określa często mianem „nawyku 
zawieszania sądu”26. Celebrowanie stanu wątpienia nie jest jednak 
celem samym w  sobie. Przeciwnie, moment zawieszenia sądu ma 
zostać wykorzystany do tego, aby rozważyć nasuwające się hipotezy 
bez przywiązywania się ostatecznie do którejkolwiek z nich.

„W zawieszeniu, jakie daje niepewność – wyjaśnia obrazowo De-
wey – w sposób metaforyczny wspinamy się na drzewo, staramy się 
znaleźć punkt, z którego będziemy mogli zbadać dodatkowe fakty, 
a także – po uzyskaniu bardziej pewnego oglądu sytuacji – zdecydo-
wać, jak te fakty są ze sobą powiązane”27. W formowaniu nawyków 
najważniejszy jest etap między postawieniem problemu a przedsta-
wieniem rozwiązania. To wtedy uczniowie, zmagając się z wątpliwo-

25 Ibidem, s. 218.
26 Ibidem, s. 185–186. 
27 Ibidem, s. 122.
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ściami, uczą się traktować rozmaite propozycje jako hipotezy, które 
następnie poddaje się testom w toku prowadzonych dociekań. Istotą 
treningu fallibilistycznego – powtórzmy to raz jeszcze – jest opano-
wanie dyskomfortu, jaki towarzyszy poczuciu niepewności. Metoda 
nauczania konfrontująca wychowanków z sytuacjami problematycz-
nymi pozwala w opinii Deweya rozwinąć w uczniach tolerancję dla 
pytań i wątpliwości, chroniąc ich tym samym przed dogmatyzmem 
gotowych odpowiedzi.

5.2.3. wychowanie a porządek społeczny

Problem relacji między sferą edukacji a zmieniającym się ładem po-
litycznym jest charakterystyczny dla epoki nowoczesnej. W trady-
cyjnym społeczeństwie zadaniem szkoły mogła być prosta repro-
dukcja i konserwacja panujących warunków społecznych. Sytuacja 
zmieniła się jednak wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej. In-
dustrializacja nie tylko zniszczyła ekonomiczne podstawy tradycyj-
nego społeczeństwa, lecz także gruntownie zmieniła sposób, w jaki 
myślimy o porządku społecznym. Można powiedzieć, że wraz z na-
dejściem epoki przemysłowej to zmiana, a  nie ciągłość, stała się 
normą w  życiu społecznym. Nowym zadaniem szkoły, przekonu-
je pragmatysta, stała się edukacja dla zmieniającego się ładu spo-
łecznego28. Nie zwalnia to jednak szkoły z obowiązku porządkowa-
nia doświadczenia i przekazywania wychowankom spójnego obrazu 
świata. Próbując uporządkować doświadczenie społeczne, reforma-
torzy nieuchronnie natrafiają na przeszkodę. Zamiast spójnego sys-
temu wartości znajdują jedynie konflikt sił i tendencji próbujących 
na rozmaite sposoby zmodyfikować istniejący porządek społeczny. 
A zatem w nowoczesnym społeczeństwie edukacja nie może w pro-
sty sposób odtwarzać istniejącego społeczeństwa. W  istocie status 
quo, przekonuje Dewey, jest tylko inną nazwą dla bałaganu, w któ-
rym tkwimy29.

28 Por. J. Dewey, Education for a Changing Social Order, LW 9, s. 158–169.
29 Ibidem, s. 158.
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Spór w  ocenie Deweya nie toczy się o  to, czy szkoła powinna 
wpływać na bieg procesów społecznych, ale o to, jaki kierunek nadać 
zmianom. Zdaniem Deweya można wyróżnić trzy zasadnicze podej-
ścia do zmiany społecznej z punktu widzenia edukacji:

Istnieją trzy możliwe kierunki wyboru. Wychowawcy mogą działać 
w ten sposób, żeby odtwarzać obecny stan zagubienia i być może nawet 
go zwiększyć. Taki byłby właśnie rezultat dryfowania, i w obecnych wa-
runkach dryfowanie oznacza ostatecznie dokonanie wyboru. Alterna-
tywnie mogą oni dokonać wyboru spośród nowszych sił naukowych, 
technologicznych i kulturowych, które produkują zmianę w starym po-
rządku, mogą ocenić kierunek, w którym siły te zmierzają, oraz to, jaki 
wynik przyniosą, jeśli pozwoli się im swobodnie rozwijać, a także zo-
baczyć, co można uczynić, aby szkoły stały się ich sojusznikami. Albo 
mogą oni stać się rozumnymi konserwatystami oraz dążyć do tego, aby 
szkoły stały się siłą utrzymującą dawny ustrój nienaruszony przeciwko 
naporowi nowych sił30.

John Dewey postuluje istnienie znacznej sfery wyboru moralne-
go, przysługującego nauczycielom i  osobom kształtującym polity-
kę edukacyjną. Niedocenianie politycznych aspektów edukacji jest 
błędem, który zdaniem amerykańskiego pragmatysty popełniają za-
równo reakcjoniści, jak i  zdeklarowani rewolucjoniści. Ci pierwsi, 
głosząc fałszywy postulat izolacji szkół od życia politycznego, przy-
czyniają się jedynie do utrwalenia istniejącego nieporządku. Rewo-
lucjoniści przyjmują z kolei za pewnik, że system szkolnictwa w spo-
łeczeństwie kapitalistycznym może jedynie odzwierciedlać interesy 
klasy panującej. Pogląd ten Dewey uważa za nazbyt uproszczony. Co 
więcej, zwolennicy rewolucji – jak się zdaje – zakładają, że radykal-
na zmiana instytucji politycznych i ekonomicznych niejako samo-
czynnie wygeneruje zmiany mentalne, moralne i kulturowe zgodne 
z założeniami nowego ustroju. Jednak, w opinii pragmatysty, takie 
przekonanie nie ma żadnych podstaw poza „doktrynalnym absolu-
tyzmem”31. Ostatecznie, zdaniem Deweya, zarówno reakcjoniści, jak 

30 J. Dewey, Education and Social Change, LW 11, s. 411.
31 Ibidem, s. 414.
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i rewolucjoniści nie doceniają możliwości tkwiących w kształtowa-
niu nawyków myślenia i działania, jakie daje edukacja. Wszystko to 
nie oznacza jednak, że możliwości politycznego oddziaływania za 
pomocą systemu szkolnictwa są nieograniczone. Obszar wolności 
interpretacji wyznaczają rzeczywiste tendencje społeczne. „Nie są-
dzę – wyjaśnia Dewey – aby szkoły mogły być w dosłownym sen-
sie budowniczymi nowego ładu społecznego”32. Filozof zaraz dodaje: 
„Jednak szkoły z pewnością […] będą miały swój udział w budowie 
ładu społecznego przyszłości w tym zakresie, w jakim sprzymierzą 
się one z tym lub innym ruchem istniejących sił społecznych”33.

5.3. radykalny liberalizm w dobie nowego Ładu

5.3.1. program dla nowej partii

W latach trzydziestych John Dewey zaangażował się w działalność 
na rzecz radykalnej zmiany politycznej. W 1929 roku został prze-
wodniczącym organizacji pod nazwą League for Independent Poli-
tical Action (LIPA), która stawiała sobie za cel stworzenie kontrpro-
pozycji dla rządzącego amerykańską sceną polityczną duopolu Partii 
Demokratycznej i Partii Republikańskiej. W skład nowej organizacji 
weszli między innymi radykalny teolog Reinhold Niebuhr, wybitny 
intelektualista i działacz na rzecz praw ludności kolorowej William 
edward Burghardt Du Bois oraz Norman Thomas, lider Socialist 
Party of America. Twórcy Ligi zarzucali dwóm dominującym par-
tiom, że nie reprezentują ważnych interesów społecznych i w prak-
tyce niewiele się od siebie różnią. Ich zdaniem niezbędne było powo-
łanie do życia nowej siły politycznej, która skupiałaby wokół siebie 
klasę robotniczą, farmerów oraz postępową część klasy średniej. 
LIPA była komitetem organizacyjnym, mającym koordynować pra-
cę na rzecz powstania nowej partii politycznej. Zamierzenia tego nie 
udało się zrealizować. Dzieje Ligi to jedna z wielu nieudanych prób 
powołania do życia trzeciej partii, jakie zapisały się w annałach ame-

32 J. Dewey, Can Education Share in Social Reconstruction, LW 9, s. 207.
33 Ibidem.
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rykańskiej polityki. Niemniej jednak LIPA stanowiła ważny epizod 
w  intelektualnej historii amerykańskiej lewicy. Organizacja ta była 
platformą, na której doszło do spotkania agrarnego populizmu z no-
woczesnym ruchem robotniczym. Program Ligi jest dowodem na 
ewolucję ideową amerykańskiej lewicy, która odchodziła od progre-
sywizmu na rzecz socjalizmu34. Historia Ligi i  innych wysiłków na 
rzecz stworzenia trzeciej partii zajmuje mnie tutaj jedynie w tym za-
kresie, w jakim rzuca ona interesujące światło na charakter radykali-
zmu politycznego Johna Deweya35.

Powstaniu nowej organizacji towarzyszyło wiele artykułów pro-
gramowych autorstwa Johna Deweya36. Polityka, jaką zalecał Dewey, 
stanowiła osobliwą mieszankę burżuazyjnego radykalizmu oraz pro-
pozycji zaczerpniętych z myśli socjalistycznej. Jednym z najwyżej ce-
nionych przez pragmatystę myślicieli społecznych był Henry George, 
znany głównie z propozycji wprowadzenia jednolitego podatku od 
ziemi. Podążając śladami autora Progress and Poverty, John Dewey 
opowiadał się za opodatkowaniem renty gruntowej i surowców na-
turalnych37. Pragmatysta niechętnie patrzył na protekcjonizm go-
spodarczy i opowiadał się za polityką wolnego handlu. Nowa partia 
miała wspierać niezależnych farmerów, drobny biznes oraz przed-
stawicieli wolnych zawodów. Oznaczało to akceptację dla drobnej 
własności prywatnej w  rolnictwie i usługach. Jednocześnie Dewey 
popierał wiele rozwiązań socjalistycznych. Pragmatysta opowiadał 

34 Por. D. Rossinov, Vissions of Progress. The Left-Liberal Tradition in America, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2008, s. 103–142.

35 Historia niezależnego radykalizmu w dobie Nowego Ładu jest dość słabo opra-
cowana w historiografii amerykańskiej. Zob. na ten temat: R. Alan Lawson, The 
Failure of Independent Liberalism 1930–1941, Putnam, New York 1971, s. 39–46, 
99–130; D. R. Mc Coy, Angry Voices. Left-of-Center Politics in New Deal Era, 
University of Kansas Press, Lawrence 1958. Zwięzłe omówienie poglądów i dzia- 
łalności Deweya w  tym okresie omawia także edward J. Bordeau w  artykule 
John Dewey’s Ideas about the Great Depression, „Journal of the History of Ideas” 
1971, Vol. 32, No. 1, s. 67–84. 

36 Por. w szczególności następujące wystąpienia Deweya: The Need for a New Par-
ty, LW 6; Is There a Hope for Politics, LW 6; Imperative Need: A New Radical Par-
ty, LW 9. 

37 Por. na ten temat następujące teksty Johna Deweya: Steps to Economic Recovery, 
LW 9; Socialization of Ground Rent, LW 11.
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się za nacjonalizacją głównych gałęzi gospodarki oraz za szeroko za-
krojonym planowaniem. Popierał też wysokie progresywne opodat-
kowanie oraz postulaty redystrybucji dochodu. Spoiwem wszystkich 
tych propozycji programowych była niechęć do wielkiego biznesu 
i finansowej oligarchii38. Dewey obarczał wielkie korporacje odpo-
wiedzialnością za wywołanie kryzysu przez wspieranie gospodarki 
opartej na nadprodukcji i lekceważenie problemu konsumpcji39. Po-
litykę podporządkowaną dyktatowi wielkiego biznesu miało zastąpić 
planowanie gospodarcze prowadzone w  interesie konsumentów40. 

W biuletynie Ligi z przełomu lutego i marca 1932 roku ukazał 
się najbardziej obszerny dokument programowy stworzony przez tę 
organizację – Czteroletni plan na wybory prezydenckie 1932–193641. 
Nowa partia, przekonują autorzy manifestu, „uczyni pierwsze kroki 
w dalekosiężnym planie budowy nowego ładu społecznego”. W tym 
celu Liga przygotowała program polityczny, nad którym pracowało 
„ponad stu ekonomistów i ekspertów”. Za główny problem społecz-
ny Liga uznała bezrobocie. Walce z bezrobociem i jego konsekwen-
cjami miały służyć takie środki, jak roboty publiczne, odprawy dla 
zwalnianych pracowników i  stworzenie systemu ubezpieczeń spo-
łecznych. Najbardziej interesujący w  tej sekcji jest postulat wpro-
wadzenia sześciogodzinnego dnia pracy dla pracowników federal-
nych z zachowaniem tego samego wynagrodzenia. Twórcy programu 
przewidywali także „perspektywę szybkiego rozszerzenia tych go-
dzin pracy na całą gospodarkę”. Liga proponowała wysokie podatki 
progresywne oraz podatki od dziedziczenia. Opowiadała się też za 
publiczną własnością przemysłu energetycznego, kolei, surowców 
naturalnych oraz poczty. System finansowy powinien zostać podda-
ny ścisłej publicznej kontroli. Zdaniem autorów programu „banki 
powinny być bankami”, z  czego wynikał zakaz prowadzenia przez 
nie operacji pozabankowych, np. gry na giełdzie. Program Ligi prze-

38 J. Dewey, The Need for a New Party, LW 6, s. 174.
39 Ibidem, s. 160.
40 Ibidem, s. 181.
41 A Four Year Presidential Plan 1932–1936, „News Bulletin of The League For Inde-

pendent Political Action” 1932, Vol. 1, No. 11. Wszystkie cytaty w tym paragrafie 
pochodzą z tego dokumentu. 
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widywał ulgi podatkowe dla farmerów, zniesienie taryf celnych na 
produkty przemysłowe oraz wsparcie dla kooperatyw łączących 
producentów i  konsumentów żywności. W  polityce zagranicznej 
Liga opowiadała się za zwołaniem międzynarodowej konferencji 
ekonomicznej w  celu „zredukowania napięć międzynarodowych 
i  promowania pokoju przez zakończenie wojen celnych”. Ponadto 
twórcy programu krytykowali amerykański imperializm i domagali 
się odejścia od doktryny Monroe’a, uznania niepodległości Filipin, 
nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radziec-
kim oraz drastycznego ograniczenia wydatków na zbrojenia. Liga 
dostrzegała też potrzebę zwołania konwencji konstytucyjnej, która 
rozważyłaby potrzebę nowelizacji ustawy zasadniczej. Ogólnie rzecz 
biorąc, można powiedzieć, że przewodnim motywem programu Ligi 
była społeczna kontrola nad gospodarką. „League for Independent 
Political Action – czytamy w podsumowaniu dokumentu – opowia-
da się za stworzeniem zjednoczonej trzeciej partii na podstawie za-
sad rosnącego planowania społecznego i kontroli”. Jednak kontrola 
ta miała zostać osiągnięta za pomocą instrumentów interwencjoni-
zmu państwowego, nacjonalizacja była przewidziana jedynie w wy-
jątkowych przypadkach. 

Do osiągnięcia celów, jakie stawiała sobie nowa partia, potrzeb-
ny był nowy sojusz sił politycznych. Alians polityczny z komunista-
mi uznano za niemożliwy. W ocenie Johna Deweya komuniści nie 
mówią w idiomie politycznym zrozumiałym dla Amerykanów, a ich 
partia jest „bezpośrednio kierowana z  Moskwy”42. Inaczej przed-
stawia się sprawa w  przypadku ruchu socjalistycznego. Socjaliści 
wyzwolili się z  doktrynerskiego dogmatyzmu i  powinni stanowić 
jeden z filarów przyszłej radykalnej koalicji. Nowa partia, przekonu-
je Dewey, „będzie musiała zastosować wiele środków, które określa 
się mianem socjalistycznych”43. Chociaż rozwiązania proponowane 
przez socjalistów mogą zdobyć poparcie Amerykanów, to etykieta 
socjalizmu jest dla nich niemożliwa do zaakceptowania44. Brytyj-

42 Por. J. Dewey, The Need for a New Party, LW 6, s. 169.
43 Ibidem, s. 170.
44 Ibidem.
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ska Partia Pracy nie jest dobrym wzorem dla amerykańskich rady-
kałów. O sukcesie Partii Pracy przesądziły takie czynniki, jak brak 
podziałów narodowościowych oraz istnienie silnego ruchu związko-
wego i spółdzielczego. Rzecz jasna, zbliżone warunki nie występują 
w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu nowa partia musi przede 
wszystkim odwoływać się do klasy średniej – nauczycieli, drobnych 
handlarzy, białych kołnierzyków i  rolników45. Zarzut, że grupy te 
reprezentują burżuazję, Dewey zbywa jako nieistotny. Jednocześnie 
amerykański filozof przyznaje, że „żaden ruch, który nie zyska en-
tuzjastycznego poparcia świata pracy, nie odniesie ostatecznego suk-
cesu”46. Sojusz między częścią klasy średniej a klasą robotniczą miał 
być wymierzony we wspólnego wroga, jakim był wielki biznes. 

Próby stworzenia lewicowej kontrpropozycji dla Nowego Ładu 
zakończyły się porażką. W  Lidze trwał spór wewnętrzny o  wybór 
właściwej taktyki politycznej. Socjaliści pod wodzą Normana Tho-
masa opowiadali się za budową partii robotniczej na wzór Brytyj-
skiej Partii Pracy. Inni działacze, w tym również John Dewey, wy-
obrażali sobie, że nowa organizacja będzie odwoływała się także do 
klas średnich i wystrzegała się jednoznacznej identyfikacji z socja-
lizmem. Konflikt został rozstrzygnięty w  sposób arbitralny przez 
Deweya, który jako przewodniczący organizacji napisał list do re-
publikańskiego senatora George’a Norrisa, proponując, by ten stanął 
na czele nowej inicjatywy. Posunięcie to okazało się błędem. Sena-
tor Norris odmówił, tłumacząc, że pozostaje lojalny wobec swojej 
partii, a  socjaliści wycofali się z działalności w Lidze47. W rezulta-
cie w wyborach 1932 roku LIPA nie wystawiła własnego kandydata, 
a John Dewey wykazał się niekonsekwencją i oddał głos na Normana 
Thomasa. Porażka nie oznaczała jeszcze końca Ligi. Organizacja ta 
sformułowała czteroletni program z myślą o następnych wyborach, 
którego główne punkty omówiłem powyżej. Wysiłki Deweya i  in-
nych organizatorów skupiły się na pozyskaniu liderów Minnesota 

45 Ibidem, s. 171.
46 Ibidem, s. 172.
47 Por. J. Dewey, Dewey Asks Norris to Lead the Party, LW6, s. 444–447. Na temat 

kontrowersji na linii LIPA–Socialist Party of America por. też: idem, The Future 
of Radical Political Action, LW 9, s. 66–70. 
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Farm-Labour Party, która uzyskała dobry wynik w  wyborach sta-
nowych. W wyborach prezydenckich, które odbyły się w 1936 roku, 
radykałom ponownie nie udało się wyłonić własnego kandydata. 
Wybór Franklina Delano Roosevelta na drugą kadencję ostatecznie 
przekreślił szansę na stworzenie lewicowej kontrpropozycji dla No-
wego Ładu48.

5.3.2. krytyka nowego Ładu

Obok działalności na rzecz powstania nowej partii drugim polem ra-
dykalnej aktywności Deweya była publicystyka. Pragmatysta głosił 
swoje poglądy na łamach takich pism, jak „Common Sense” i „Social 
Frontier”, a  także w regularnie wydawanych biuletynach organiza-
cji pod nazwą People’s Lobby. Motywem spajającym napisane w tym 
okresie artykuły, wystąpienia i eseje była krytyka Nowego Ładu po-
łączona z próbą naszkicowania radykalnej kontrpropozycji dla po-
lityki administracji Franklina Delano Roosevelta. Takie stanowisko 
filozofa może budzić pewne zdziwienie. W swoich przemówieniach 
Roosevelt odrzucał wszelkie formy lewicowego dogmatyzmu i gło-
sił, że jest przywiązany jedynie do „odważnego i wytrwałego ekspe-

48 Z historii prób stworzenia niezależnej partii radykalnej płyną dwa wnioski. Po 
pierwsze, z perspektywy czasu uderzająca jest słabość lewicowej kontrpropo-
zycji dla polityki administracji Franklina Delano Roosevelta. Wniosek ten do-
tyczy nie tylko League for Indenpendent Political Action, ale także innych po-
dobnych inicjatyw. Przez cały okres kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych 
największe związki zawodowe wspierały politykę Nowego Ładu. Co więcej, jak 
pisze Doug Rossinov, z perspektywy administracji Roosevelta większym zagro-
żeniem od niezależnych radykałów byli trybuni ludowi, tacy jak Huey Long, 
który głosił hasło, że każdy człowiek powinien być królem. Retoryka Longa, 
w  odróżnieniu od programu inteligentnej przebudowy społecznej lansowa-
nego przez Deweya, rzeczywiście porywała masy. Po drugie, wizje programo-
we rzeczników sojuszu farmersko-robotniczego oscylowały wokół gospodarki 
mieszanej. „Pytanie, czy kwalifikowałaby się ona jako koniec amerykańskiego 
kapitalizmu, tak jak on wyglądał w 1933 roku – pisze Doug Rossinov – pozosta-
je bez definitywnej odpowiedzi” (op. cit., s. 120). Można jednak przypuszczać, 
że gdyby niezależny radykalizm jakimś cudem odniósł zwycięstwo, jego ewolu-
cja programowa byłaby paralelna wobec rozwoju europejskiej socjaldemokra-
cji. Por. D. Rossinov, op. cit., s. 140–142.
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rymentalizmu”49. Ponadto, jak zauważył Alan Ryan, Roosevelt był 
politykiem, który zdołał zbudować „publiczność” popierającą pro-
ponowaną przez niego politykę50. Można by przypuszczać, że zarów-
no niedogmatyczny styl przywództwa, jak i eksperymentalna polity-
ka zainicjowana przez Roosevelta powinny zyskać aprobatę Deweya. 
Stało się jednak inaczej. Reformy Roosevelta wydały się amerykań-
skiemu filozofowi zbyt zachowawcze i wewnętrznie niespójne. „eks-
perymentalna metoda – pisał Dewey, odnosząc się do polityki No-
wego Ładu – nie jest po prostu zwodzeniem ani robieniem trochę 
tego i trochę tamtego w nadziei, że nastąpi poprawa”51. Prawdziwy 
eksperymentalizm, wywodził pragmatysta, „wymaga spójnego ze-
stawu idei, teorii, która nada kierunek naszym wysiłkom”52. Kry-
tykę tego rodzaju trudno uznać za przekonującą. Nawet przychyl-
nie nastawiony czytelnik może dojść do wniosku, że Dewey posunął 
się zbyt daleko w rozwijanej przez siebie analogii między procedurą 
eksperymentalną a demokratyczną polityką53. 

John Dewey miał jednak również bardziej zasadnicze zastrzeże-
nia wobec polityki Nowego Ładu. „Mimo krytyki ze strony liderów 
biznesu – wywodził Dewey w artykule No Half Way House for Ame-
rica – przez ostatnie półtora roku ustawodawstwo i wysiłki admini-
stracji były skierowane głównie na próby ocalenia systemu nastawio-
nego na zysk od niego samego, a zatem ostatecznie na przywrócenie 
warunków odpowiedzialnych za kryzys 1929 roku i za depresję”54. 
System nastawiony na zysk nie może zostać zreformowany i powi-
nien być zastąpiony innym systemem. „Nie możemy zapewnić po-
myślności dla więcej niż ułamka ludności Ameryki – kontynuował 
Dewey – przy użyciu innej metody niż ta, którą stosuje Brytyjska 

49 Por. F. D. Roosevelt, Bold, Persistent Experimentalism, w: New Deal Thought, 
ed. by H. Zinn, Bobbs-Merril Company, Indianapolis–New York–Kansas City 
1966, s. 84–90.

50 Por. A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 287.
51 J. Dewey, The Future of Liberalism, LW 11, s. 292–293.
52 Ibidem, s. 193. 
53 Innego zdania jest Robert Westbrook, który broni stanowiska pragmatysty. Por. 

R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, s. 411.
54 J. Dewey, No Half Way House for America, LW 9, s. 289.



277POLIT YKA R ADYKALNeGO LIBeR ALIZMU

Partia Pracy oraz socjaldemokratyczne partie europy – uspołecznie-
nia wszystkich zasobów naturalnych i naturalnych monopoli, renty 
gruntowej oraz głównych gałęzi przemysłu”55. Nowy Ład był zatem 
nie tyle nieudanym, ile niewłaściwym eksperymentem społecz-
nym. Reformy podejmowane przez administrację Franklina Delano  
Roosevelta okazały się skuteczne jako doraźny środek łagodzący ob-
jawy kryzysu ekonomicznego. Nie zdołały jednak rozwiązać zasad-
niczego problemu znalezienia nowej formuły ładu ekonomicznego 
adekwatnej do wyzwań epoki zaawansowanej industrializacji. Poli-
tyka Roosevelta, wywodził Dewey, „wykazuje tendencję do kontro-
lowanego i zhumanizowanego kapitalizmu przeciwstawionego bru-
talności leseferyzmu”56. Niemniej jednak, przekonywał pragmatysta, 
„żaden taki kompromis z  gnijącym systemem nie jest możliwy”57. 
Zadawalającą odpowiedź na problemy, przed którymi stoją społe-
czeństwa przemysłowe, może przynieść jedynie polityka socjali-
styczna, oparta na publicznej własności środków produkcji. 

Pragmatysta wysuwał jeszcze inny argument przeciw polityce 
Nowego Ładu. W  jego ocenie działania administracji Roosevelta 
ignorowały zasadniczy problem, jakim był nierówny podział wła-
dzy. „Władza dzisiaj – wyjaśniał Dewey – polega na kontroli środ-
ków produkcji, wymiany, propagandy, transportu i komunikacji”58. 
Chociaż środki zaradcze podjęte przez nową administrację okazały 
się skuteczne w rozwiązywaniu doraźnych problemów, to nie uczy-
niły one nic dla zmiany układu sił między głównymi grupami spo-
łecznymi. Powstanie nowego porządku wymaga zakwestionowania 
prywatnej własności środków produkcji i przyznania masom ludo-
wym daleko większego udziału w sprawowaniu władzy. Pragmatysta 
w następujący sposób przedstawiał własne stanowisko:

W celu odnowy demokracji jedna i  tylko jedna rzecz jest niezbędna. 
Lud będzie rządził, kiedy będzie miał władzę, a  władzę będzie miał 
w takim zakresie, w jakim będzie posiadał i kontrolował ziemię, banki 

55 Ibidem, s. 289–290.
56 J. Dewey, Introduction to Challenge to the New Deal, LW 9, s. 297.
57 Ibidem, s. 298.
58 J. Dewey, Imperative Need: New Political Party, LW 9, s. 77.
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oraz środki produkcji i dystrybucji pozostające w dyspozycji narodu. 
Brednie na temat bolszewizmu, komunizmu i socjalizmu są bez zna-
czenia wobec aksjomatycznej prawdy tego twierdzenia59.

John Dewey miał pewne wyobrażenia na temat tego, jak może wy-
glądać nowy porządek, który wyłoni się, gdy władza i własność zo-
staną bardziej równomiernie rozdzielone. Odpowiadając na zarzuty 
ze strony Reinholda Niebuhra, Dewey dowodził, że wśród radyka-
łów nie ma wielkiej różnicy zdań na temat tego, jaki typ porządku 
społecznego jest najbardziej pożądany. „Chciałbym ujrzeć politykę 
zastosowaną do budowy autentycznie kooperatywnego społeczeń-
stwa – wyjaśniał Dewey – w którym robotnicy kontrolują przemysł 
i finanse tak bezpośrednio, jak to tylko możliwe za pomocą organi-
zacji ekonomicznej społeczeństwa raczej niż za pomocą formy na-
rzuconego z  góry państwowego socjalizmu”60. W  społeczeństwie 
takim, kontynuuje pragmatysta, „praca zapewni nie tylko bezpie-
czeństwo, czas wolny i możliwość rozwoju kulturalnego, lecz także 
taki udział w kontroli, który bezpośrednio przyczyni się do intelek-
tualnego i moralnego rozwoju osobowości”61.

5.3.3. socjalizm johna deweya

W  latach trzydziestych John Dewey aktywnie działał politycznie, 
wygłaszał wystąpienia i pisał artykuły programowe. Mimo to nie jest 
łatwo odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie Dewey rozumiał przez 
radykalny liberalizm lub demokratyczny socjalizm. Badacze, którzy 
zwracali się w stronę publicystyki pragmatysty, żeby dowiedzieć się, 
jak wyobrażał on sobie funkcjonowanie socjalistycznego społeczeń-
stwa, najczęściej nie znajdywali na to pytanie satysfakcjonującej od-
powiedzi. Alan Ryan pisał:

Oczywiste zalety „niemarksistowskiego znaturalizowanego lewicowego 
heglizmu” sprawiają, że niechętnie krytykujemy Deweya za to, czego 

59 Ibidem, s. 76–77.
60 J. Dewey, Unity and Progress, LW 9, s. 72.
61 Ibidem.
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nie zrobił; jednak siła perswazyjna jego ogólnego stanowiska w spra-
wach społecznych, ekonomicznych i  politycznych jest tak znacz-
na, że brak szczegółowych recept instytucjonalnych jest tym bardziej 
frustrujący62. 

Niemniej jednak zarówno Robert Westbrook, jak i Alan Ryan – dwaj 
najwybitniejsi znawcy myśli politycznej amerykańskiego filozofa – 
podjęli interesujące próby rekonstrukcji socjalizmu Deweya. Obaj 
badacze zgadzali się, że słabością jego stanowiska jest duża ogólni-
kowość sformułowań i brak propozycji konkretnych rozwiązań in-
stytucjonalnych. Problemowi temu można jednak częściowo zara-
dzić. Wystarczy usytuować poglądy pragmatysty w szerszej tradycji 
politycznej – np. agrarnego radykalizmu lub laburzystowskiego so-
cjalizmu – i będziemy mogli z dużą dozą prawdopodobieństwa po-
wiedzieć, na czym dokładnie miał polegać socjalizm Johna Deweya. 
Postępując w ten sposób, Westbrook i Ryan przedstawili odmienne 
i po części konkurencyjne interpretacje radykalnej polityki, w któ-
rą Dewey angażował się w  latach trzydziestych. Konfrontacja po-
glądów obu badaczy pozwoli lepiej zrozumieć zarówno zalety, jak 
i ograniczenia Deweyowskiego socjalizmu.

Robert Westbrook jest badaczem, który zrobił najwięcej dla 
podważenia rozpowszechnionej opinii, że pragmatyzm Johna De-
weya był filozoficznym wyrazem liberalizmu epoki Nowego Ładu63. 
Amerykańskiego filozofa nie można też uznać za bezkrytycznego 
zwolennika któregokolwiek ze znanych nurtów socjalizmu. John 
Dewey – przekonuje Westbrook – był przede wszystkim radykal-
nym demokratą, a  dopiero w  drugiej kolejności demokratycznym 
socjalistą64. Z powodu wagi, jaką pragmatysta przywiązywał do idea- 
łu demokratycznego, nie mógł on zaakceptować ani „państwowego 

62 A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 310.
63 Por. R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, s. ix–xviii. Zob. też 

autobiograficzny szkic Doing Dewey. An Autobiographical Fragment, „Transac-
tions of the Charles S. Peirce Society” 1993, No. 29, s. 493–511, gdzie Robert  
Westbrook szerzej wyjaśnia polityczne motywacje stojące za jego interpreta-
cją myśli Deweya. 

64 R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, s. 430.
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kapitalizmu” w wydaniu administracji Roosevelta, ani też państwo-
wego socjalizmu w stylu radzieckim. Deweyowska krytyka polityki 
Nowego Ładu, argumentuje Westbrook, wynikała przede wszystkim 
z tego, że odgórnym reformom nie towarzyszyły wysiłki na rzecz de-
mokratyzacji społeczeństwa. W szczególności Nowy Ład nie podwa-
żył kapitalistycznych przywilejów i nie dokonał szeroko zakrojonej 
redystrybucji władzy i własności. Z tego powodu rezultatem polity-
ki Roosevelta nie mógł być demokratyczny socjalizm, lecz jedynie 
zarządzany odgórnie państwowy kapitalizm. Krytyka Nowego Ładu 
w  wydaniu Deweya, wywodzi Westbrook, przypomina późniejszą 
rozprawę Nowej Lewicy z  korporacyjnym kapitalizmem65. Demo-
kratyczna wrażliwość Deweya nie była bynajmniej historycznym 
ewenementem. Zdaniem autora pracy John Dewey and American 
Democracy pragmatysta czerpał przede wszystkim z tradycji agrar-
nego radykalizmu, tradycyjnie nieufnego zarówno wobec wielkiego 
biznesu, jak i  wobec nadmiernej koncentracji władzy państwowej. 
Instruktywny jest pod tym względem sposób, w jaki Westbrook in-
terpretuje poparcie Johna Deweya dla demokracji przemysłowej. 
Wprowadzenie demokracji w  miejscu pracy, wyjaśnia Westbrook, 
pozwoliłoby robotnikom przemysłowym odzyskać część tej nieza-
leżności, którą tradycyjnie cieszyli się pracujący na własny rachunek 
rzemieślnicy i farmerzy66. Odpowiedzi na pytanie o to, na czym kon-
kretnie miał polegać Deweyowski socjalizm – radzi Westbrook – nale-
ży szukać w pismach innych ideologów sojuszu farmersko-robotni-
czego67. Z historycznego punktu widzenia socjalizm Johna Deweya 
był pomostem między radykalizmem drobnej burżuazji a projektem 
oddolnej, partycypacyjnej demokracji rozwijanym przez Nową Le-

65 Ibidem, s. 468. Westbrook dowodzi tam, że dla Deweya „komunizm stwarzał 
przynajmniej tak wielkie zagrożenie dla wartości demokratycznych jak korpo-
racyjny liberalizm”.

66 Por. R. Westbrook, Democratic Hope. Pragmatism and Politics of Truth, Cornell 
University Press, Ithaca–London 2005, s. 92–98. 

67 Robert Westbrook uważa, że „gdyby Dewey miał przedstawić jaśniejszy obraz 
tego, jak społeczeństwo planujące może wyglądać”, to byłby on zbliżony do wizji 
Nowego Społeczeństwa przedstawionej przez Alfreda Binghama, jednego z ideo- 
logów sojuszu farmersko-robotniczego. Por. idem, John Dewey and American 
Democracy, s. 457 (przypis 45), 450 (przypis 32).
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wicę we wczesnych latach sześćdziesiątych. Podsumowując swoje 
rozważania, Robert Westbrook konkluduje: „Dewey wiedział, jak 
sformułować program dla demokratycznego socjalizmu, jeśli nawet 
nie widział, czym go wypełnić”68.

W przeciwieństwie do autora pracy John Dewey and American 
Democracy Alan Ryan krytycznie ocenia politykę, w jaką angażował 
się pragmatysta w latach trzydziestych. Postawa Johna Deweya, prze-
konuje Ryan, potwierdzi opinię każdego, kto z nieufnością spogląda 
na socjalizm w wydaniu profesorów uniwersyteckich. Jako nieprze-
jednany krytyk Nowego Ładu John Dewey nie potrafił dostrzec, jak 
wiele administracja Roosevelta zrobiła dla poprawy sytuacji robot-
ników i wzmocnienia pozycji związków zawodowych, co w ocenie 
Ryana dowodzi braku empatii ze strony pragmatysty69. Ponadto 
zaangażowanie polityczne Deweya w latach trzydziestych cechował 
zdaniem Ryana „wzniosły brak poczucia realizmu”70. Negatywna 
ocena postawy politycznej amerykańskiego filozofa nie przeszkadza 
Ryanowi sympatyzować z  Deweyowską krytyką kapitalizmu. Zda-
niem Rayna John Dewey odrzucał kapitalizm z trzech zasadniczych 
powodów. Dewey słusznie sądził, że system kapitalistyczny nie jest 
w  stanie zagwarantować dobrobytu społecznego; że opiera się na 
nierównościach, które stwarzają zagrożenie dla demokracji; wresz-
cie, że nie jest w stanie zapewnić interesującej pracy dla większości 
ludzi zaangażowanych w  działalność produkcyjną71. Deweyowski 
socjalizm miał być lekarstwem na te problemy. Ryan solidaryzuje się 
z  postulatem demokracji przemysłowej, a  Deweyowski projekt es-
tetyzacji pracy budzi u badacza skojarzenia z rękopisami paryskimi 
Karola Marksa72. Ryan z aprobatą odnosi się też do sugestii pragma-
tysty, że tym, czego potrzeba, nie jest gospodarka planowa, lecz pla-
nujące społeczeństwo. Brytyjski badacz dodaje, że reputacja Johna 
Deweya jako teoretyka społecznego zależy od tego, co rozumiał on 
przez ten slogan. Wizja społeczeństwa planującego – doprecyzowuje 

68 Ibidem, s. 462.
69 A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 294.
70 Por. idem, The Legacy of John Dewey, „Dissent” 1992, Spring, s. 277.
71 Por. idem, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 311.
72 Ibidem, s. 317.
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Ryan – wymaga, aby „pewna mieszanka nacjonalizacji, kontroli cen 
i płac, planowania technicznego i w zakresie wykorzystania siły ro-
boczej została wprowadzona na stałe”73. Deweyowski postulat znie-
sienia systemu opartego na pogoni za zyskiem „mógł zostać spełnio-
ny w praktyce instytucjonalnej nie przez receptę Marksa, że należy 
wywłaszczyć wyzyskiwaczy, lecz przez system społecznego audytu, 
który pozwoliłby wspólnocie na osądzenie, czy bilans zysków i strat 
przedsiębiorstwa odzwierciedla jego wartość dla całego społeczeń-
stwa”74. Dostrzegając deficyt rozwiązań instytucjonalnych w  myśli 
Deweya, Alan Ryan wskazuje, że te braki można uzupełnić, czer-
piąc z innych źródeł – np. z socjalizmu gildyjnego George’a Dougla-
sa Howarda Cole’a. Największa zaleta Deweyowskiego socjalizmu, 
przekonuje Alan Ryan, polegała na tym, że Dewey – w odróżnieniu 
od wielu innych eksponentów idei socjalistycznej – na serio zasta-
nawiał się, czy środki zalecane przez socjalistów nie będą miały ne-
gatywnych skutków dla wolności indywidualnej. Reasumując, Johna 
Deweya należy uznać za rzecznika liberalnej wersji socjalizmu75. Jak 
łatwo zauważyć, Robert Westbrook i Alan Ryan podkreślają znacze-
nie dwóch różnych komponentów składających się na poglądy Joh-
na Deweya – burżuazyjnego radykalizmu i tradycji socjalistycznej. 
Badacze zgadzają się, że Dewey nigdy nie powiedział, w jaki sposób 
można pogodzić demokratyczne planowanie z  partycypacyjną de-
mokracją, a także co dokładnie należy rozumieć przez każdy z tych 
terminów. Niemniej jednak Ryan i Westbrook sugerują, że problem 
można rozwiązać, odwołując się odpowiednio do doświadczeń la-
bourzystowskiego socjalizmu z lat pięćdziesiątych lub radykalizmu 
Nowej Lewicy z wczesnych lat sześćdziesiątych. Nie ujmując niczego 
talentom interpretacyjnym obu historyków, nie sądzę, aby trudno-
ści, jakie napotyka Deweyowski socjalizm, dały się łatwo rozwią-
zać. Już to, że Robert Westbrook i Alan Ryan różnią się co do tego, 

73 Ibidem, s. 247.
74 Ibidem, s. 325.
75 Por. ibidem, s. 311–315. Zob. też esej Alana Ryana pod tytułem Liberty and So-

cialism, w: idem, The Making of Modern Liberalism, Princeton University Press, 
Princeton–Oxford 2012, s. 617–631, gdzie Ryan próbuje na własny rachunek 
zmierzyć się z problemem kompatybilności socjalizmu i wolności. 
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z  jakiego źródła należy czerpać, aby wypełnić luki w argumentacji 
Johna Deweya, wskazuje, że problem jest istotny. Nie chodzi o  to, 
że John Dewey „nie był człowiekiem partii”, a jego poglądy nie two-
rzą dobrej platformy wyborczej dla partii politycznej, jak sugerował 
Alan Ryan76. Dewey był zdolny do opowiedzenia się po stronie kon-
kretnych organizacji i programów, czego dowodem jest omawiany 
wcześniej program League for Idependent Politcal Action z  1932 
roku. Trudności mają bardziej zasadniczy charakter. Poglądy Johna 
Deweya nie tyle nie tworzyły programu politycznego, ile nie dawa-
ło się z  nich wyczytać spójnej formuły nowego ładu społecznego, 
który łączyłby planowanie społeczne z demokracją partycypacyjną. 
A przecież stworzenie nowej formuły ładu społeczno-gospodarcze-
go było głównym zadaniem, jakie postawili przed sobą radykalni li-
berałowie. Analiza działalności politycznej i publicystycznej Johna 
Deweya z lat trzydziestych skłania do wniosku, że pragmatysta nie 
zdołał w sposób satysfakcjonujący wywiązać się z tego zadania77.

76 Por. idem, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 291.
77 W przeciwieństwie do Alana Ryana i Roberta Westbrooka uważam, że ignoran-

cja ekonomiczna Johna Deweya była częściowo usprawiedliwiona. Bardziej wy-
rafinowane koncepcje socjalistycznej gospodarki rynkowej zostały sformuło-
wane po raz pierwszy na marginesie dyskusji wokół „socjalistycznego rachunku 
ekonomicznego”, której John Dewey nie mógł śledzić. Artykuł Oskara Langego 
On the Economic Theory of Socialism, który zawierał jeden z pierwszych modeli 
teoretycznych rynkowego socjalizmu, został opublikowany w  1938 roku i  był 
znany nielicznemu gronu specjalistów w dziedzinie teorii ekonomii. Myślę, że 
John Dewey mógłby z sympatią odnieść się do niedogmatycznej wersji socja-
lizmu rynkowego, dopuszczającej istnienie drobnej własności prywatnej, pre-
ferującej kooperatywy jako główny typ przedsiębiorstwa oraz uwzględniającej 
potrzebę planowania gospodarczego. Por. A. Nove, The Economics of Feasible 
Socialism, George Allen & Unwin, London 1983, s. 197–230. Zob. też: O. Lange, 
O ekonomicznej teorii socjalizmu, w: idem, Dzieła, t. 2, oprac. I. Ulatowska, Pań-
stwowe Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1973.
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5.4. radykalny liberalizm wobec rewolucyjnego  
marksizmu

5.4.1. „proces trockiego”*

Działalność Johna Deweya na rzecz powstania nowej partii poli-
tycznej, jakkolwiek by ją oceniać, nie wywarła większego wpływu na 
amerykańskie życie polityczne. Nie można tego samego powiedzieć 
o  zaangażowaniu pragmatysty w  prace komisji, która uniewinniła 
Lwa Trockiego z zarzutów postawionych mu w tak zwanych proce-
sach moskiewskich. Zorganizowany w Meksyku „proces Trockiego” 
przykuł uwagę międzynarodowej opinii publicznej, a  jego wyniki 
były szeroko dyskutowane w  prasie wszystkich odcieni politycz-
nych. Stając na czele komisji do spraw zbadania zarzutów sformu-
łowanych wobec Lwa Trockiego w procesach moskiewskich, zwanej 
popularnie komisją Deweya, filozof odegrał rolę analogiczną do tej, 
jaką w aferze Alfreda Dreyfusa grał Émile Zola78. Był to akt, który 
wymagał niemałej odwagi cywilnej. W owym czasie artykuły pro-
pagujące oficjalną wersję wydarzeń ukazywały się nie tylko w gaze-
tach komunistycznych, lecz także w takich liberalnych magazynach, 
jak „The Nation”, „New Republic” czy „The New York Times”. Pra-
sa komunistyczna prowadziła kampanię oszczerstw przeciwko oso-
bom zaangażowanym w obronę prawa Lwa Trockiego do uczciwego 

 *  Określenie „proces Trockiego” odnosi się do obrad komisji pod przewodnic-
twem Deweya, która oczyściła rewolucjonistę z  zarzutów postawionych mu 
w procesach moskiewskich. Obrady komisji nie były prawdziwym procesem, 
gdyż Trocki nie występował w roli oskarżonego, a komisja nie miała formal-
nych uprawnień do wydawania wyroków. Opis tych wydarzeń można znaleźć 
w następujących publikacjach: S. Hook, Out of Step. An Unquiet Life in the 20th 
Century, Carroll and Graf Publishers, New York 1987, s. 218–247; I. Deutscher, 
The Prophet Outcast. Trotsky: 1929–1940, Oxford University Press, Oxford 1987, 
s. 370–383; J. Farrell, Dewey in Mexico, w: idem, Reflection and Fifty and Oth-
er Essays, Vanguard Press, New York 1954, s. 97–123; J. P. Diggins, Iluzje prag-
matyzmu. Modernizm oraz kryzys poznania i  autorytetu, tłum. M. Filipczuk, 
Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2010, s. 360–366; A. B. Spitzer, John 
Dewey, the “Trial” of Leon Trotsky and the Search for Historical Truth, „History 
and Theory” 1990, Vol. 29, No. 1, s. 16–37.

78 Por. J. Farrell, op. cit., s. 122.
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procesu. Wielu liberalnych intelektualistów, w tym historycy Charles 
Beard i Carl Becker, nie przyjęli propozycji udziału w pracach komi-
sji79. Kiedy kontrowersja wokół procesów moskiewskich wybuchła, 
John Dewey miał siedemdziesiąt osiem lat i nie było jasne, czy podo-
ła on trudom podróży i wielogodzinnych obrad. Nawet Trocki wy-
rażał podobno obawę, czy Dewey nie będzie zasypiał podczas posie-
dzeń80. Wyjazd do Meksyku odradzała filozofowi najbliższa rodzina. 
Podjęto też próbę przekupstwa w postaci propozycji sfinansowania 
pragmatyście pobytu studyjnego w Związku Radzieckim81. Paradok-
salnie to właśnie te naciski przesądziły o tym, że pragmatysta zde-
cydował się przewodniczyć obradom komisji. „Poświęciłem swoje 
życie pracy edukacyjnej – pisał Dewey o przyczynach swojego za-
angażowania – którą pojmowałem jako pracę na rzecz publicznego 
oświecenia w interesie społeczeństwa”82. „Jeżeli ostatecznie zaakcep-
towałem odpowiedzialną funkcję, którą teraz pełnię – kontynuował 
pragmatysta – to dlatego, że zrozumiałem, iż postępując w inny spo-
sób, zaprzeczyłbym mojej całożyciowej pracy”83.

W  procesach moskiewskich sformułowano wobec Trockiego 
i jego syna wiele zarzutów, w tym między innymi usiłowania zabój-
stwa Józefa Stalina, spiskowania z Niemcami i Japonią, organizacji 
sabotażu przemysłu radzieckiego oraz dążenia do restauracji kapi-
talizmu w  Związku Radzieckim84. Jednocześnie Trocki i  Lew Sie-
dow zostali skazani zaocznie bez możliwości wysłuchania i obrony. 
W  Stanach Zjednoczonych istniała bogata tradycja obrony prawa 
oskarżonego do uczciwego procesu. Utworzony w 1936 roku Amery-
kański Komitet Obrony Lwa Trockiego nawiązywał do doświadczeń 
komitetów powołanych w sprawie Ferdinanda Sacco i Bartolomeo 

79 Por. H. Kirker, B. T. Wilkins, Beard, Becker and the Trotsky Inquiry, „American 
Quarterly” 1961, Vol. 13, No. 4, s. 516–525.

80 Por. I. Deutscher, op. cit., s. 372–373.
81 Por. S. Hook, Out of Step, s. 228.
82 J. Dewey, Introductory Statement of the Commission of Inquiry, LW 11, s. 309. 
83 Ibidem.
84 Por. J. Farrell, op. cit., s. 101.
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Vanzettiego oraz Toma Moony’ego85. W deklaracji celów Komitetu 
czytamy, że organizacja ta „nie rozstrzyga kwestii niewinności lub 
winy Trockiego”86. Członkowie Komitetu są jednak przekonani, że 
„sama możliwość ludzkiego postępu jest nierozdzielnie związana 
z ustalaniem oraz propagowaniem prawd na tematy społeczne” oraz 
że „żaden człowiek oskarżony o zbrodnie nie powinien być potępio-
ny jako parias na powierzchni ziemi, jeżeli nie miał pełnej i uczci-
wej możliwości odpowiedzi swoim oskarżycielom i przekonywania 
o  swojej niewinności”87. Amerykański Komitet Obrony Lwa Troc-
kiego opowiadał się za prawem do azylu dla Lwa Trockiego. Ponadto 
w celu umożliwienia Trockiemu przedstawienia swoich racji Komi-
tet powołał komisję pod przewodnictwem Deweya, która miała zba-
dać wiarygodność procesów moskiewskich.

Obrady komisji odbyły się w miejscowości Coyoacán w Meksy-
ku 10–17 kwietnia 1937 roku. W skład komisji wchodzili Suzanne 
La Follete (sekretarz), Carleton Beals, Otto Ruehle oraz John Dewey 
jako przewodniczący. Ponadto w posiedzeniach brał udział Benjamin 
Stolberg, adwokat Trockiego, a  także John Finerty, prawnik komi-
sji doradzający wcześniej oskarżonym w  procesach politycznych88. 
Zorganizowano dwanaście trzygodzinnych posiedzeń komisji oraz 
jedno posiedzenie pięciogodzinne. Podczas obrad doszło do kilku 
wymian zdań między Johnem Deweyem a Lwem Trockim. Amery-
kanin pytał Trockiego o to, czy dyktatura proletariatu jest niezbędna 

85 Na temat słynnej sprawy Sacco i  Vanzettiego, dwóch anarchistów włoskiego 
pochodzenia skazanych na śmierć na podstawie wątpliwych dowodów, zob.  
J. Dewey, Psychology and Justice, LW 3, s. 186–195.

86 Declaration of Purposes by the American Committee for The Defence of Leon 
Trotsky, LW 11, s. 305. W praktyce jednak Komitet był złożony w części z trocki-
stów, w części zaś z niezależnych radykałów i liberałów. 

87 Ibidem, s. 304.
88 Mówiąc ściśle, wymienione osoby były członkami podkomisji, wyłonionej 

w celu przesłuchania Lwa Trockiego. Ostateczny raport komisji podpisali rów-
nież: John P. Chamberlain, Alfred Rosmer, edward Alsworth Ross, Wendelin 
Thomas, Carlo Tresca, Francisco Zamora. Raportu nie podpisał natomiast Car-
leton Beals, który po jedenastej sesji zrezygnował z  prac komisji, tłumacząc 
swoją decyzję rzekomą stronniczością tego gremium. Prawdziwe motywy de-
cyzji Bealsa są przedmiotem kontrowersji. 
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do wprowadzenia socjalizmu, czy rewolucja koniecznie prowadzi do 
wykształcenia się kasty biurokratycznej, czy w kraju socjalistycznym 
można tolerować kapitalistyczną propagandę, o znaczenie dyscypli-
ny partyjnej, o  pluralizm polityczny i  wewnątrzpartyjny, o  relację 
między partią a radami robotniczymi, wreszcie o teorie niezrówno-
ważonego rozwoju i rewolucji światowej89. Jak nietrudno zauważyć, 
pytania koncentrują się na różnych aspektach rozumienia demokra-
cji przez Trockiego. Podczas przesłuchań nie doszło jednak do pole-
miki. O ostatecznym werdykcie komisji przesądziły wydarzenia, do 
których doszło poza Związkiem Radzieckim, a na które powoływał 
się akt oskarżenia. Trocki i  jego syn Lew Siedow mieli brać udział 
w konspiracyjnych spotkaniach na terenie Danii, Norwegii i Francji. 
Trocki mógł bez problemu dowieść, że hotel Bristol w Kopenhadze, 
w  którym rzekomo miało dojść do jednej z  konspiracyjnych roz-
mów, został wyburzony w 1917 roku. Nie zgadzały się również daty 
domniemanych spotkań ze spiskowcami. Na podstawie przesłuchań 
oraz zebranego materiału komisja Deweya przedstawiła dwie główne 
konkluzje. Po pierwsze, procesy moskiewskie zostały sfałszowane, 
po drugie zaś, Trocki i Siedow są niewinni stawianym im zarzutom. 
Całość zgromadzonej dokumentacji oraz dosłowną transkrypcję 
posiedzeń komisja udostępniła opinii publicznej w dwóch tomach 
opublikowanych jako Not Guilty oraz The Case of Leon Trotsky. 

Oprócz oficjalnych konkluzji, do których doszła komisja, John 
Dewey wyciągnął też trzy własne wnioski. Pierwszy z  nich doty-
czył Lwa Trockiego. Sidney Hook w swoich wspomnieniach pisze, 
że Dewey uważał Trockiego za „pierwszorzędny umysł zastygły 
w dogmatach rewolucyjnej teologii”90. Tragizm postaci Trockiego – 
wedle słów Deweya przytaczanych przez Jamesa Farrella – polegał 
na tym, że rewolucjonistę miała cechować „błyskotliwa wrodzona 
inteligencja zamknięta w absolutach”91. Rewolucyjny marksizm ro-

89 Por. The Case of Leon Trotsky. Report of the Hearings of the Commission of Inqui-
ry into the Charges Made Against Leon Trotsky in The Moscow Trials, Merit Pub-
lishers, New York 1968, sesje 10–12, w szczególności s. 356–361, 385–386, 406– 
–410, 418–426, 432–435, 439–442.

90 Por. S. Hook, Out of Step, s. 244. 
91 Por. J. Farrell, op. cit., s. 119.
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bił na Deweyu wrażenie zamkniętego systemu w tym sensie, że jego 
zwolennicy nie potrafili postrzegać świata inaczej niż przez pryzmat 
wyznawanej przez siebie doktryny. Co ciekawe, Bertrand Russell 
odniósł podobne wrażenia po swoim spotkaniu z Włodzimierzem 
Leninem w 1920 roku92. Lenin był dla Russella żywym wcieleniem 
systemu filozoficznego. „Odnosi się wrażenie – pisał Russell o przy-
wódcy bolszewików – że materialistyczna koncepcja historii jest 
w jego krwi”93. Siłą Lenina – wywodził Russell – była „religijna wiara 
w  marksistowską ewangelię, która zajęła miejsce nadziei chrześci-
jańskiego męczennika na raj”94. W ocenie Russella fanatyczna wiara 
przywódcy bolszewików odznaczała się pewną ciasnotą, a on sam 
„nie był w stanie myśleć poza orbitą marksizmu”95. Leninowi i Troc-
kiemu nie sposób odmówić determinacji, odwagi i inteligencji. Nie-
mniej jednak ceną za podporządkowanie całego życia wskazaniom 
teorii marksistowskiej była doktrynalna sztywność. Postawa Lenina 
i  Trockiego była niemożliwa do pogodzenia z  nastawieniem falli-
bilistycznym, które stanowiło sedno liberalnej moralności Deweya 
i Russella. „Być może umiłowanie wolności jest niemożliwe do pogo-
dzenia z żarliwą wiarą w lekarstwo na wszelkie ludzkie choroby” – 
zastanawiał się Russell96. „Jeżeli tak jest w istocie – kontynuował an-
gielski filozof – nie mogę uczynić nic innego jak tylko celebrować 
sceptyczne nastawienie świata zachodniego”97.

Drugi wniosek Johna Deweya dotyczył liberalizmu. Stając na 
czele komisji, Dewey miał świadomość, że występuje przeciwko 
znacznej części liberalnej opinii publicznej. Polityka frontów ludo-
wych zbliżyła do siebie komunistów i liberałów. Duża część lewico-
wej i liberalnej prasy była skłonna brać za dobrą monetę zapewnienia 
Kremla o prawdziwości procesów moskiewskich. Argumentowano, 

92 Opis spotkania można znaleźć w  pracy Bertranda Russella, The Practice and 
Theory of Bolshevism, George Allen & Unwin, London 1920, s. 37–42.

93 Ibidem, s. 22.
94 Ibidem, s. 25.
95 B. Russell, W. Wyatt, Bertrand Russell Speaks His Mind, Bard Books, New York 

1960, s. 43.
96 B. Russell, The Practice and Theory of Bolshevism, s. 25.
97 Ibidem.
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że skoro Trocki był politycznym oponentem Stalina, to musiał po-
dejmować działania przeciwko jego reżimowi. Nawet jeżeli szczegó-
ły aktu oskarżenia mogły budzić pewne wątpliwości, to ostatecznie 
racja i tak leżała po stronie oskarżycieli. Rzecz jasna, ta linia rozumo-
wania pomijała to, że Trockiemu postawiono bardziej szczegółowe 
zarzuty niż ogólnie pojęty antystalinizm. Jednak zaślepienie zaanga-
żowaniem w politykę frontów ludowych sprawiło, że wielu ludzi le-
wicy chętnie przechodziło do porządku dziennego nad tego rodzaju 
zastrzeżeniami. Z dzisiejszej perspektywy ciekawsze jest stanowisko 
tych liberałów, którzy nie dawali wiary moskiewskiej propagandzie, 
ale zarazem wyrażali sceptycyzm wobec możliwości ustalenia praw-
dy. Uzasadniając swoją odmowę udziału w pracach komisji, Char-
les Beard przekonywał, że tak czy inaczej nie sposób w tej sprawie 
ustalić nic wiążącego. Zeznania świadków, wywodził Beard, nie są 
wiarygodne, gdyż historia uczy, że skazanym zdarzało się przyzna-
wać nawet do osobistych stosunków z  diabłem. Innych dowodów 
komisja i tak nie będzie w stanie uzyskać, ponieważ znajdują się one 
na terytorium Związku Radzieckiego. Skoro zaś nie można poznać 
wszystkich faktów, należy zachować agnostycyzm w sprawie wiary-
godności procesów moskiewskich98. Błąd tego rozumowania pole-
gał na przyjęciu założenia, że skoro badacze nie mają pełnej wiedzy, 
to tym samym nie mogą oni ustalić nic wiążącego99. Dla Deweya 
postawa taka była niemożliwa do zaakceptowania. Niechęć do sta-
wienia czoła faktom, przekonywał filozof, „jest zdradą istoty liberali-
zmu”100. „Jeśli liberalizm znaczy cokolwiek – kontynuował pragma-
tysta – to oznacza on właśnie całkowite i odważne przywiązanie do 
wolności badania”101. etyka badania, która zdaniem Johna Deweya 
powinna być również etyką liberalizmu, nakazywała opowiedzieć się 
po stronie publicznych metod dochodzenia do prawdy i odważnie 
bronić uzyskanych tą drogą wyników. 

98 Por. H. Kilker, B. T. Wilkins, op. cit., s. 519. 
99 Jak zauważył Sidney Hook, choć z czasem przybywało wiedzy na temat reżimu 

Stalina, to w sprawie procesów moskiewskich nie pojawiły się żadne nowe do-
wody aż do upadku Związku Radzieckiego. Por. S. Hook, Out of Step, s. 240–241.

100 J. Dewey, Truth is on the March, LW 11, s. 318.
101 Ibidem.
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Trzeci wniosek Johna Deweya dotyczył Związku Radzieckiego 
i rewolucji. „Wielką lekcją, jaką należy wyciągnąć z tych niezwykłych 
rewelacji [tj. z ustaleń komisji] – przekonywał Dewey w wywiadzie 
udzielonym »The Washington Post« – jest kompletne załamanie re-
wolucyjnego marksizmu”102. Ludzie lewicy powinni przestać trakto-
wać Związek Radziecki jako model społeczeństwa przyszłości. Me-
tody, jakimi posługuje się władza sowiecka, niczym nie różnią się od 
metod faszystowskich. „Następnym razem, kiedy ktoś poprosi cię, 
byś wybrał między faszyzmem a komunizmem – doradzał Dewey – 
zapytaj go, jaka jest różnica między hitlerowskim gestapo a stalinow-
skim GPU”103. John Dewey już wcześniej był sceptyczny wobec idei 
rewolucji ze względu na koszty związane z tą metodą walki o władzę. 
Doświadczenie komunistyczne dostarczało dodatkowych argumen-
tów na rzecz tezy, że przemoc, która posłużyła do zdobycia władzy, 
następnie staje się niezbędna do jej sprawowania. Rewolucja, prze-
konywał Dewey, zawiodła jako narzędzie zaprowadzenia bardziej 
sprawiedliwego porządku społecznego. W  rezultacie radykałowie 
muszą ponownie przemyśleć wzajemną relację środków, jakie mają 
prowadzić do osiągnięcia takich celów, jak demokracja i socjalizm.

5.4.2. Środki i cele*

Okazji do debaty na temat wzajemnych relacji między środkami i ce-
lami dostarczył esej Lwa Dawidowicza Trockiego pod tytułem Ich 
moralność i  nasza. Trocki podjął w  nim temat konfrontacji etycz-
nych poglądów rewolucjonistów i ich przeciwników. Wywód Troc-
kiego jest utrzymany w agresywnym tonie. W epoce zwycięskiej re-
akcji – wywodzi Trocki – panowie „demokraci, socjaldemokraci, 
anarchiści i pozostali przedstawiciele obozu »lewicy« zaczynają wy-
dzielać dwakroć więcej niż zazwyczaj oparów moralności, podobnie 

 * eseje Deweya i Trockiego wraz z komentarzem George’a Novacka zostały opu-
blikowane w zbiorze L. Trotsky, J. Dewey, G. e. Novack, Their Morals and Ours. 
Marxist versus Liberal Views on Morality, Merit Publishers, New York 1969.

102 J. Dewey, Significance of the Trotsky Inquiry, LW 11, s. 331.
103 Idem, Moscow Trials, LW 11, s. 328. 
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jak ludzie, którzy ze strachu w dwójnasób się pocą”104. W tym gronie 
autor widzi między innymi Maxa eastmana, który „uczynił z walki 
z dialektyką niemal swój zawód”, „reakcyjnych snobów z »Common 
Sense«”, „prostytutki pióra” z  „The Nation” i  „The New Republic”, 
„socjaldemokratycznych karierowiczów”, „grupę niemieckich imi-
grantów, która wydaje pismo »Neuer Weg«”, występujących w licz-
bie mnogiej „Normanów Thomasów i  innych Ottonów Bauerów”, 
a także bliżej nieokreślonych „pokojowych kramarzy socjalistycznej 
idei”, „drobnych kieszonkowców historii”, „demokratycznych mło-
carzy frazesów, salonowych proroków i kawiarnianych bohaterów”, 
„małe świeckie klechy”, „reakcyjne mąciwody”, „centrystyczne ku-
kły”, „subiektów klasy panującej”, „sykofantów”, „godnych pogardy 
eunuchów” itd.105 Czytelnik, który przebije się przez gąszcz inwek-
tyw, będzie mógł zapoznać się z  autorytatywnym wykładem rewo-
lucyjnej moralności. Rewolucjonista odrzuca etykę opartą na obja-
wieniu, a także wszelkie ahistoryczne doktryny moralne odwołujące 
się do prawa naturalnego, zdrowego rozsądku, sumienia oraz impe-
ratywu kategorycznego. Te i podobne określenia, dowodzi Trocki, są 
w  istocie „filozoficzno-tchórzliwym synonimem Boga”106. Wszelka 
moralność ma charakter historyczny i klasowy. Rewolucjoniści, prze-
konuje Trocki, mogą zaakceptować przypisywaną jezuitom formułę, 
że cel uświęca środki, pod warunkiem jednak, że będzie ona właści-
wie rozumiana. „Z marksistowskiego punktu widzenia, wyrażającego 
historyczne interesy proletariatu – tłumaczy Trocki – cel jest uzasad-
niony, jeżeli prowadzi do zwiększenia władzy człowieka nad przy-
rodą i  do zniszczenia władzy człowieka nad człowiekiem”107. Dą-
żąc do celów, jakie stawia sobie proletariat, rewolucjoniści mogą  
wykorzystywać cały arsenał środków bez oglądania się na etyczne 
skrupuły. 

104 Por. L. Trocki, Ich moralność i nasza, tłumaczenie przejrzane i poprawione przez 
P. Strębskiego, s. 3. Plik pobrany ze strony internetowej Studenckiego Koła Fi-
lozofii Marksistowskiej Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.filozofia.uw. 
edu.pl/skfm/index.htm (dostęp: 29.05.2018).

105 Ibidem, s. 4–5, 9–11, 14, 16.
106 Ibidem, s. 4.
107 Ibidem, s. 20. 
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Lektura eseju Ich moralność i nasza może prowadzić do wniosku, 
że Trocki był moralnym nihilistą. Taka konkluzja byłaby jednak błę-
dem. Po pierwsze, Trocki odróżnia moralność polityczną od moral-
ności życia codziennego. W życiu codziennym nawet rewolucjonista 
polega na ogół na zaleceniach zdrowego rozsądku108. Jednak zdro-
worozsądkowe zasady okazują się niewystarczające w obliczu kata-
klizmów dziejowych, takich jak rewolucja, kontrrewolucja i wojna. 
Po drugie, jak mogliśmy się przekonać, nie wszystkie cele są rów-
nie zasadne. Wyzwolenie ludzkości, prawdziwy cel rewolucji prole-
tariackiej, jest moralnie uzasadnione. Przemawia za nim nie tylko 
subiektywne poczucie słuszności, lecz także znajomość praw histo-
rycznego rozwoju. Nie ma zatem sprzeczności w twierdzeniu, że re-
wolucyjna przemoc jest godna pochwały, a kontrrewolucyjna prze-
moc zasługuje na potępienie. Po trzecie, w rewolucyjnej praktyce nie 
wszystkie środki są równie skuteczne. Jak tłumaczy Trocki, „wielki 
rewolucyjny cel odrzuca takie niskie środki i drogi, które podburzają 
jedną część proletariatu przeciwko drugiej; lub chcą uszczęśliwić ro-
botników bez ich własnego w tym udziału; bądź zmniejszają zaufanie 
mas do samych siebie i ich wiarę we własną organizację, zastępując 
ją kultem »wodzów«”109. Ostatecznie, konkluduje Trocki, konkretnej 
odpowiedzi na pytanie, jakich środków należy użyć, udziela „żywe 
doświadczenie ruchu rozpatrywane w świetle teorii”110.

John Dewey przedstawił krytykę poglądów Trockiego w  ese-
ju Means and Ends opublikowanym w  trockistowskim magazynie 
„The New International” w 1938 roku. Znaczenie eseju Ich moralność 
i nasza, przekonywał Dewey, polega na tym, że Trocki jako pierwszy 
poddał pod dyskusję z marksistowskiego punktu widzenia wzajemne 
relacje środków i celów111. Amerykański filozof, podobnie jak Troc-
ki, odrzucał etykę opartą na objawieniu oraz jej filozoficzne substy-

108 Ibidem, s. 8.
109 Ibidem, s. 21.
110 Ibidem.
111 J. Dewey, Means and Ends, Their Interdependence, and Leon Trotsky Essay on Their 

Morals and Ours, LW 13, s. 349. Pisząc te słowa, Dewey dowiódł, że nieznana mu 
była bogata historia polemiki między bolszewikami a  liderami europejskiej so-
cjaldemokracji z Richardem Bernsteinem i Karlem Kautskym na czele. 
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tuty. Akceptował też wskazany przez rewolucjonistę cel, jakim było 
„zwiększenie władzy człowieka nad przyrodą i  zniszczenie władzy 
człowieka nad człowiekiem”. Mimo to Dewey odrzucał główną kon-
kluzję Trockiego, jakoby wyzwolenie ludzkości mogło dokonać się 
jedynie na drodze rewolucji. Rewolucyjna moralność jest niemoż-
liwa do pomyślenia bez filozofii historii. „Ortodoksyjny marksizm – 
wyjaśnia Dewey – dzieli z ortodoksyjną religią oraz z tradycyjnym 
idealizmem wiarę, że ludzkie cele są wplecione w tkankę i struktu-
rę rzeczywistości”112. Pogląd ten, kontynuował Dewey, „wywodzi 
się zapewne z heglowskich korzeni”113. Lew Trocki był przekonany, 
że reguły rewolucyjnej moralności wynikają z „praw rozwojowych 
społeczeństwa, zatem w pierwszym rzędzie z walki klasowej, prawa 
najwyższego ze wszystkich praw”114. Jednak zdaniem Johna Deweya 
nie ma żadnych praw rządzących historią. Rewolucyjny marksizm 
nie jest naukową interpretacją historii, ale rodzajem wiary w pseu-
donaukowym przebraniu115. 

Rewolucja nie tylko nie wynika z praw dziejowych, ale też nie-
uchronnie zwraca się przeciwko własnym celom116. Zaprowadzenie 
dyktatury proletariatu wymaga zniszczenia pluralizmu polityczne-
go, bez którego demokratyczna polityka nie jest możliwa. W ocenie 
pragmatysty Trocki nigdy nie zmierzył się z problemem, czy „demo-
kracja w obrębie partii może zostać utrzymana, kiedy demokracja 
poza partią została całkowicie stłumiona”117. „Dyktatura proleta-
riatu – pisał pragmatysta – doprowadziła do dyktatury nad proleta-
riatem i nad partią”118. „Nie widzę powodu – kontynuował Dewey – dla 
którego coś podobnego nie miałoby się wydarzyć w każdym kraju, 
w  którym próbowano by ustanowić rząd komunistyczny”119. Do-
świadczenie z dyktatorskimi metodami, przekonywał Dewey, dowo-

112 Ibidem, s. 354. 
113 Ibidem.
114 Por. L. Trocki, op. cit., s. 21. 
115 Por. S. Hook, Out of Step, s. 246–247.
116 J. Dewey, Significance of Trotsky Inquiry, LW 11, s. 334.
117 Ibidem, s. 335.
118 Ibidem, s. 331.
119 Ibidem.
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dzi tego, że „idea demokracji jest wymagającym nauczycielem”120. 
Gdy próbuje się ją ograniczyć jedynie do wybranej grupy osób, 
nieuchronnie zmienia się ona w swoje przeciwieństwo. Morał, jaki 
należy wyciągnąć z historii ruchu komunistycznego, jest taki, że ra-
dykalne cele społeczne można osiągnąć wyłącznie metodami demo-
kratycznymi121. 

Debata między Johnem Deweyem a Lwem Trockim nie daje się 
jednoznacznie podsumować. Dewey słusznie dopatrywał się w my-
śleniu Trockiego pozostałości heglowskiej metafizyki, wyrażającej 
się w akceptacji przez rewolucjonistę idei konieczności historycznej. 
Jednak stanowisko Johna Deweya również może budzić wiele wąt-
pliwości. W eseju Future of Liberalism filozof radzi tym, którzy wąt-
pią, czy inteligencja jest w stanie doprowadzić do radykalnych zmian 
społecznych, aby spróbowali jej najpierw użyć122. Sprawa nie jest jed-
nak taka prosta. Można przyjąć, że metoda inteligencji – polegająca 
wszak na dyskusji, perswazji i konsultacji – częściej będzie prowa-
dzić do kompromisu niż do całkowitego zwycięstwa jednej ze stron, 
na czym niewątpliwie zależało Trockiemu. Ponadto z  prac Johna 
Deweya nie wynika jasno, do jakiego stopnia istniejące reżimy de-
mokratyczne mogą być traktowane jako instytucjonalny wyraz tego, 
co pragmatysta nazywa „inteligencją”. Przeciwnicy Deweya mogą też 
powoływać się na Chile jako na dowód fiaska parlamentarnej drogi 
do socjalizmu123. Co więcej, doświadczenie europejskiej socjalde-

120 Ibidem, s. 335. 
121 Stanowisko Deweya pozostaje jednak ambiwalentne. W Means and Ends De-

wey nie wyklucza stosowania przemocy. Wybór metody zależy od okoliczno-
ści i jest sprawą politycznej kalkulacji. Jednak w innych tekstach filozof suge-
ruje, że przemoc należy odrzucić ze względu na wewnętrzny związek środków 
i celów. Przykładowo, w The Future o Liberalism czytamy: „Każdy absolutny do-
gmatyzm, bez względu na to, czy utrzymywany w imię Karola Marksa, czy Mus-
soliniego, oddziela środki od celów. Nie chodzi tu o zasadność ani moralność 
tego rozdzielenia. Idzie o to, że nie da się tego uczynić. Rodzaj zastosowanych 
środków determinuje konsekwencje, które rzeczywiście osiągamy […]”. Por.  
J. Dewey, Democracy is Radical, LW 11, s. 296–299; idem, The Future of Libera-
lism, LW 11, s. 259.

122 Idem, Future of Liberalism, LW 11, s. 260.
123 Por. G. Novack, Pragmatism versus Marxism: An Appraisal of John Dewey’s Phi-

losophy, Pathfinder Press, New York 1975, s. 251.
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mokracji wskazuje, że przyjęcie demokratycznych reguł gry narzuca 
istotne ograniczenia na cele, które socjaliści mogą osiągnąć124. Wy-
pada zgodzić się z  Norberto Bobbio, który zauważył, że wcale nie 
jest jasne, czy strony sporu o środki i cele w ruchu socjalistycznym 
zgadzały się, co właściwie należy rozumieć przez demokratyczny so-
cjalizm:

Mówiąc prostym językiem, być może socjalizm, który mają na myśli 
rzecznicy demokratycznej drogi, nie jest tym samym, co socjalizm, do 
którego odnoszą się rzecznicy innych dróg do postępu. Krótko mó-
wiąc, gdy demokratyczna droga do socjalizmu jest kontrastowana 
z drogą niedemokratyczną, to czy tylko wymagane środki się zmienia-
ją, czy też zmienia się również wizja celu?125

Ujmując rzecz jeszcze prościej, możemy powiedzieć, że socjalizm, 
który chce osiągnąć swoje cele za pomocą demokracji przedstawi-
cielskiej, różni się istotnie od socjalizmu opowiadającego się za dyk-
taturą lub jakąś „nieburżuazyjną” formą demokracji. Bez wątpie-
nia ten socjalizm, za którym opowiadał się John Dewey, akceptował 
dziedzictwo politycznego liberalizmu126.

124 Szerzej na ten temat zob. A. Przeworski, Socialdemocracy as Historical Phenom-
enon, w: idem, Capitalism and Social Democracy, Cambridge University Press, 
Paris 1985, s. 7–47.

125 Por. N. Bobbio, Which Socialism? Marxism, Socialism, and Democracy, transl. 
by R. Griffin, ed. and with introduction by R. Bellamy, University of Minnesota 
Press, Minneapolis 1987, s. 118.

126 Innego zdania był młody Sidney Hook, który w eseju Communism without Do-
gma dowodził, jakoby „Johna Deweya, Bertranda Russella i Morrisa Cohena 
można, na podstawie ich pism społecznych, uznać za pewnego rodzaju komu-
nistów”. Zob. S. Hook, Communism without Dogma, w: Sidney Hook on Prag-
matism, Democracy and Freedom. The Essential Essays, ed. by R. B. Talisse,  
R. Tempio, foreword by A. Ryan, Prometheus Books, Amherst–New York 2002, 
s. 112. Jeżeli jednak przez komunizm będziemy rozumieli za Hookiem uspołecz-
nioną gospodarkę zarządzaną przez przedstawicieli producentów zorganizowa-
nych w rady robotnicze, to Johna Deweya nie można uznać za komunistę, gdyż 
w swoich pismach społecznych, w szczególności w The Public and Its Problems, 
uznawał on instytucje liberalne za realizację politycznego aspektu demokracji. 
Por. ibidem, s. 111–146.
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5.4.3. pragmatyzm versus marksizm*

Filozofia Johna Deweya, podobnie jak myśl Karola Marksa, miała 
swoje źródła w systemie Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Obaj 
myśliciele porzucili heglowski idealizm na rzecz stanowiska natura-
listycznego i materialistycznego. Jednak John Dewey sądził, że mię-
dzy pragmatyzmem a  marksizmem istnieje ważna różnica, która 
przemawia na korzyść jego filozofii. Pragmatyzm zdołał wyzwolić 
się z objęć heglowskiej metafizyki, podczas gdy marksizm – mimo 
deklarowanego materializmu – wciąż pozostawał pod jej wpływem. 
Filozofia marksistowska ze względu na tkwiące w  niej pozostało-
ści myślenia metafizycznego jawiła się Deweyowi raczej jako quasi-
-teologiczny system wierzeń niż świecki program przebudowy spo-
łecznej127. „Marksiści rzecz jasna sprzeciwiają się energicznie każdej 
sugestii utożsamiającej ich wyznanie z  teologicznymi systemami 
z przeszłości” – pisał Dewey128. Niemniej jednak, kontynuował prag-
matysta, „wszystkie absolutyzmy mają tendencję do przyjmowania 
teologicznej formy i wzniecania tego rodzaju emocjonalnej żarliwo-
ści, która towarzyszyła wojującym religiom przeszłości”129. Argu-
menty przemawiające za metafizycznym charakterem marksizmu 
Dewey odnajdywał w  takich aspektach doktryny marksistowskiej, 
jak determinizm ekonomiczny oraz filozofia historii zbudowana wo-

 * Na temat pragmatyzmu i marksizmu zob. eseje zebrane w pracy Context over 
Foundation: Dewey and Marx, ed. by W. J. Gawin, D. Reidl Publishing Compa-
ny, Dordecht 1988. Na temat krytyki pragmatyzmu Deweya z punktu widzenia 
ortodoksyjnie pojmowanego marksizmu zob. M. Cornforth, W obronie filozofii. 
Przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi, tłum. I. Krońska, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1952, s. 242–319. Na temat prób syntezy marksizmu z pragmatyzmem 
zob. ciekawą pracę Sidneya Hooka Towards the Understanding of Karl Marx: 
Revolutionary Interpretation, expanded edition, with introduction by e. Hook, 
historical introduction by Ch. Phelps and contributions by L. S. Feuer and  
P. Berman Amherst, Prometheus Books, New York 2002.

127 Bertrand Russell w swojej historii filozofii przytacza anegdotę, zgodnie z którą 
John Dewey zapytany o marksizm miał odpowiedzieć, że „po tym, jak wyzwo-
lił się z pewnym trudem z tradycyjnej ortodoksyjnej teologii, nie zamierzał pę-
tać się w kolejną”. Por. B. Russell, A History of Western Philosophy, Simon and 
Schuster, New York 1972, s. 820.

128 J. Dewey, Freedom and Culture, LW 13, s. 122.
129 Ibidem.
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kół idei walki klas, a także w kulturze politycznej ruchów odwołują-
cych się do myśli Karola Marksa.

Marksizm, przekonywał Dewey, jest „typową ilustracją absolu-
tyzmu”, do którego dochodzi zawsze, gdy jeden z wielu czynników 
determinujących rozwój społeczny „zostaje wyizolowany i uczyniony 
czynnikiem dominującym”130. Marksiści utrzymywali, że rozstrzyga-
jące znaczenie mają czynniki materialne. W Unmodern Philosophy 
and Modern Philosophy pragmatysta przedstawił interesującą kryty-
kę tego stanowiska. Dewey przyznaje tam, że dialektyczny materia-
lizm Marksa różnił się od „wulgarnego” materializmu, który usiłował 
wyjaśnić zjawiska społeczne, odwołując się do molekularnych zmian 
w  mózgu131. Niemniej jednak Marks opierał swój wywód na opo-
zycji między materializmem a idealizmem. Tymczasem, przekonuje 
Dewey, materiał dostarczany przez antropologię kulturową stawia 
pod znakiem zapytania możliwość precyzyjnego rozróżnienia na 
materialne i niematerialne aspekty kultury. „Krzesło, łopata i dom – 
wyjaśnia filozof – są zarówno znaczeniami, jak i fizycznymi przed-
miotami”132. Kultura jest zatem jednością elementów materialnych 
i  niematerialnych133. Teoria Marksa, przekonuje Dewey, jest „po-
uczająca jako logiczne rozwinięcie tego, co jest zawarte w tradycyj-
nej teorii separacji tego, co materialne, od tego, co idealne”134. Kiedy 
akceptuje się ten dualizm, „jedynie arbitralny wybór może rozstrzy-
gnąć, któremu z dwóch ekstremów przypiszemy siłę »przyczyno-
wą«”135. Opowiadając się za wyższością czynników materialnych nad 
idealnymi, Karol Marks pozostał więźniem jednego z nowoczesnych 
dualizmów, które należało poddać krytyce. Prawdziwe przezwycię-
żenie heglowskiej metafizyki nie polega na dowartościowaniu mate-

130 Ibidem, s. 177.
131 J. Dewey, Unmodern Philosophy and Modern Philosophy, ed. by Ph. Deen, 

foreward by L. A. Hickman, Southern Illinois University Press, Carbondale– 
–edwardsville 2012, s. 296. 

132 Ibidem, s. 294. 
133 Ibidem, s. 291.
134 Ibidem, s. 297.
135 Ibidem.
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rii kosztem ducha, lecz na podważeniu ostrego przeciwieństwa mię-
dzy materialnymi i niematerialnymi elementami kultury. 

Kłopot z marksizmem, przekonywał Dewey, polega na tym, że 
teoria ta jest „sformułowana w absolutnych kategoriach, które odno-
szą się do każdego miejsca i czasu”136. Filozofia Marksa była trafną in-
terpretacją określonego etapu rewolucji przemysłowej, ale zawodziła 
jako ogólna teoria dziejów. John Dewey podzielał pogląd Bertranda 
Russella, że „doktryna Marksa, jakoby wszystkie wydarzenia histo-
ryczne były motywowane konfliktem klasowym, jest nierozważnym 
i  nieprawdziwym rozszerzeniem na historię świata pewnych cech, 
które odgrywały ważną rolę w Anglii i Francji sto lat temu”137. Prag-
matysta podpisałby się również pod inną opinią angielskiego filozo-
fa, który pisał, że przekonanie Marksa, „jakoby istniała kosmiczna 
siła zwana Dialektycznym Materializmem, która kieruje ludzką hi-
storią niezależnie od ludzkiej woli, jest zaledwie mitologią”138. Zda-
niem pragmatysty prawa dziejowe, o których rozprawiali marksiści, 
zostały wywiedzione z  heglowskiej dialektyki i  nie mają mocnych 
podstaw empirycznych. Jak tłumaczył Dewey, „istnieje ogromna 
różnica między poglądem, że w każdym badanym zbiorze zdarzeń 
można odnaleźć sekwencję przyczynową, a poglądem, że wszystkie 
zbiory zdarzeń są połączone w jedną całość przez jedno przyczyno-
we prawo”139. Pierwsza idea należy do dziedziny nauki, druga zaś do 
dziedziny metafizyki. Pogląd, że nauka o  społeczeństwie powinna 
dążyć do odkrycia uniwersalnych praw, okazał się dziewiętnasto-
wiecznym przesądem, który Karol Marks podzielał z takimi myśli-
cielami, jak Auguste Comte i Herbert Spencer140.

Ostatnia grupa zarzutów Johna Deweya dotyczy stylu argu-
mentacji politycznej dominującego wśród ideowych spadkobierców 
Karola Marksa. W tekście Why I am not a Communist Dewey wy-

136 J. Dewey, Freedom and Culture, LW 13, s. 116. 
137 B. Russell, Why I am not a Communist, w: idem, The Basic Writings of Bertrand 

Russell, ed. by R. e. egner, L. e. Denonn, with an introduction by J. G. Slater, 
Routledge, London–New York 2009, s. 457. 

138 Ibidem. 
139 J. Dewey, Freedom and Culture, LW 13, s. 123.
140 Ibidem, s. 121.
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jaśniał, że jednym z powodów odrzucenia przez niego komunizmu 
jest „emocjonalny ton oraz metody dyskusji i sporów, które zdają się 
obecnie towarzyszyć komunizmowi”141. Konflikty polityczne w ob-
rębie ruchu rewolucyjnego przekształcały się w spory o poprawną 
egzegezę doktryny marksistowskiej. Rezultatem tych starć był odna-
wiający się podział na ortodoksję i herezję. Za największych wrogów 
uznawano tych marksistów, którzy odmiennie interpretowali pewne 
aspekty doktryny. Heretycy stanowili większe zagrożenie dla spra-
wy niż poganie, a więc ci krytycy, którzy w ogóle nie poczuwali się 
do nauki Marksa. Inną konsekwencją quasi-religijnego charakteru 
marksizmu było zapotrzebowanie na wykwalifikowanych interpre-
tatorów doktryny – odpowiednik kasty kapłanów. Wreszcie, Dewey 
oponował przeciwko komunistycznym metodom polemiki, które 
obejmowały stosowanie wobec lewicowych oponentów takich epi-
tetów jak „socjalfaszysta” oraz świadome przeinaczanie faktów, jak 
choćby w dyskusji wokół procesów moskiewskich142. „Fair play, ele-
mentarna uczciwość w przedstawianiu faktów, a przede wszystkim 
opinii innych – wywodził Dewey – są czymś więcej niż tylko »bur-
żuazyjnymi wartościami«”143. Systematyczne ignorowanie owych 
„burżuazyjnych wartości” sprawiło, że ruch komunistyczny nie miał 
szans na zwycięstwo w krajach o rozwiniętej tradycji demokratycz-
nej, takich jak Stany Zjednoczone.

5.5. porażka radykalnego liberalizmu

W przemówieniu wygłoszonym w 1944 roku Dewey mówił o utracie 
złudzeń, jakie towarzyszyły dziewiętnastowiecznemu liberalizmowi:

W polityce powszechnie wierzono, że przyszłość demokracji jest prak-
tycznie zapewniona; że bieg wydarzeń w niedługim czasie obali despo-
tycznych władców we wszystkich krajach. Spodziewano się również, że 
sprawa pokoju między narodami jest w dużym stopniu pewna; że z po-
wodu postępu cywilizacji wojna jest skazana na to, żeby zniknąć wraz 

141 J. Dewey, Why I am not a Communist, LW 9, s. 94.
142 Por. idem, Freedom and Culture, LW 13, s. 128–132.
143 Ibidem.
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z innymi reliktami barbarzyństwa. Po trzecie, chociaż nie spodziewano 
się natychmiastowego zupełnego zniesienia biedy, to panowało ogól-
ne przekonanie, że zanikną jej najostrzejsze formy; że nastająca trwa-
ła epoka dobrobytu doprowadzi do rozszerzenia klasy średniej, tak że 
stopniowo pozbędziemy się ekstremów bogactwa i nędzy144.

epoka wiktoriańska naiwnie zakładała, że postęp jest nieuchron-
ny. Historia nie oszczędziła liberałom tragicznych rozczarowań. Za-
miast zwycięstwa demokracji przyniosła dyktatury nowego typu, 
często cieszące się znacznym poparciem ze strony dużych grup lud-
ności. Zamiast powszechnego pokoju – dwie wojny światowe. Za-
miast dobrobytu – doświadczenie wielkiej depresji i masowego bez-
robocia. Radykalny liberalizm odrzucił wiktoriańskie metody, ale 
nie gardził celami, jakie stawiał sobie XIX wiek. Miały być one osią-
gnięte za pomocą radykalnych reform i  inteligentnego planowa-
nia. Ambitne programy przebudowy społecznej pozostały jednak na 
papierze, a  wiele problemów, które trapiły Deweya, Russella, Kar-
la Mannheima i Karla Polanyiego, nie znalazło rozwiązania. „Cza-
sem myślę, że my, ludzie starszego pokolenia, powinniśmy wstydzić 
się spojrzeć młodszemu pokoleniu w twarz” – pisał John Dewey pod 
koniec życia145. „Niekiedy wydaje się – kontynuował – że wymiga-
liśmy się od wszelkiej odpowiedzialności, przegapiliśmy wszystkie 
możliwości, a błędy, które popełniliśmy, są jedynym dziedzictwem, 
jakie przekazujemy tym, którzy przyszli po nas i którzy muszą żyć 
w świecie, jaki im pozostawiliśmy”146. Można przypuszczać, że tak 
krytyczna samoocena wynikała po części z porażki radykalnej poli-
tyki, w którą angażował się Dewey w latach trzydziestych.

Z  porażki tej wynika kilka interesujących wniosków dla zro-
zumienia charakteru projektu politycznego radykalnych liberałów. 
Jeżeli, jak przekonywał Dewey, inteligencja polityczna ma charak-
ter kolektywny, to taki charakter mają również ponoszone w polity-
ce porażki. Jak starałem się wykazać w tym rozdziale, John Dewey 
nie miał jasnego wyobrażenia o  tym, jak w praktyce ma wyglądać 

144 J. Dewey, Between Two Worlds, LW 17, s. 451.
145 Idem, Education for a New and Better World, LW 17, s. 475.
146 Ibidem.
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nowy ład społeczny łączący ze sobą demokrację przemysłową, de-
mokratyczne planowanie i  rynek. Słabością radykalizmu politycz-
nego Deweya był brak szczegółowej wizji pożądanego systemu eko-
nomicznego. Do podobnych konkluzji dochodzili również badacze 
myśli politycznej Bertranda Russella, Karla Mannheima czy Karla 
Polanyiego147. Płynie stąd wniosek, że radykalny liberalizm był ra-
czej tendencją intelektualną niż dopracowanym w szczegółach pro-
jektem politycznym. Różnica ta stanie się bardziej czytelna, jeżeli 
porównamy radykalny liberalizm z dwoma współczesnymi mu pró-
bami rekonstrukcji tradycji liberalnej – neoliberalizmem i ordolibe-
ralizmem. Karl Polanyi może mieć rację, że neoliberałowie wierzyli 
w wolnorynkową utopię, która nie miała szans na urzeczywistnienie. 
Nie zmienia to tego, że dysponowali oni dość szczegółową wizją ładu 
społeczno-gospodarczego. Podobnie wyglądała sprawa w przypad-
ku niemieckich ordoliberałów. Społeczna gospodarka rynkowa, za 
którą się opowiadali, miała opierać się na tradycyjnych wartościach, 
dominacji drobnej własności prywatnej oraz umiarkowanych for-
mach interwencjonizmu państwowego. Także ordoliberałowie roz-
winęli swoją koncepcję z dużą dbałością o instytucjonalne detale148. 
W  porównaniu z  koncepcjami ordoliberalnymi i  neoliberalnymi 
propozycje radykalnych liberałów sprawiają wrażenie niedopraco-

147 Podobne zastrzeżenia formułują również badacze myśli Bertranda Russella, 
Karla Mannheima i Karla Polanyiego. Alan Ryan w swojej biografii politycznej 
Russela narzeka, że brytyjski filozof proponował „utopijne programy całościo-
wej przebudowy społecznej”, jednak „był chronicznie niezdolny do wysłowienia 
szczegółów ich praktycznej implementacji w  sposób, który mógłby nawrócić 
nieprzekonanych”. David Kettler i Volker Meja ubolewają, że Mannheimowskie 
pojęcie kontroli społecznej pozostaje „jednostronne, niejasne i nie w pełni roz-
winięte”. Allen Morris Sievers, pisząc o pozytywnym programie Karla Polanyie-
go, narzeka z kolei, że Polanyi jest „nieśmiałym socjalistą” oraz „prorokiem no-
wego świata, który jednak woli mówić głównie o starym świecie”. Zob. A. Ryan, 
Bertrand Russell: A  Political Life, Allen Lane, London 1981, s. 162; D. Kettler, 
V. Meja, Karl Mannheim and the Crisis of Liberalism: The Secret of These New 
Times, Transaction Publishers, New Brunswick 1995, s. 273; A. M. Sievers, Has 
Market Capitalism Collapsed? A Critique of Karl Polanyi’s New Economics, Co-
lumbia University Press, New York 1949, s. 295.

148 Por. R. Skarzyński, Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee poli-
tyczne ordoliberalizmu, ISP PAN, Warszawa 1994, s. 136–151.
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wanych. Po części wynika to z tego, że łatwiej jest opisać funkcjono-
wanie istniejącego społeczeństwa niż wyobrazić sobie alternatywny 
porządek społeczny. Zwolennicy bardziej konserwatywnych odmian 
liberalizmu nie mieli takich problemów, jak John Dewey, Bertrand 
Russell czy Karl Polanyi, z przedstawieniem spójnej wizji liberalnego 
ładu obejmującej ustrój polityczny i gospodarkę149. 

Chociaż radykalni liberałowie nie zdołali sformułować w pełni 
satysfakcjonującej koncepcji uspołecznienia liberalizmu, przesadą 
byłoby twierdzenie, że ich projekt zakończył się całkowitą porażką. 
Jak zauważył Alan Ryan, nie bez znaczenia jest to, że Dewey wiedział, 
czego należy się wystrzegać150. Pragmatysta zdawał sobie sprawę 
z tego, że w pewnych okolicznościach lewicowa polityka może być za-
grożeniem dla wolności, dlatego odrzucał socjalizm państwowy i po-
litykę rewolucyjną. Jednocześnie Dewey trafnie sądził, że nawet takie 
eksperymenty społeczne jak Nowy Ład Franklina Delano Roose- 
velta pozostawiają wiele problemów bez rozwiązania. Być może 
najlepiej traktować Johna Deweya i  innych radykalnych liberałów 
jako myślicieli sytuujących się na lewym skrzydle socjaldemokracji. 
Radykalni liberałowie pragnęli wielu zmian, które partiom socjalde-
mokratycznym udało się wprowadzić w życie. Ale chcieli też czegoś 
więcej. Chcieli likwidacji nierówności w dostępie do własności i wła-
dzy, które wydają się trwale wpisane w kapitalistyczną gospodarkę. 
Chcieli takich zmian w sposobie organizacji produkcji, które spra-
wiłyby, że praca dla większości robotników przestałaby być synoni-
mem bezmyślnej harówki. Chcieli bardziej sprawiedliwie rozdzielo-
nego dostępu do czasu wolnego i kultury. Chcieli większej kontroli 
społecznej nad gospodarką. Jednym słowem, chcieli demokratycz-
nej i  liberalnej wersji socjalizmu. Nie było to bynajmniej utopijne 
pragnienie, choć niewątpliwie Dewey, Russell, Mannheim i Polanyi 
nie w pełni zdawali sobie sprawę z praktycznych trudności stojących 
przed tego rodzaju polityką.

Po drugiej wojnie światowej nastąpił schyłek radykalnego li-
beralizmu. W dużej mierze przyczyniły się do niego dwa zjawiska. 

149 Por. A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 310.
150 Ibidem, s. 312.
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Pierwszym z  nich był triumf ekonomii keynesowskiej, drugim – 
nastanie zimnej wojny. John Maynard Keynes opublikował swoją 
Ogólną teorię w 1936 roku, jednak poglądy w niej wyłożone zaczęły 
kształtować politykę ekonomiczną dopiero po drugiej wojnie świa-
towej151. Istotą podejścia Keynesa było przekonanie, że problemy, 
które trapią współczesny kapitalizm, mają w  gruncie rzeczy tech-
niczny charakter. Podobnie techniczny charakter mają też rozwiąza-
nia152. Wystarczy lepsze zarządzanie globalnym popytem za pomocą 
skoordynowanej polityki monetarnej i fiskalnej. W dobie powszech-
nej wiary w politykę antycykliczną propozycje radykalnych libera-
łów wydawały się reliktem przeszłości. Również zimna wojna nie 
sprzyjała śmiałym eksperymentom społecznym, które łatwo było 
zdyskredytować jako kryptokomunizm. John Dewey potrafił odna-
leźć się w nowym klimacie politycznym. Pod koniec życia pragmaty-
sta był skłonny przyznać, że kapitalizm można jednak zreformować, 
a w jednym z tekstów określił Franklina Delano Roosevelta mianem 
„wybitnego Amerykanina”153. Filozof udzielił też poparcia sprawie 
„zimnowojennego liberalizmu”154. Nie zmienia to tego, że w powo-
jennej rzeczywistości nie było miejsca dla ambitnych programów 
przebudowy społecznej155.

151 Mówiąc bardziej precyzyjnie, za pierwszy istotny sukces keynesizmu można 
uznać tak zwany „drugi Nowy Ład”, czyli politykę administracji Roosevelta po 
1937 roku. Na temat poglądów Keynesa i ich oddziaływania zob. R. Lekachman, 
The Age of Keynes, Allen Lane, London 1967. Na temat „drugiego Nowego Ładu” 
zob. J. W. Jeffries, The “New” New Deal: FDR and American Liberalism, 1937– 
–1945, „Political Science Quarterly” 1990, Vol. 105, No. 3, s. 397–418.

152 Por. P. Krugman, Wprowadzenie do „Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pie-
niądza” Johna Maynarda Keynesa, w: Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycz-
nej, red. J. Kutyła et al., Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2009,  
s. 358–359.

153 J. Dewey, Education for a New and Better World, LW 17, s. 476.
154 Por. R. Westbrook, John Dewey and American Democracy, s. 487–495.
155 Ostatnie gesty polityczne radykalnych liberałów oscylowały między akceptacją 

zimnowojennego status quo a poszukiwaniem nowych możliwości dla radykal-
nej polityki. Karl Mannheim zmarł w 1947 roku, co pozbawiło go możliwości 
ujrzenia realizacji jego idei planowania w  polityce powojennych państw do-
brobytu. Bertrand Russell przez pewien czas angażował się w politykę antyko-
munistyczną, by w latach sześćdziesiątych stać się rzecznikiem dialogu między 
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John Dewey był krytykiem zastanego porządku społecznego. Ale 
był on także filozofem, który celebrował zdobycze epoki nowoczes- 
nej. Myśl Deweya pozostaje wolna od wpływów pesymizmu kultu-
rowego, obecnego w pismach takich autorów, jak José Ortega y Gasset 
czy Theodor Adorno. Społeczeństwo nowoczesne – społeczeństwo 
ukształtowane przez rewolucję naukową, demokratyczną i przemy-
słową – jest miejscem, w którym jednostka ma szansę odnaleźć wol-
ność i szczęście. świat nowoczesny pozostaje przestrzenią otwartych 
możliwości. Od nas w  dużej mierze zależy, czy będziemy potrafili 
z nich skorzystać. Przesłanie swojej filozofii społecznej Dewey sfor-
mułował najlepiej w końcowym zdaniu Individualism Old and New: 
„Akceptując korporacyjny i przemysłowy świat, w którym żyjemy – 
i tym samym spełniając warunek konieczny do interakcji z nim – my, 
którzy jesteśmy również częścią będącej w  ruchu współczesności, 
tworzymy samych siebie, tworząc zarazem nieznaną przyszłość”156.

dwoma obozami i krytykiem amerykańskiej interwencji w Wietnamie. Wśród 
publikacji sponsorowanych przez Bertrand Russell Peace Foundation pojawia-
ły się też broszury poświęcone demokracji w miejscu pracy. Karl Polanyi w re-
wolucji węgierskiej 1956 roku dostrzegł powrót idei głoszonych przed wojną 
przez pisarzy i poetów związanych z  ruchem agrarnym – ich twórczości po-
święcił wydaną wspólnie z Iloną Dulczyńską-Polanyi antologię The Plough and 
the Pen. Także po stłumieniu rewolucji Polanyi wierzył w możliwość reformy 
sytemu i osiągnięcia na Węgrzech „unii wolności i socjalizmu”. Polanyi plano-
wał też wydawanie czasopisma „Co-existence”, które miało promować idee po-
kojowych relacji między dwoma blokami. Uczony zmarł, zanim pierwszy nu-
mer pisma ujrzał światło dzienne. Na temat aktywności Russella zob. A. Ryan, 
Bertrand Russell: A Political Life, s. 172–206. Por. I. Dulczyńska, K. Polanyi, Pre- 
face, w: The Plough and the Pen. Writings from Hungary, 1930–1956, ed. by I. Dul-
czyńska, K. Polanyi, with an introduction by W. H. Auden, Peter Owen, Lon-
don 1963, s. 13. Na temat ambiwalentnego stosunku Karla Polanyiego do Związ-
ku Radzieckiego i komunizmu zob. zwłaszcza e. J. Nagy, After the Brotherhood’s 
Golden Age: Karl Polanyi and Michael Polanyi, w: Humanity, Society and Com-
mitment: On Karl Polanyi, ed. by K. McRobbie, Black Rose Books, Montreal 
1994, s. 81–114; G. Litvan, Karl Polanyi in Hungarian Politics (1914–1964), w: The 
Life and Work of Karl Polanyi, ed. by K. Polanyi Levitt, Black Rose Books, Mon-
treal 1990, s. 30–38.

156 J. Dewey, Individualism Old and New, LW 5, s. 123.



zakończenie
pragmatyzm, liberalizm, socjalizm

Gdy zastanawiam się, co przede wszystkim dała mi lektura 
rozwlekłych i zawiłych dzieł Johna Deweya, dochodzę do wniosku, 

że zawdzięczam jej zwięzłą i chłodną tezę o myśli jako działaniu 
podlegającym, jak inne, osądowi moralnemu. […] Charakterystyczny 
dla Deweya jest pogląd, że racjonalne myślenie stanowi akt społeczny 

i że dlatego jest się za nie równie odpowiedzialnym,  
jak za każde inne działanie społeczne. Być możne nawet bardziej, 

skoro w dłuższej perspektywie okazuje się ono wśród działań 
społecznych najobfitsze w następstwa.
Clifford Geertz, Zastane światło, s. 33

Dewey był wizjonerem. Na tym polegała jego atrakcyjność. Był 
osobliwym wizjonerem, ponieważ nie mówił o odległym celu 

albo o mieście, które nie zostało zbudowane za pomocą rąk. Był 
wizjonerem na temat tu i teraz, na temat możliwości nowoczesnego 

świata, nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnego człowieka, 
a zatem również, gdyż tak się złożyło, na temat Ameryki 

i Amerykanów w dwudziestym wieku.
Alan Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, s. 369

John Dewey zmarł w 1952 roku w wieku dziewięćdziesięciu dwóch 
lat. Za życia był jedną z  najważniejszych postaci na intelektualnej 
i politycznej scenie pierwszej połowy XX wieku. Henry Steele Com-
mager, amerykański historyk o liberalnych sympatiach, z emfazą pi-
sał o roli, jaką w życiu publicznym Ameryki odgrywał John Dewey:

Z taką wiernością żył Dewey zgodnie z wymogami swojej własnej filo-
zoficznej wiary, że stał się on przewodnikiem, mentorem i sumieniem 
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narodu amerykańskiego: nie będzie przesadą, że dla całego pokolenia 
żadna sprawa nie była wyjaśniona, dopóki nie przemówił John Dewey1. 

Chociaż można wątpić, czy wypowiedzi Deweya rzeczywiście mia-
ły moc ostatecznego wyjaśniania spraw, to nie ulega wątpliwości, że 
trafiały do stosunkowo licznej publiczności złożonej z nauczycieli, 
aktywistów postępowych organizacji i  czytelników liberalnych ga-
zet, takich jak „The Nation” czy „The New Republic”2. Wypowiedzi 
Deweya słuchano uważnie, nawet jeśli publiczność nie zawsze miała 
ochotę zagłębiać się w filozoficzne niuanse jego argumentacji. Z ja-
kichś powodów radykalizm polityczny pragmatysty nie stał się nigdy 
przeszkodą dla asymilacji jego myśli przez główny nurt amerykań-
skiego życia intelektualnego3. Niewątpliwie za życia John Dewey był 
bohaterem progresywnej Ameryki. Doceniono go także po śmierci. 
W Stanach Zjednoczonych na cześć filozofa wyemitowano znaczek 
pocztowy o wartości trzydziestu centów. 

Wyjątkowa pozycja Johna Deweya wynikała z tego, że był on nie 
tylko filozofem, lecz także zaangażowanym intelektualistą, typowym 
amerykańskim public intellectual, łączącym polityczne i filozoficzne 
idee z praktycznym działaniem na rzecz sprawy postępu społeczne-
go. W magazynie „The American Journal of economics and Philoso-
phy” znajdujemy następujący nekrolog poświęcony amerykańskie-
mu filozofowi:

John Dewey pozostawił za sobą, kiedy zmarł w wieku 92 lat, syntezę 
filozoficzną obejmującą całokształt życia i  wiedzy ludzkiej. […] Ale 
zostawił on przyszłym pokoleniom jeszcze więcej. Dał im intensyw-
ną wiarę w  amerykańską demokrację i  praktyczną teorię radykalne-
go liberalizmu jako wskazówki do demokratycznego działania, która –  

1 Por. H. S. Commager, The American Mind. An Interpretation of American 
Thought and Character Since the 1980’s, Yale University Press, New Haven 1950, 
s. 101.

2 Por. C. W. Mills, Sociology and Pragmatism. The Higher Learning in America,  
ed. by I. Horowitz, Oxford University Press, New York 1969, s. 325–338.

3 Szerzej na temat różnych ideologicznych reakcji na twórczość Deweya zob.  
A. Ryan, John Dewey and the High Tide of American Liberalism, W.W. Norton, 
New York–London 1995, s. 328–370.
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cokolwiek stanie się z jego formalnym systemem – stała się nieodłącz-
ną częścią amerykańskiej tradycji4. 

Publiczne znaczenie filozofii Johna Deweya polegało na tym, że wy-
znaczała ona horyzont nadziei progresywnej Ameryki w  okresie 
międzywojennym. Demokratyczna wiara, którą głosił John Dewey, 
była wiarą w to, że postępom nauki będą towarzyszyły postępy de-
mokracji, a prawdziwy liberalizm znajdzie swoje ostateczne urzeczy-
wistnienie w jakiejś formie demokratycznego socjalizmu. Z czasem 
jednak filozoficzno-polityczna synteza, którą stworzył John Dewey, 
zaczęła się załamywać. W  atmosferze zimnej wojny coraz mniej 
amerykańskich intelektualistów było gotowych uznać, jak czynili to 
jeszcze Irving Howe i Lewis Coser, że socjalizm jest nazwą dla ich 
pragnienia5. Taka była wymowa popularnej w latach pięćdziesiątych 
tezy o końcu ideologii6. Także przekonanie o zasadniczo progresyw-
nym charakterze poznania naukowego stawało się coraz trudniej-
sze do utrzymania w obliczu postępującej profesjonalizacji rozważań 
prowadzonych w obrębie filozofii nauki. Jak zauważył Sidney Mor-
genbesser, 

[…] program Deweya, który wzywa do zbadania możliwości zintegro-
wanego poglądu na temat teorii naukowej i  moralnej jako podstawy 
społecznego działania, jest niesłychanie trudnym programem; wystar-
czająco wiele trudności stwarza już wyrobienie sobie odpowiedzial-
nych poglądów na temat natury i zawartości wiedzy naukowej7. 

4 W. L., In Memoriam: John Dewey (1859–1952), „The American Journal of eco-
nomics and Sociology” 1953, Vol. 12, Issue 2, s. 122.

5 L. Coser, I. Howe, Images of Socialism, „Dissent” 1954, Spring, s. 122.
6 Być może najbardziej spektakularnym przykładem odchodzenia intelektuali-

stów od socjalizmu jest ewolucja ideowa Sidneya Hooka, najwybitniejszego 
ucznia Johna Deweya, który coraz bardziej oddalał się od lewicy, by pod koniec 
życia stać się intelektualnym sojusznikiem ruchu neokonserwatywnego. 

7 Por. S. Morgenbesser, Introduction, w: John Dewey and His Critics. Essays from 
the Journal of Philosophy, ed. by S. Morgenbesser, Lancaster Press, New York 
1977, s. xlv.
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Okazało się, że nauka, socjalizm i  demokracja partycypacyjna nie 
łączą się ze sobą tak ściśle, jak sugerowała to pragmatyczna filozo-
fia Johna Deweya. 

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku pragmatyzm 
tracił wpływy również w  obszarze profesjonalnej filozofii. Triumf 
pozytywizmu logicznego i  narodziny filozofii analitycznej zapo-
czątkowały nową epokę w dziejach filozofii akademickiej. Precyzja 
pojęciowa i wyrafinowanie logiczne stały się najbardziej cenionymi 
przymiotami pracy filozoficznej – a  właśnie tych cech najbardziej 
brakowało myśli Johna Deweya. Uchwycenie sensu głównych ka-
tegorii w systemie pragmatysty, takich jak sytuacja, doświadczenie, 
działanie czy prawda, wydaje się niemal niewykonalne. Zadania 
tego nie ułatwiał też Dewey, który często redefiniował podstawowe 
dla swojej filozofii pojęcia, nie troszcząc się przy tym o zachowanie 
spójności8. Po części z  tego względu, a po części z powodu głębo-
kich filozoficznych różnic między amerykańskim pragmatyzmem 
a  pozytywizmem, w  okresie hegemonii filozofii analitycznej zain-
teresowanie dorobkiem pragmatysty w głównym nurcie zachodniej 
refleksji filozoficznej spadło niemal do zera. Sytuacja uległa zmianie 
dopiero dzięki ukazaniu się w 1979 roku pracy Richarda Rorty’ego 
pod tytułem Philosophy and The Mirror of Nature, w której Dewey 
został wymieniony jako jeden z trzech – obok Martina Heideggera 
i Ludwiga Wittgensteina – najważniejszych filozofów XX wieku9. 
Do wzrostu zainteresowania twórczością Johna Deweya przyczyni-
ły się też publikacje innych neopragmatystów – przede wszystkim 
Hilary’ego Putnama i  Richarda Bernsteina. Jednocześnie, w  dużej 
mierze za sprawą przełomowych prac z  zakresu historii myśli po-
litycznej autorstwa Roberta Westbrooka i  Alana Ryana, koncepcje 
autora The Public and Its Problems zostały ponownie odkryte dla 
współczesnej filozofii polityki10.

8  Na temat stosunku filozofów analitycznych do pragmatyzmu por. T. Szubka, 
Neopragmatyzm, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 35–55.

9 R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwo 
Spacja, Warszawa 1994, s. 11.

10 Znaczenie pracy John Dewey and American Democracy Westbrooka trafnie 
podsumował Jürgen Habermas, stwierdzając w  jednym z  wywiadów, że po 
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Nie będzie przesadą stwierdzenie, że obserwujemy obecnie re-
nesans zainteresowania twórczością Johna Deweya. Poglądy prag-
matysty są przedmiotem poważnego namysłu w  dziedzinie este-
tyki, filozofii demokracji czy teorii poznania11. Pojawiają się prace 
proponujące nowe, całościowe odczytania systemu filozoficznego 
Deweya lub jego wybranych aspektów12. Sytuacja taka wymusza py-
tanie o  to, które elementy dziedzictwa pragmatysty zachowują dla 
nas znaczenie. Zdaniem Krystyny Wilkoszewskiej, wybitnej znaw-
czyni Deweyowskiej estetyki, pragmatyczna metoda rekonstrukcji 
polega na „modyfikacji tradycji z  punktu widzenia potrzeb teraź-
niejszości i przyszłości”13. Odnosząc tę dyrektywę do badania myśli 
Johna Deweya, starałem się wydobyć z  jego twórczości te elementy, 
które wydawały mi się najbardziej interesujące i aktualne. Jednak na-
wet najbardziej przychylna rekonstrukcja nie może zastąpić krytyki. 
W końcowym fragmencie tej pracy chciałbym dokonać oceny wy-
branych elementów filozofii Deweya. Moim zamiarem nie jest refe-
rowanie wszystkich zarzutów, jakie stawiano pragmatyzmowi. Tutaj 
chciałbym rozpatrzyć jedynie te zastrzeżenia, które bezpośrednio 
wiążą się z problematyką prezentowanej pracy. Skoncentruję się na 
trzech obszarach tematycznych – Deweyowskiej krytyce metafizy-
ki, pragmatycznej koncepcji badania oraz poglądach politycznych  
filozofa. 

ukazaniu się tej książki wszyscy zaczęli uważać Deweya nie tylko za filozo-
fa specjalizującego się w epistemologii, lecz także za ważnego myśliciela poli-
tycznego. Zob. wypowiedź Habermasa w: Habermas and Pragmatism, ed. by  
M. Aboulafia, M. Bookman, C. Kemp, Routledge, London–New York 2002,  
s. 228.

11 Szerzej na temat odrodzenia pragmatyzmu zob. R. Bernstein, The Resurgence of 
Pragmatism, „Social Research” 1992, Vol. 59, No. 4; J. Kloppenberg, Pragmatism: 
An Old Name for Some New Ways of Thinking?, „Journal of American History” 
1996, Vol. 83, No. 1.

12 Oprócz już przywoływanych prac zob. między innymi R. Sleeper, The Necessi-
ty of Pragmatism: John Dewey’s Conception of Philosophy, University of Illinois 
Press, Chicago–Urbana 2001; J. Shook, Dewey’s Empirical Theory of Knowledge 
and Reality, Vanderbilt University Press, Nashville 2000; T. Burke, Dewey’s New 
Logic: A Reply to Russell, University of Chicago Press, Chicago 1994.

13 K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
1991, s. 9. 
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*

Zdaniem Johna Deweya postmetafizyczna refleksja filozoficzna po-
winna być krytyką kultury. Taki pogląd na naturę filozofii ma troja-
kiego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, właściwym polem docie-
kań filozoficznych jest domena znaczenia, a nie domena prawdy14. 
Filozofia, przekonuje Dewey, nie dysponuje „Mojżeszowym ani 
Pawłowym autorytetem objawienia”, nie ma też własnej metody da-
jącej uprzywilejowany dostęp do wiedzy15. W dziedzinie prawdy fi-
lozofia jest głównie odbiorczynią miarodajnych ustaleń wypraco-
wanych przez kompetentne wspólnoty naukowe. Jej szczególna rola 
polega na „uwolnieniu i rozjaśnieniu znaczeń, w tym również tych 
autoryzowanych przez naukę”16. Po drugie, filozofia na tle innych 
form krytyki kulturowej wyróżnia się najwyższym poziomem ogól-
ności. W tym duchu w Experience and Nature Dewey powie, że filo-
zofia jest „krytyką krytyk”17. Uprawianie filozoficznej krytyki kultu-
ry wymaga znajomości najnowszych osiągnieć w dziedzinie nauki, 
sztuki i polityki, ale wymaga także dystansu. Krytyczny dystans po-
zwala filozofii odgrywać rolę pośrednika między specjalistycznymi 
dyskursami, jej misją staje się budowanie mostów między odsepa-
rowanymi dziedzinami kultury. Po trzecie wreszcie, dla Deweya au-
tentyczny krytycyzm jest podejmowanym wciąż na nowo wysiłkiem 
osądzania. Mówiąc o krytyce, pragmatysta nie ma na myśli jakiegoś 
określonego zestawu poglądów, które byłyby ze swej natury „kry-
tyczne”18. Autentyczne sądy krytyczne zawsze są w  pewnej mierze 
ekspresją indywidualności krytyka. Krytyka nie jest więc metodą, 
lecz postawą. Pojawia się zawsze, kiedy podajemy w wątpliwość war-
tość określonych pragnień i dążeń. Krytyka ma ostatecznie cel kon-

14 Por. J. Dewey, Philosophy and Civilization, LW 3, s. 4. 
15 Idem, Experience and Nature, LW 1, s. 305.
16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 298.
18 W Construction and Criticism Dewey pisze: „Zapominamy, że poglądy krytycz-

ne istnieją w gotowej formie, tak jak wszystko inne, i że przyswajanie gotowych 
krytyk jest czymś bardzo różnym od rozwijania zdolności krytycznych”. Por.  
J. Dewey, Construction and Criticism, LW 5, s. 134.
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struktywny, jej zadaniem jest ukierunkowanie działania na osiąg- 
niecie dóbr, o które naprawdę warto zabiegać. „Kreatywne działanie – 
konkluduje Dewey – jest naszą wielką potrzebą, ale krytyka, w tym 
samokrytyka, jest drogą do jego uwolnienia”19.

Pogląd Deweya, jakoby filozofia była najbardziej ogólną formą 
krytyki kultury, dobrze ilustruje rozwijana przez pragmatystę po-
lemika z tradycyjną metafizyką. Dla Deweya refleksja metafizyczna 
jest istotna jako intelektualny wyraz sprzeczności i  napięć zapisa-
nych w  kulturze Zachodu. Odróżnia to stanowisko pragmatyczne 
od pozytywistycznej dyskwalifikacji metafizyki jako zbioru wyrażań 
pozbawionych znaczenia. Gdy Dewey zapoznał się z Carnapowskim 
kryterium demarkacji między zdaniami empirycznymi, logicznymi 
i metafizycznymi, stanowczo je odrzucił:

Czasem słyszy się twierdzenie, że zdania metafizyczne są bezsensowne, 
ale z reguły nie bierze się pod uwagę tego, że z punktu widzenia kultury 
są one dalekie od bycia pozbawionymi znaczenia, w tym sensie, że mają 
one ważne konsekwencje kulturowe […]. Pogląd, że zdania mające nie-
empiryczne odniesienie są pozbawione znaczenia, jest słuszny w tym 
znaczeniu, że to, co one mają zamiar wypowiedzieć, nie może zostać 
powiedziane w sposób sensowny […]. Interpretowane jako symptomy 
i znaki aktualnie istniejących warunków mogą one być i z reguły są bar-
dzo znaczące, i najbardziej efektywną ich krytyką jest odkrycie owych 
warunków, których są wyrazem20.

Różnica zdań między Johnem Deweyem a  Rudolfem Carnapem 
wynika z  różnych teorii znaczenia przyjmowanych przez obu filo-
zofów21. Dewey mógłby się zgodzić z  twierdzeniem, że znaczenie 
określonego stanowiska filozoficznego musi być weryfikowalne em-
pirycznie, ale dla pragmatysty owa „empiryczna weryfikacja” ozna-
cza konieczność zbadania ogółu kulturowych konsekwencji danej fi-
lozofii. Rzecz jasna, rozważania takie mają z  konieczności wysoce 

19 Ibidem, s. 143.
20 Zob. J. Dewey, Theory of Valuation, LW 13, s. 284, przypis 2. 
21 Na temat poglądów Carnapa zob. R. Carnap, Przezwyciężenie metafizyki przez 

logiczną analizę języka, w: Empiryzm współczesny, red. B. Stanosz, Wydawnic-
twa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
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spekulatywny charakter, często przybierając formę dociekań histo-
rycznych i antropologicznych. Niemniej jednak mogą one rzucić in-
teresujące światło na rolę, jaką różne filozofie odgrywały w dziejach 
cywilizacji.

Stosunek Johna Deweya do metafizyki nie jest jednak wolny 
od ambiwalencji. Można przyjąć, że intencją amerykańskiego filo-
zofa było odrzucenie pewnych sposobów uprawiania refleksji me-
tafizycznej, a  nie rezygnacja z  metafizyki w  ogóle. Jak się wydaje, 
pragmatyzm Deweya nie oferuje kryterium, które pozwalałoby pre-
cyzyjnie odróżnić, co jest, a co nie jest metafizyką w negatywnym 
sensie tego terminu. Jeżeli bowiem przyjmiemy holistyczną definicję 
doświadczenia, obejmującą całość naszych interakcji ze światem, to 
będziemy zmuszeni przyznać, że do dziedziny doświadczenia należą 
też takie zjawiska, jak wierzenia i  rytuały religijne, zwyczaje i  tra-
dycje kulturowe, miłość, sztuka, zdrada, halucynacje i szaleństwo22. 
Płynie stąd wniosek, że „wszystkie filozofie zajmują się tematyką 
empiryczną, nawet najbardziej transcendentalne; nie ma nic inne-
go, czym mogłyby się zajmować”23. W  istocie Dewey nie mógł się 
zdecydować, czy należy całkowicie porzucić myślenie metafizyczne, 
czy też uprawiać refleksję metafizyczną w sposób empiryczny i fal-
libilistyczny24. Stąd też w  korpusie dzieł zebranych Johna Deweya 
poczesne miejsce zajmuje praca Experience and Nature, będąca wy-
kładem pragmatycznej metafizyki. Co więcej, nawet te aspekty filo-
zofii amerykańskiego myśliciela, które wydają się najbardziej odległe 
od problematyki metafizycznej – jak instrumentalistyczna koncep-

22 Por. J. Dewey, Experience and Philosophic Method, LW 1, s. 370 i następne.
23 Ibidem, s. 391. 
24 W  sprawie projektu metafizycznego Deweya zob. R. Bernstein, John Dewey’s 

Metaphysics of Experience, „Journal of Philosophy” 1961, Vol. 58, No. 1; R. Rorty, 
Metafizyka Deweya, w: idem, Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z  lat: 1972– 
–1980, tłum. Cz. Krakowski, wstęp A. Szahaj, IFiS PAN, Warszawa 1998. Meta-
fizyczne uwikłania naturalizmu Deweya są też przedmiotem analiz Piotra Gu-
towskiego w  przywoływanej kilkukrotnie pracy Między monizmem a  plurali-
zmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya. Na temat możliwości 
godzenia dociekań metafizycznych i pragmatycznego fallibilizmu por. R. Bern- 
stein, Metaphysics, Critique and Utopia, „Review of Metaphysics” 1988, Vol. 42, 
s. 272.
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cja poznania – nie mogą być uznane za całkowicie wolne od me-
tafizycznych uwikłań. Dewey oferuje nie tylko analizę konkretnych 
praktyk badania realizowanych w różnych dyscyplinach naukowych, 
lecz także pewien ogólny pogląd na temat myślenia jako narzędzia 
ustanawiania ładu w obrębie doświadczenia. Za sprawą ścisłego po-
wiązania pojęć badania i porządku instrumentalizm Johna Deweya 
może być uznany za stanowisko par excellence metafizyczne25.

Pragmatyczna krytyka metafizyki zastosowana do sfery polityki 
staje się pewną formą krytyki ideologii. John Dewey zajmował się 
przede wszystkim pozostałościami myślenia metafizycznego w ob-
rębie dwóch wielkich tradycji ideologicznych – liberalizmu i mark-
sizmu. Amerykański filozof sądził, że pewna część założeń przyj-
mowanych w tych tradycjach nie daje się uzgodnić ze współczesną 
wiedzą o  świecie, którą zawdzięczamy naukom przyrodniczym 
i  społecznym. Myślenie metafizyczne na gruncie liberalizmu było 
obecne przede wszystkim w  formie filozofii prawa natury. Dewey 
kwestionował idee prawa natury zarówno w odniesieniu do natury 
wszechświata, jak i natury ludzkiej. Odrzucał też ideę praw natural-
nych oraz umowy społecznej. Wszystkie te koncepcje opierały się na 
antropologicznej fikcji przedspołecznego indywiduum. Kulminacją 
liberalnej metafizyki była wizja ładu naturalnego w praktyce utożsa-
mianego z funkcjonowaniem samoregulującego się rynku:

Powoływanie się na prawo natury (natural law) i uprawnienia natural-
ne (natural rights) bezspornie odegrało rolę w promowaniu większej 

25 Dodajmy, że jest to metafizyka o  wyraźnie heglowskiej proweniencji. Jak za-
uważył Horace Standish Thayer, dla Deweya „każde badanie jest małym he-
glowskim wszechświatem; ewolucyjna walka świadomości przeciwko innoby-
towi przechodzi przez momenty i formy (Gestalten), aż osiągnie zunifikowaną 
konkretną całość, samowiedzę i  prawdę […]”. W  filozofii Johna Deweya he-
glowski wszechświat został więc rozbity na nieskończenie wiele sytuacji pro-
blematycznych, w obrębie których rozum lub badanie przezwycięża trudności 
i ustanawia coraz bardziej racjonalny porządek. Ruch w kierunku urzeczywist-
nienia się rozumu w  dziejach dokonuje się zatem jednocześnie na wielu po-
lach określanych przez granice konkretnych sytuacji. Por. H. S. Thayer, Review 
of Logic. The Theory of Inquiry, „Transactions of Charles S. Peirce Society” 1988, 
Vol. 24, No. 4, s. 527.



314 Z AKOńCZeNIe

wolności w zarządzaniu sprawami ekonomicznymi. Również bezspor-
nie miało ono antyspołeczne konsekwencje. Zdegradowało ono pra-
wo i uprawnienia polityczne do poziomu czegoś sztucznego, całkowi-
cie pozbawionego moralnego autorytetu. Każda próba regulowania 
albo kontroli działań ekonomicznych w interesie publicznym była de-
nuncjowana jako interwencja ustawodawstwa będącego jedynie two-
rem człowieka w dobroczynne działanie „prawa naturalnego”, a tym sa-
mym niszczenie wolności […]. Liberalizm indywidualistyczny spod 
znaku laissez-faire przeżył swoją początkową wyzwolicielską funk-
cję; zastygł on w regresywnych nastawieniach społecznych i  formach 
instytucjonalnych26.

John Dewey miał niewątpliwie rację, że rozróżnienie na naturalny 
porządek rynkowy i  sztuczny nieporządek wywołany planową in-
gerencją leżało w sercu doktryny leseferystycznej27. Trafnie wskazy-
wał też, że tego typu koncepcja musi milcząco zakładać wizję ludz-
kiego umysłu jako biernego kontemplatora uprzednio ustanowionej 
harmonii. Pragmatysta nie zdołał jednak dostrzec czegoś, co bar-
dzo wyraźnie widział Karl Polanyi, a mianowicie tego, że leseferyzm 
jest niemożliwy do pomyślenia bez etatystycznej interwencji pań-
stwa. Czytane razem prace Johna Deweya i Karla Polanyiego ujaw-
niają paradoksalną naturę projektu wolnorynkowego: naturalizacja 
rynku i podkreślanie samorzutnego charakteru porządku tworzące-
go się w wyniku interakcji rynkowych służą ostatecznie forsowaniu 
konstruktywistycznej utopii społecznej o zasięgu globalnym. 

Postawa Johna Deweya wobec marksizmu nie poddaje się jedno-
znacznej ocenie. Jak się wydaje, krytyka Deweya była trafna przede 
wszystkim w odniesieniu do nurtu reprezentowanego przez oficjalne 

26 J. Dewey, The Unfinished Introduction, LW 1, s. 357.
27 Warto odnotować, że lansowane przez Friedricha von Hayeka rozróżnienie na 

porządek planowy i porządek spontaniczny jest próbą sekularyzacji lesefery-
stycznej idei ładu naturalnego. Zdaniem Hayeka, gdy pierwsi zwolennicy wol-
nego rynku mówili o porządku naturalnym, mieli w istocie na myśli taki typ 
ładu społecznego, który jest rezultatem ludzkiego działania, ale nie został przez 
nikogo zaprojektowany. Por. F. von Hayek, Law, Legislation and Liberty. A New 
Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy, Vol. 1–3, 
Routledge, London 1982, s. 8–52, 107–122 (zwłaszcza paragraf pod tytułem The 
False Dichotomy of Natural and Artificial).
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partie komunistyczne. Jest ona jednak znacznie mniej przekonująca 
w  odniesieniu do socjaldemokracji, marksizmu spod znaku szko-
ły frankfurckiej czy poglądów Karola Marksa. Na ironię zakrawa 
to, że niektóre poglądy Marksa – zwłaszcza te wyrażone w Tezach 
o Feuerbachu – bardzo przypominają pragmatyzm Johna Deweya28. 
W  zgodnej opinii badaczy pragmatysta miał powierzchowną zna-
jomość filozofii marksistowskiej29. John Dewey słabo znał dzieła 
Karola Marksa, nie potrafił też odróżnić poglądów autora Kapitału 
od ideologii partii komunistycznych. W rezultacie w pracach Johna 
Deweya znajdziemy nie tyle dogłębną krytyką marksizmu, ile raczej 
zapis emocjonalnej reakcji na marksizm. Nie zmienia to tego, że była 
to reakcja interesująca, ujawniająca istotne wymiary liberalnej wraż-
liwości. Intuicja Deweya, że na polityczne oblicze marksizmu istotny 
wpływ wywarły pozostałości nieprzezwyciężonej heglowskiej me-
tafizyki, wydaje się zasadniczo trafna. Dziś z  dzieł demaskujących 
pozostałości metafizyki w marksizmie można by bez trudu skomple-
tować sporych rozmiarów bibliotekę30. Karola Marksa często oskarża 
się o nadmierne poleganie na ustaleniach klasycznej ekonomii poli-
tycznej Adama Smitha i Davida Ricardo. W pismach Johna Deweya, 
Karla Mannheima i Karla Polanyiego znajdziemy jednak zarzut, że 
Marks okazał się dziedzicem leseferyzmu również w dziedzinie fi-
lozofii społecznej. Liberałowie mówili o prawach rynku i pogoni za 

28 Por. omówienie Tez o  Feurbachu przez Sidneya Hooka w  artykule Marx and 
Feuerbach, „New International” 1936, Vol. 3, No. 2.

29 Dewey otwarcie przyznawał się do braku rozeznania w  kwestii marksizmu. 
Przykładowo, kiedy Max eastman i Sidney Hook zwrócili się do niego z proś-
bą, aby przewodniczył publicznej debacie na temat różnych interpretacji myśli 
Karola Marksa, Dewey odmówił, tłumacząc się niekompetencją. Por. M. east-
man, Heoros I Have Known. Twelve Who Lived Great Lives, Simon and Schuster, 
New York 1942, s. 312. Szerzej na temat Deweyowskiego rozumienia marksizmu 
zob. J. Campbell, Dewey’s Understanding of Marx and Marxism, w: Context over 
Foundation: Dewey and Marx, ed. by W. J. Gawin, D. Reidl Publishing Compa-
ny, Dordecht 1988, s. 119.

30 Por. np. A. Walicki, Marksizm i  skok do królestwa wolności, PWN, Warszawa 
1996; L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, 
Wydawnictwo Zysk i  S-ka, Poznań 2000; e. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia 
i  socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokra-
tycznej, tłum. S. Królak, wstęp S. Sierakowski, Wrocław 2007.
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zyskiem, marksiści zaś o logice kapitalizmu i walce klas. Obie grupy 
zgadzały się jednak, że system gospodarczy jest obszarem autono-
micznym, podlegającym specyficznym dla siebie prawom, a motywy 
kierujące ludzkim działaniem mają przede wszystkim charakter eko-
nomiczny i materialistyczny. Ocenę trafności tych ustaleń musimy 
jednak pozostawić badaczom i  badaczkom lepiej zorientowanym 
w zawiłościach tradycji marksistowskiej. 

*

W swojej długiej karierze filozoficznej John Dewey poświęcił wie-
le miejsca na dociekania, które dziś sklasyfikowalibyśmy jako miesz-
czące się w obszarze filozofii nauki. Logika rozumiana szeroko jako 
teoria badania była wedle słów Deweya jego pierwszą i ostatnią mi-
łością31. Niemniej jednak, jak zauważył ernest Nagel, Dewey czerpał 
wiedzę o  nauce z  popularnych opracowań i  wykazywał „osobliwy 
brak zainteresowania szczegółowymi artykulacjami teorii fizycznej”32. 
Pragmatysta nigdy też nie opanował logiki symbolicznej, któ-
ra w  ocenie Nagela jest niezbędnym narzędziem do zrozumienia 
współczesnej nauki33. Luki w argumentacji Deweya są tym bardziej 
frustrujące, że ogólny obraz badania, jaki możemy wyczytać z prac 
pragmatysty, wydaje się przekonujący. Richard Bernstein w następu-
jący sposób przedstawia relację między pragmatyzmem Johna De-
weya a współczesną filozofią nauki: 

Dewey był filozofem cechującym się wielkim rozeznaniem i jego ogól-
ny pogląd na temat natury badania naukowego jest obecnie potwier-
dzany przez szczegółowe i specjalistyczne dociekania. Deweyowi bra-
kowało umiejętności technicznych oraz cierpliwości, aby rozwinąć 
i  ugruntować swoje intuicje w  systematyczny i  szczegółowy sposób. 

31 Określenie to pada w  liście Deweya do Alberta Barnesa. Cytuję za: T. Burke,  
M. Hester, R. Talisse, Editors Introduction, w: Dewey’s Logical Theory. New Stu- 
dies and Interpretations, ed. by T. Burke, M. Hester, R. B. Talisse, with foreward 
by L. Hickman, Vanderbilt University Press, Nashville 2002, s. xi.

32 Por. e. Nagel, Dewey’s Theory of Natural Science, w: idem, Sovereign Reason and 
Other Studies in the Philosophy of Science, The Free Press, Glencoe 1954, s. 116.

33 Por. e. Nagel, Dewey Reconstruction of Logical Theory, w: ibidem, s. 137.



317PR AGMAT YZM, LIBeR ALIZM,  SO CJALIZM

Dewey […] był człowiekiem z wizją i płodną wyobraźnią […]. Ale wy-
obraźnia i wizja muszą być rozjaśnione i zmodyfikowane w toku szcze-
gółowej analizy, a tego Dewey nie potrafił dla nas zrobić34.

Opinia ta jest dzisiaj nawet bardziej trafna niż w połowie lat sześć-
dziesiątych, kiedy Bernstein pisał te słowa. Znaczna część rozważań 
w obrębie współczesnej filozofii nauki jest utrzymana w pragmatycz-
nym tonie. W szczególności socjologia wiedzy, postkonstruktywizm 
czy eskperymentalny realizm Iana Hackinga wykazują pod pewny-
mi względami istotne pokrewieństwo z  pragmatyzmem Deweya. 
Mimo to bezpośrednie odwołania do prac Johna Deweya zdarzają 
się niezmiernie rzadko, niewiele też wskazuje, aby ta sytuacja mia-
ła szybko ulec zmianie35. Jak się wydaje, w poszukiwaniu przekonu-
jącej, pragmatycznej interpretacji nauki musimy zwrócić się do prac 
takich autorów, jak Richard Bernstein, Mary Hesse, Hilary Putnam 
czy Arthur Fine36.

John Dewey tworzył swoją teorię głównie z myślą o naukach spo-
łecznych. Amerykański filozof utrzymywał, że prawdziwym testem 
dla jego logiki jest to, w  jakiej mierze może ona przyczynić się do 
postępu w badaniach nad społeczeństwem i polityką37. Jednak właś- 
nie w obszarze nauk społecznych ambiwalencje stanowiska Deweya 

34 R. Bernstein, John Dewey, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1966,  
s. 171.

35 Zob. jednak prace zawarte w zbiorze Dewey’s Logical Theory. New Studies and 
Interpretations.

36 Oprócz cytowanych wcześniej w tej pracy dzieł zob. R. Bernstein, Beyond Ob-
jectivism and Relativism. Science, Hermeneutics and Praxis, University of Penn-
sylvania Press, Philadelphia 1983; M. Hesse, Revolutions and Reconstructions in 
the Philosophy of Science, Indiana University Press, Bloomington–London 1980. 
Por. też następujące teksty Arthura Fine’a: The Viewpoint of No One in Particu-
lar, w: The Pragmatic Turn in Philosophy. Contemporary Engagements between 
Analytic and Continental Thought, ed. by W. egginton, M. Sandbothe, State Uni-
versity of New York Press, Albany 2004, s. 115–130; Relativism, Pragmatism and 
the Practice of Science, w: New Pragmatists, ed. by Ch. Misak, Calderon Press, 
Oxford 2007, s. 50–67; a także – i przede wszystkim – okolicznościowy artykuł 
The Scientific Image Twenty Years Later, „Philosophy Studies: An International 
Journal for Philosophy in the Analytic Tradition” 2001, Vol. 106, No. 1–2,  
s. 107–122.

37 J. Dewey, Logic: The Theory of Inquiry, LW 12, s. 481.
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stają się najbardziej widoczne. Pragmatysta uważał, że zadaniem lo-
giki jako teorii badania jest empiryczna analiza tego, jak wspólnoty 
badania mierzą się z  rozmaitymi problemami. Doświadczenie do-
wodzi jednak, że pewne metody badania są skuteczniejsze od innych 
metod. Badania w naukach przyrodniczych jawią się Deweyowi jako 
bardziej zaawansowane logicznie niż dociekania prowadzone w in-
nych sferach życia, w  tym w naukach społecznych. Logika ma za-
tem cel normatywny: jej zadaniem jest wyselekcjonowanie ogólnych 
norm skutecznego badania, które mogą być następnie zastosowane 
w różnych obszarach dociekań. Niekiedy Dewey sugeruje, że prag-
matyzm zdołał wypracować takie ogólne pojęcie metody naukowej 
wspólne zarówno dla nauk przyrodniczych, jak i społecznych. Johna 
Deweya można zatem sklasyfikować jako naturalistę metodologicz-
nego, ale trzeba jednocześnie zaznaczyć, że jego naturalizm miał 
bardzo szczególny charakter – uwikłanie aksjologiczne i praktyczne 
zaangażowanie są dla pragmatysty najbardziej ogólnymi cechami 
wszelkich dociekań. 

Sądzę, że John Dewey obiecywał naukom społecznym zbyt wie-
le, sugerując, że zastosowanie się do pragmatycznych wskazówek 
pozwoli uzyskać im ten sam status, jaki mają nauki przyrodnicze38. 
Zgadzam się z Richardem Rortym, który utrzymuje, że Dewey nie 
zdołał przedstawić zadowalającego ujęcia metody naukowej39. Moż-
na sądzić, że Deweyowi nie chodziło o sprecyzowaną metodę, lecz 
o pewien ogólny etos badania, wyrażający się w eksperymentalnym 
i fallibilistycznym nastawieniu. Znaczenie pragmatyzmu polega nie 
tyle na objawieniu naukom społecznym prawdziwego znaczenia me-
tody naukowej, ile raczej na zwróceniu uwagi na niezależność do-
ciekań w różnych dyscyplinach naukowych. W swoich pracach John 
Dewey opowiadał się za pierwszeństwem logiki pojmowanej jako 
teoria badania przed ontologią i epistemologią40. O tym, czym jest 
wiedza, dowiadujemy się, analizując konkretne przypadki podejmo-
wanych przez ludzi badań, a nie stawiając filozoficzne pytania o na-

38 Na temat rad udzielanych przez pragmatystę badaczom społecznym zob. 
w szczególności idem, Social Science and Social Control, LW 6, s. 64–69.

39 Por. R. Rorty, Introduction, LW 8, s. ix–xviii.
40 Por. J. Dewey, Dewey’s Reply to Albert G. A. Balz, LW 16, s. 280–284.
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turę poznania czy charakter rzeczywistości. Analogicznie można 
twierdzić, że badanie jest też niezależne od roszczeń wysuwanych 
pod jego adresem przez filozofię nauki. Filozofowie mogą być co 
najwyżej interpretatorami historycznie przygodnych praktyk ba-
dania, a  nie legislatorami proklamującymi obowiązujące kanony 
metody naukowej. Badaniom prowadzonym w dyscyplinach spo-
łecznych przysługuje zatem znaczny stopień autonomii. Powinny 
one wyzwolić się od pokusy niewolniczego imitowania nauk przy-
rodniczych i naiwnej wiary w istnienie jednej uprzywilejowanej me-
tody naukowej41. 

John Dewey w  swoich pismach logicznych operował ostrym 
kontrastem między kulturą badania a  interesami ekonomicznymi, 
strukturami władzy czy tradycyjnymi przesądami. Ten idealistyczny 
obraz badania został jednak podważony w wyniku przełomu w fi-
lozoficznym rozumieniu nauki, który symbolizują prace Thomasa 
Kuhna i Paula Feyerabenda. Współczesne socjologiczne studia nad 
nauką pokazują nam, że wspólnoty naukowe są w dużo większym 
stopniu przesiąknięte stosunkami władzy, niż Dewey byłby gotów 
przyznać. Niezdolność do rozpoznania tego faktu miała negatywny 
wpływ na rekomendacje, jakie Dewey formułował pod adresem ba-
dań społecznych. Amerykański filozof słusznie odrzucał wizję nauk 
społecznych jako wolnych od wartości dyscyplin teoretycznych. Ba-
dania prowadzone w naukach o człowieku miały jego zdaniem przy-
czyniać się do zmniejszania rozziewu między teorią a praktyką, pod-
suwać propozycje rozwiązań bieżących problemów oraz służyć jako 
narzędzie rekonstrukcji nieadekwatnych instytucji społecznych. Za-
dań tych nie sposób zrealizować bez polegania na sądach wartościu-

41 Deweyowski pragmatyzm odegrał pewną rolę jako inspiracja dla sprzeciwu wo-
bec imperialistycznych roszczeń wysuwanych w imię metody naukowej przez 
pozytywistów i uczniów Karla Poppera. Taka była główna motywacja stojąca 
za pracą Abrahama Kaplana The Codnuct of Inquiry, której pierwsze wydanie 
ukazało się w 1964 roku. Por. A. Kaplan, The Conduct of Inquiry: Methodology 
for Behavioral Science, Transaction Publishers, New Brunswick–London 2009. 
Na temat Deweyowskiego pragmatyzmu w filozofii nauk społecznych zob. też:  
P. Diesing, How Does Social Science Work? Reflections on Practice, University of 
Pittsburgh Press, Pittsburgh 1991, s. 75–104.
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jących. Amerykański filozof utrzymywał jednak, że wartości muszą 
pochodzić, by tak rzecz, z  wewnątrz procesu badania42. Badanie, 
choć z konieczności uwikłane aksjologicznie, powinno być jednak 
wolne od wpływu doktryn światopoglądowych i politycznych ideo- 
logii. Te ostatnie mogą zostać dopuszczone w obręb badania jedynie 
w roli hipotez wskazujących możliwe rozwiązania określonego pro-
blemu badawczego43.

Deweyowskie ujęcie relacji między nauką a  ideologią trudno 
uznać za zadowalające. Sądzę, że pragmatysta nie zdawał sobie w peł-
ni sprawy z  przemożnego wpływu, jaki tradycje i  ideologie mogą 
wywierać na poszczególnych badaczy i badaczki oraz całe wspólno-
ty dociekań. W rezultacie zaproponowane przez Deweya rozróżnie-
nie między prawomocnymi sądami wartościującymi wyrastającymi 
z  procesu badania a  obcymi elementami światopoglądowymi lub 
ideologicznymi wydaje się niemożliwe do ścisłego przeprowadzenia. 
Posługując się sztywną opozycją ideologii i badania, Dewey nie był 
skłonny przyznać, że takie nurty ideowe, jak konserwatyzm, socja-
lizm czy marksizm, również mogą być postrzegane jako pewnego 
rodzaju wspólnoty dociekań. Stanowisko to może dziwić tym bar-
dziej, że ujęcie ideologii jako formy badania byłoby spójne z Dewey-
owskim wyobrażeniem kontinuum racjonalności rozpościerającego 
się od najbardziej abstrakcyjnych rozważań naukowych do dociekań 
prowadzonych w codziennym życiu. Dewey nie dostrzegał, że stron-
niczość i  zaangażowanie mogą w  pewnych warunkach odgrywać 
w  badaniach społecznych rolę pozytywną. W  istocie trudno sobie 
wyobrazić, aby bez dozy ideologicznej stronniczości nauki społecz-
ne mogły odegrać emancypacyjną rolę i przyczynić się do zmniej-
szenia rozziewu między teorią a  praktyką. A  przecież tego przede 
wszystkim Dewey oczekiwał od badań społecznych i politycznych. 
Reasumując, jestem przekonany, że uwagi Johna Deweya o  logice 
dociekań w naukach społecznych, choć inspirujące, muszą być uzu-
pełnione o osiągnięcia współczesnej hermeneutyki, teorii krytycznej 
i socjologii wiedzy.

42 Por. J. Dewey, Logic: The Theory of Inquiry, LW 12, s. 489 i następne.
43 Ibidem, s. 499–500. 
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Głównym elementem Deweyowskiej logiki było przekonanie 
o  kontekstualistycznym charakterze badania. Filozoficzne znacze-
nie kontekstualizmu polega na próbie znalezienia via media między 
relatywizmem a  absolutyzmem. Dzieje zachodniej filozofii można 
przedstawić jako oscylowanie między dążeniem do osiągnięcia ab-
solutnej pewności a relatywizmem i subiektywizmem, będącymi re-
zultatem porażki tego projektu. Z pragmatycznego punktu widzenia 
ruch ten jest nieproduktywny, gdyż pomija możliwość ugruntowania 
roszczenia do obiektywności w operacjach badania. Różnorodności 
ludzkich zainteresowań musi odpowiadać pluralizm społecznych 
praktyk uzasadniania przekonań. Choć praktyki te z  konieczności 
będą odnosiły się do standardów podzielanych przez historycznie 
określone wspólnoty dociekań, to jednak okoliczność ta nie przekreś- 
la ważności uzyskanych w  badaniu konkluzji. Pragmatyzm uznaje 
relatywistyczną intuicję, że istnieje wiele kultur, teorii, schematów 
pojęciowych i typów doświadczenia, których nie można sprowadzić 
do wspólnego mianownika. Z drugiej jednak strony broni on tezy, 
że poznanie może prowadzić do uzyskania obiektywnie wiążących 
rezultatów. Roszczenie do obiektywności może jednak zostać zre-
alizowane jedynie w określonym kontekście czy – jak powie Dewey – 
w pewnej sytuacji problematycznej. Problematyczność sytuacji nie 
jest dla Deweya ani czysto „obiektywna”, ani czysto „subiektywna”; 
sytuacje raczej łączą oba te aspekty w ramach pewnej całości wyod-
rębnionej z szerszej totalności ogółu interakcji organizmu ze środo-
wiskiem.

Pojęcie sytuacji należy do najbardziej niejasnych terminów 
w  całej filozofii Deweya. Nie umknęło to uwadze komentatorów. 
Bertrand Russell w swoim omówieniu Deweyowskiej logiki pyta, ja-
kie są granice sytuacji, i sugeruje, że dla Deweya sytuacja problema-
tyczna rozciąga się w istocie na cały wszechświat44. Horace Standish 
Thayer zauważył, że kiedy Dewey zabiera się do opisu sytuacji, często 
odnosi się wrażenie, iż pragmatyście zaczyna brakować słów45. Piotr 

44 B. Russell, Dewey’s New Logic, w: The Philosophy of John Dewey, ed. by P. A. Schilpp, 
Tudor Publishing Company, New York 1939, s. 139.

45 H. S. Thayer, Meaning and Action. A Critical History of Pragmatism, 2nd ed., Hack-
ett Publishing Company, Indianapolis 1981, s. 411.
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Gutowski zastanawia się, skąd właściwie Dewey wie, że każda sytua- 
cja jest indywidualna i wyjątkowa, natomiast Aleksander Manterys 
cierpko konstatuje, że „jednoznaczność nie jest cechą łączącą po-
szczególne konkretyzacje terminu »sytuacja«, jakie znaleźć można 
w rozlicznych pracach Deweya”46. Nie można powiedzieć, że Dewey 
nie był świadomy tych trudności. Pragmatysta pragnął zagwaranto-
wać jedność i odrębność sytuacji przez odwołanie się do estetycz-
nej kategorii jakości dominującej. Takie rozwiązanie nie wydaje się 
jednak przekonujące. Bardziej obiecującą strategią jest przyznanie, 
że sytuacje są konstruowane społecznie i  z  tej racji zawsze można 
je postrzegać jako już uprzednio zinterpretowane47. Roberto Frega, 
francuski interpretator myśli pragmatysty, przekonuje, że wedle De-
weya badanie składa się z dwóch faz – artykulacji sytuacji i próby jej 
przekształcenia48. Faza artykulacji polega na wydobyciu na jaw zna-
czeń zapisanych w  praktykach społecznych konstytuujących daną 
sytuację. Faza transformacji jest z  kolei wysiłkiem przekształcenia 
sytuacji zgodnie ze sformułowanym sądem praktycznym. Badanie 
można zatem postrzegać jako proces ekspresji i modyfikacji kulturo-
wo ukształtowanych znaczeń i praktyk społecznych. Jak nietrudno 
dostrzec, interpretacja proponowana przez Roberto Fregę zbliża fi-
lozofię Johna Deweya do tradycji hermeneutycznej. 

Z kontekstualizmem ściśle wiąże się Deweyowska teza o jedno-
ści rozumu teoretycznego i rozumu praktycznego. Wszelkie badanie 
jest dla pragmatysty przezwyciężaniem trudności, jakie działanie 
napotyka w różnych sferach życia. Proces dociekań – zarówno w na-
ukach przyrodniczych i społecznych, jak i w życiu codziennym – prze-
biega wedle tego samego ogólnego wzorca. Rozstrzygnięciom etycz-

46 Por. P. Gutowski, Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw 
filozofii Johna Deweya, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 97–127; A. Mante-
rys, Klasyczna idea definicji sytuacji, Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowa-
nych Nauk Społecznych, Warszawa 2000, s. 54.

47 Tak interpretował myśl Deweya Alfred Schutz. Zob. A. Schutz, Concept and 
Theory Formation in the Social Sciences, „Journal of Philosophy” 1954, Vol. 51, 
No. 9, s. 261.

48 R. Frega, Expressive Inquiry and Practical Reasoning, „Journal of Speculative 
Philosophy” 2009, Vol. 23, No. 4.
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nym i politycznym co do zasady może zatem przysługiwać ten sam 
stopień wiarygodności, którym cieszą się wyniki badań naukowych. 
Na przeszkodzie stoją jedynie takie bariery praktyczne, jak utrwalo-
ne zwyczaje i aprioryczne teorie odziedziczone po przednaukowych 
czasach. Te same czynniki, zdaniem Deweya, hamowały niegdyś 
postęp w  naukach przyrodniczych, ale wraz z  postępem badania 
zostały one przezwyciężone49. Mówiąc, że trudności na drodze do 
etycznej obiektywności mają charakter praktyczny, Dewey chce po-
wiedzieć, że nie ma żadnych filozoficznych lub teoretycznych powo-
dów, dla których znalezienie obiektywnych rozwiązań dla trapiących 
nas problemów społecznych i politycznych miałoby być niemożliwe. 
Wraz z  upowszechnieniem etosu badania rozstrzygnięcia w  dzie-
dzinie etyki i polityki będą cieszyły się zbliżonym poziomem inter-
subiektywnej zgody do tego, który przysługuje obecnie naukowym 
ustaleniom na temat natury świata fizycznego. 

John Dewey może mieć rację, kiedy mówi, że trudności, na które 
natrafiamy w dociekaniach politycznych i etycznych, mają charak-
ter praktyczny. Z tego jednak wcale nie wynika, że mogą one zostać 
łatwo przezwyciężone. Dociekania etyczne zawsze są ograniczone 
przez ilość czasu, jaką możemy im poświęcić. Zobowiązania wy-
nikające z  odgrywanej roli zawodowej lub społecznej zmniejszają 
skłonność jednostek do rozważania odmiennych punktów widze-
nia. Cierpliwość i tolerancja, z którą podchodzimy do twierdzeń na-
szych oponentów, nie są bynajmniej nieograniczone. Z podobnych 
względów duża część życia politycznego nigdy nie będzie „inteli-
gentnym działaniem” w sensie, który nadaje temu terminowi John 
Dewey50. Polityka jest nie tylko sferą inteligentnego rozwiązywania 
problemów społecznych, lecz także obszarem walki o władzę. Wy-
mogi konkurencji politycznej wymuszają uproszczenie politycznego 
przekazu, do zwycięstwa w  wyborach potrzebne są raczej wyrazi-
ste slogany niż wystudiowane argumenty. Decyzje polityczne często 
są podejmowane pod presją czasu, co nie zostawia wiele miejsca 
dla rozwlekłych deliberacji. Życie polityczne wymaga istnienia or-

49 J. Dewey, Theory of Valuation, LW 13, s. 246.
50 Por. C. W. Mills, Sociology and Pragmatism, s. 391–425.
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ganizacji, takich jak partie polityczne, które muszą odwoływać się 
do zaangażowania i  lojalności swoich członków, a nie tylko do ich 
racjonalnej aprobaty. Badania naukowe i  filozoficzne można sobie 
wyobrazić jako niekończący się proces dociekań. Pragmatyczne 
założenie o  ciągłości badania jest jednak dużo bardziej problema-
tyczne w obszarach polityki i etyki, w których zachodzi konieczność 
podejmowania decyzji w określonym czasie, a  ich skutki są często 
nieodwracalne. Całkowite zniesienie różnicy między rozumem teo-
retycznym a rozumem praktycznym nie jest zatem możliwe51. 

Przedstawiona powyżej krytyka Deweyowskiego rozumienia 
pojęć sytuacji i metody nie pozostaje bez wpływu na sformułowaną 
przez pragmatystę koncepcję obiektywności. Dewey utrzymuje, że 
trudności, jakie napotyka zastosowanie metody naukowej w  etyce 
i  polityce, są podobne do tych, z  którymi konfrontowało się nie-
gdyś badanie w  naukach przyrodniczych. Twierdzenie to jest jed-
nak niejasne, gdyż nie wiadomo, co właściwie amerykański filozof 
rozumie przez metodę naukową. Trzeba przyznać, że pragmatyzm 
pozbawiony pojęcia metody nie może nam wiele powiedzieć na 
temat tego, jak mamy postępować w  konfrontacji z  politycznymi 
i  etycznymi dylematami. Dewey sugeruje jedynie, że powinniśmy 
starannie przemyśleć możliwe konsekwencje działania, odwołując 
się przy tym do posiadanej wiedzy i wyobraźni. Nie jest to zła rada, 
ale może się ona okazać niewystarczająca w rzeczywistym konflikcie 
między racjami politycznymi i moralnymi. Kontekstualistyczna teo-
ria Deweya nie potrafi też właściwie rozpoznać roli, jaką w badaniu 
odgrywają rozbudowane systemy przekonań wykraczające poza ho-
ryzont partykularnej sytuacji problematycznej. Amerykański filozof 
jest skłonny traktować wszelkie tego typu teorie jako narzędzia słu-
żące do interpretacji sytuacji i  formułowania hipotez dotyczących 
możliwych działań. Takie ujęcie jest jednak nieadekwatne, gdyż nie 

51 Z  tego względu Roberto Frega opowiada się za zarezerwowaniem terminu 
„prawda” (w peirce’owskim sensie jako idealnego kresu badania) dla dociekań 
w dyscyplinach teoretycznych, podczas gdy rozważania etyczne musiałyby za-
dowolić się Deweyowską „uzasadnioną stwierdzalnością”. Por. R. Frega, Reha-
bilitating Warranted Assertibility: Moral Inquiry and The Pragmatic Basis of Ob-
jectivity, „The Southern Journal of Philosophy” 2013, Vol. 51, Issue 1, s. 1–23.



325PR AGMAT YZM, LIBeR ALIZM,  SO CJALIZM

docenia zasadniczej roli, jaką różne kultury, tradycje ideologicz-
ne i  paradygmaty naukowe odgrywają w  formowaniu tożsamości 
jednostki oraz kształtowaniu jej aparatu pojęciowego. To, jak po-
strzegamy poszczególne sytuacje, może zależeć od kultury, w której 
zostaliśmy wychowani, lub ideologii, jaką wyznajemy. Nie oznacza 
to, że dociekania prowadzone w kontekście określonej sytuacji pro-
blematycznej są pozbawione wszelkiej autonomii. Niemniej jednak 
kontekstualistyczny model badania musi zostać uzupełniony o bar-
dziej holistyczne ujęcie, które przedmiotem refleksji uczyni złożone 
systemy przekonań, takie jak ideologie, tradycje czy paradygmaty.

W  autobiograficznym eseju pod tytułem From Absolutism to 
Experimentalism John Dewey pisał, że „czterdzieści lat spędzo-
nych na wędrówce wśród pustkowi współczesności nie jest czasem 
straconym – pod warunkiem że nie próbujemy przekonać samych 
siebie, że te pustkowia są ziemią obiecaną”52. Dewey miał nadzie-
ję, że filozofia przyczyni się do unifikacji wiedzy i  działania. „Nie 
spodziewam się ujrzeć w moich czasach rzeczywistej, w odróżnie-
niu od sztucznej i wymuszonej, integracji myśli” – przyznawał De-
wey53. „Jednak umysł, który nie jest tak egoistycznie niecierpliwy – 
pocieszał się pragmatysta – może wierzyć, że unifikacja ta nastąpi 
o  właściwej porze”54. Krytykowane przez amerykańskiego filozofa 
rozróżnienia na teorię i  praktykę, produkcję i  konsumpcję, sztukę 
wysoką i sztukę użytkową, to, co idealne, i to, co materialne itd., wy-
dają się charakterystyczne dla społeczeństwa złożonego, w którym 
poszczególnym sferom aktywności społecznej przysługuje znaczny 
stopień funkcjonalnej autonomii. Z tego względu Alan Ryan utrzy-
muje, że postulowaną przez Deweya unifikację można osiągnąć je-

52 J. Dewey, From Absolutism to Experimentalism, LW 5, s. 160.
53 Ibidem, s. 159.
54 Ibidem, s. 159–160. Szukanie pocieszenia w odległej przyszłości może wydawać 

się problematyczne. Charles Wright Mills przytacza słowa Deweya o  tym, że 
w toku swojego życia nauczył się cenić cierpliwość. Jednak cierpliwość – doda-
je przenikliwie Mills – „może oznaczać porażkę i tej możliwości musimy stawić 
czoła”. C. W. Mills, Power, Politics and the People, Oxford University Press, New 
York 1963, s. 168.
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dynie za cenę, której nie warto płacić55. Łagodząc nieco przesłanie 
Ryana, możemy powiedzieć, że jedność teorii i praktyki powinna być 
traktowana jako pewna idea regulatywna, do której można dążyć, ale 
która zapewne nie zostanie całkowicie zrealizowana. Być może nigdy 
nie uda nam się całkowicie przezwyciężyć dychotomii między myślą 
a uczuciem, wartościami a wiedzą, nauką a polityką, etyką a ekono-
mią, myśleniem a działaniem. Nie powinniśmy jednak pozwolić na 
to, aby przepaść między tymi biegunami doświadczenia nadmiernie 
się rozrosła, gdyż przyjdzie nam za to zapłacić wysoką cenę w posta-
ci indywidualnych dramatów i kryzysów społecznych. Wynajdywa-
nie konkretnych sposobów niwelowania sprzeczności społecznych 
znajdujących wyraz w dualistycznych opozycjach jest zatem jednym 
z zadań stojących przed pragmatyczną inteligencją.

*

W  tej pracy dowodziłem, że filozofia polityczna Johna Deweya, 
Bertranda Russella, Karla Polanyiego i Karla Mannheima stanowi-
ła odpowiedź na kryzys liberalnego porządku po pierwszej wojnie 
światowej. Nowym wątkiem, który radykalni liberałowie wprowa-
dzili do tradycji liberalnej, było przekonanie o potrzebie rozbudo-
wanego planowania społecznego. Idea ta była formułowana przede 
wszystkim przez Karla Mannheima i  Johna Deweya. Liberalny ar-
gument na rzecz planowania nie jest jednak tak kontrowersyjny, jak 
by się mogło wydawać. Liberałowie dowodzili, że zmiany w zakre-
sie techniki rządzenia prowadzą do stopniowego przekształcenia na-
tury porządku społecznego: w kolejnych sferach życia spontaniczne 
stosunki rynkowe są zastępowane planowaniem. Podobne diagno-
zy stawiali po wojnie tacy autorzy, jak John Kenneth Galbraith czy 
Gunnar Myrdal. Rozwijając koncepcję siły przeciwważnej, Galbraith 
zwracał uwagę, że koncentracji władzy ekonomicznej w rękach wiel-
kich korporacji towarzyszyły analogiczne procesy organizacji ze stro-

55 A. Ryan, op. cit., s. 328.
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ny pracowników i konsumentów56. Powojenny porządek społeczny 
był produktem przetargów i negocjacji, nie zaś efektem ubocznym 
działania zasady konkurencji. Gunnar Myrdal dowodził z kolei, że 
ład w obrębie państwa dobrobytu kształtuje się w wyniku koordy-
nacji różnych form interwencjonizmu państwowego. Ład ten ma 
charakter zaplanowanej harmonii – różni się zatem diametralnie 
od harmonii spontanicznej zakładanej na gruncie ideologii libera-
lizmu57. Chociaż neoliberalna kontrofensywa z lat osiemdziesiątych 
przyczyniła się do demontażu wielu form interwencjonizmu pań-
stwowego, to trudno byłoby twierdzić, że jej rezultatem był powrót 
do samoregulującego się rynku rodem z  dziewiętnastowiecznych 
wyobrażeń. Można zatem powiedzieć, że Karl Mannheim miał ra-
cję, kiedy dowodził, że planowanie społeczne jest sekretem nowych 
czasów, a  jego proroctwo w  znacznej mierze znalazło potwierdze-
nie w rzeczywistości. Przepowiednia Mannheima nie ziściła się jed-
nak dokładnie w taki sposób, w jaki autor zakładał. Rzadko mówimy 
dziś o planowaniu w ogóle, a więcej o polityce przemysłowej, poli-
tyce społecznej, planowaniu przestrzennym, polityce makroekono-
micznej itd. Ta swoista dezagregacja planowania świadczy o tym, że 
pojęcie to straciło swoje ostrze ideologiczne. Innymi słowy, nie jeste-
śmy dziś skłonni traktować planowania jako narzędzia budowy no-
wego ładu społecznego.

Jeżeli elementy liberalnego planowania na stałe weszły do prak-
tyki politycznej współczesnych społeczeństw, to demokracja prze-
mysłowa i związana z nią krytyka pracy najemnej okazały się znacz-
nie trudniejsze do wprowadzenia w życie. Wobec Deweyowskiego 
programu estetyzacji pracy można formułować dwa typy zarzutów. 
Można wytykać pragmatyście brak poczucia realizmu oraz ganić go 
za to, że swojej wizji demokracji przemysłowej nigdy nie opracował 
w szczegółach. Można jednak krytykować Johna Deweya i za to, że 
w  swoim myśleniu utopijnym okazał się niekonsekwentny. Uwagi 

56 Por. J. K. Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, wybór  
W. Osiatyński, tłum. J. Prokopiuk, Z. Zinserling, wstęp Z. Lewandowicz, posło-
wie e. Lipiński, PIW, Warszawa 1973, s. 283–289.

57 Zob. G. Myrdal, Beyond the Welfare State. Economic Planning and Its Interna-
tional Implications, Bantom Books, New York–London–Toronto 1960, s. 66–71.
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o  estetyzacji pracy pragmatysta sformułował w  formie dygresji na 
marginesie rozważań o sztuce. Co więcej, Dewey nigdy na serio nie 
zmierzył się z negatywnymi konsekwencjami industrializacji. Praca 
przy taśmie produkcyjnej nie stwarza wielu okazji do przeżywania 
estetycznej przyjemności bez względu na to, jaki jest udział pracow-
ników w  zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jak pokazuje przykład 
Williama Morrisa, program estetyzacji pracy może być w  sposób 
konsekwentny sformułowany jedynie jako utopia postindustrialna58. 
Tak daleko jednak Dewey nie odważył się pójść. Wywodom Johna 
Deweya na temat demokracji przemysłowej brakuje więc zarówno 
poczucia realizmu polityka społecznego, jak i odwagi intelektualnej 
niezbędnej do napisania pełnokrwistej utopii. Nie zmienia to tego, 
że Dewey i Russell mieli rację, stawiając problem jakości doświad-
czenia związanego z  pracą w  centrum refleksji politycznej. Różni-
ce zdań między filozofami wynikały po części z odmiennych wizji 
jednostkowej samorealizacji. Dla Johna Deweya samorealizacja 
oznaczała uczestnictwo w  życiu demokratycznie zorganizowanej 
wspólnoty, dla Bertranda Russella zaś prawo do realizacji impulsu 
twórczego jednostki. Z  tego powodu John Dewey podkreślał zna-
czenie demokracji w  miejscu pracy, podczas gdy Bertrand Russell 
postulował skrócenie czasu pracy lub wprowadzenie jakiejś formy 
dochodu gwarantowanego. W  tej sprawie moja sympatia jest po 
stronie Russella59.

58 Por. W. Morris, News from Nowhere, w: News from Nowhere and Other Writ-
ings, ed. and with introduction by C. Wilmer, Penguin Books, London 2004,  
s. 121–128. Mieszkańcy postindustrialnej utopii Morrisa zajmują się między in-
nymi burzeniem mostów stalowych i wznoszeniem drewnianych, gdyż te dru-
gie odznaczają się większymi walorami estetycznymi.

59 W  sprawie współczesnych argumentów na rzecz demokracji w  miejscu pra-
cy zob. S. Bowles, H. Gintis, A Political and Economic Case for the Democrat-
ic Enterprise, „economics and Philosophy” 1993, Vol. 9, Issue 1. W sprawie de-
bat wokół idei dochodu gwarantowanego por. np. Ph. van Parijs, What’s Wrong 
With a Free Lunch?, ed. by J. Cohen, J. Rogers, foreword R. Solow, Beacon Press, 
Boston 2001. Ciekawą analizę doświadczenia związanego z  pracą w  nowych 
sektorach gospodarki można znaleźć w pracy Richarda Sennetta, Korozja cha-
rakteru. Osobiste konsekwencje pracy w  nowym kapitalizmie, tłum. J. Dzierz-
gowski, Ł. Mikołajewski, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2006. 
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Dictum Johna Deweya, że liberalizm musi być radykalny albo 
będzie pozbawiony znaczenia, wydaje się odległe od tonacji współ-
czesnych debat o  liberalizmie. Trudno wyobrazić sobie myśliciela, 
który pod względem stylistyki wywodów bardziej różniłby się od 
Johna Deweya niż John Rawls. W istocie, gdyby Dewey miał możli-
wość zapoznania się z dorobkiem autora Teorii sprawiedliwości, jego 
dzieło przyjąłby zapewne z dużym zdumieniem. Prace Rawlsa są do-
skonałym przykładem tego rodzaju abstrakcyjnego teoretyzowania 
na tematy polityczne, do którego Dewey podchodził z dużą podejrz-
liwością. Co więcej, niektóre wczesne argumenty Rawlsa opierają się 
na wczesnoliberalnym micie ahistorycznej jednostki, który pragma-
tysta z pasją zwalczał. Mimo tych różnic Dewey i Rawls podzielali 
kilka zasadniczych przekonań. Obaj sądzili, że zadaniem teorii li-
beralnej jest ocena instytucjonalnych podstaw ładu politycznego – 
tego, co Rawls określił mianem struktury podstawowej społeczeń-
stwa. Obaj zgodnie twierdzili, że nie udało się do tej pory znaleźć 
właściwej formuły uspołecznienia liberalizmu. Obaj byli też przeko-
nani, że liberalizm potrzebuje nowej wizji ładu, kwestionującej ka-
pitalistyczny porządek własności. W przedmowie do poprawionego 
wydania Teorii sprawiedliwości Rawls mówił, że jego koncepcja spra-
wiedliwości może być zrealizowana jedynie w  dwóch typach spo-
łeczeństw60. Pierwszym z nich jest demokracja właścicielska, której 
instytucje wedle słów Rawlsa „usiłują rozpraszać bogactwo i kapitał 
i w ten sposób zapobiegać temu, by niewielka część społeczeństwa 
kontrolowała gospodarkę i pośrednio samo życie polityczne”61. Dru-
gą możliwością jest „liberalny ustrój socjalistyczny”, przez co autor 
rozumiał jakąś wersję rynkowego socjalizmu, łączącą rynkowy me-
chanizm alokacji zasobów z dominacją własności publicznej. W na-
pisanych w odpowiedzi na dzieło Rawlsa pracach takich autorów, jak 
Michael Walzer, Michael Sandel, Philippe van Parijs, John Romer, 
Gerald Allan Cohen czy Amartya Sen, można znaleźć wiele sugestii 

60 Por. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, tłum. M. Panufiuk, J. Pasek, 
A. Romaniuk, przekład przejrzał S. Szumański, PWN, Warszawa 2009, s. 15–16. 
Rawls uznaje państwo dobrobytu za rozwiązanie niewystarczające, gdyż toleru-
je ono zbyt duże rozpiętości w zakresie własności środków produkcji.

61 Ibidem, s. 15.
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na temat tego, jak dziś mogłyby wyglądać propozycje programowe 
radykalnego liberalizmu62. 

Być może najciekawszym elementem filozofii politycznej rady-
kalnych liberałów jest ich ambiwalentny stosunek do instytucji ryn-
ku. John Dewey, Bertrand Russell, Karl Mannheim i  Karl Polanyi 
traktowali rynek jako wytwór cywilizacji liberalnej, którego funkcjo-
nowanie stwarzało poważne zagrożenie dla przetrwania liberalnego 
społeczeństwa. Radykalni liberałowie kwestionowali leseferystycz-
ną utopię samoregulującego się rynku, ale nie odrzucali rynku jako 
takiego. Skłaniali się ku socjalizmowi, własności publicznej, pla-
nowaniu i demokracji przemysłowej, chcieli jednak osiągać te cele 
za pomocą jakiejś formy gospodarki mieszanej. W swoich pracach 
teoretycznych i publicystyce politycznej John Dewey zalecał ekspe-
rymentalne podejście do reform instytucjonalnych. Podążając śla-
dami Deweya, Axel Honneth przekonuje, że współczesny socjalizm 
powinien być „historycznym eksperymentalizmem”63. Socjaliści 
muszą wyzbyć się wiary w proste panacea, takie jak zniesienie pry-
watnej własności środków produkcji czy zastąpienie rynku planem. 
Zamiast tego potrzebne jest zbadanie potencjału tkwiącego w róż-
nych propozycjach reform instytucjonalnych oraz ich rozmaitych 
kombinacjach. W  szczególności, zdaniem Honnetha, niezbędne 
jest „oczyszczenie pojęcia rynku z  późniejszych kapitalistycznych 
dodatków, aby rozważyć jego własną moralną substancjalność”64. 
eksperymentalny socjalizm, przekonuje Honneth, byłby realizacją 
Deweyowskiej formuły demokracji jako sposobu życia. Karl Pola-
nyi mówił z kolei o socjalizmie jako „tendencji do wykraczania poza 

62 Por. M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i  równości, tłum.  
M. Szczubiałka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007; 
M. Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus 
Publishing, Warszawa 2012; P. van Parijs, Real Freedom for All. What (if any-
thing) can justify Capitalism?, Oxford University Press, Oxford–New York 1995; 
A. Sen, Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 
2002; G. A. Cohen, Dlaczego (nie) socjalizm?, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Polskie 
Towarzystw ekonomiczne, Warszawa 2011.

63 A. Honneth, The Idea of Socialism. Towards a  Renewal, Polity Press, Cam-
bridge–Malden 2017, s. 51.

64 Ibidem, s. 67.
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samoregulujący się rynek poprzez świadome podporządkowanie go 
demokratycznemu społeczeństwu”65. Jestem przekonany, że te dwa 
określenia razem wzięte dają nam najlepszą ogólną definicję socjali-
zmu, jaką jesteśmy w stanie dzisiaj sformułować.

Rozważań tych nie należy traktować jako wezwania do jakiegoś 
rodzaju „powrotu do Deweya”. Zgadzam się z Charlesem Wrightem 
Millsem, który pisze, że „nasze główne systemy orientacji – libera-
lizm i socjalizm – w zasadzie poniosły porażkę jako adekwatne wyja-
śnienia świata i nas samych”66. Niewątpliwie żyjemy w czasach, w któ-
rych wielkie tradycje ideologiczne nie mają gotowych odpowiedzi na 
trapiące nas pytania. Z tego faktu nie należy jednak wyciągać myl-
nego wniosku o zwycięstwie postpolityki czy nastaniu końca ideo- 
logii. Receptą na współczesne bolączki nie jest też zwrot w  stronę 
przednowoczesnych tradycji myślenia o polityce. Jestem zdania, że 
wyzwaniem, przed którym staje filozofia polityczna dziś, jest rekon-
strukcja głównych tradycji ideologicznych Zachodu, w tym przede 
wszystkim liberalizmu i  socjalizmu. Być może najbardziej istotna 
lekcja, jakiej udzielili nam radykalni liberałowie, polega na dostar-
czeniu wzoru tego, jak taka rekonstrukcja może wyglądać. Russell, 
Mannheim, Dewey i Polanyi próbowali dostosować liberalne myśle-
nie o polityce do wymogów epoki przemysłowej. Dziś wyczerpywa-
nie się nieodnawialnych zasobów i katastrofa klimatyczna stawiają 
nas przed zupełnie innymi wyzwaniami. Można jednak sądzić, że 
sprostanie im będzie wymagało głębokiej rekonstrukcji dominują-
cych wzorców myślenia o polityce – rekonstrukcji podobnej do tej, 
której dla tradycji liberalnej i socjalistycznej próbowali dokonać ra-
dykalni liberałowie.

W polityce ziemią obiecaną, której poszukiwał John Dewey, była 
jakaś kombinacja liberalizmu i socjalizmu. Określenie „liberalny so-
cjalizm” nie pojawia się w pismach pragmatysty. W annałach historii 
myśli politycznej termin ten występuje jedynie sporadycznie i  nie 

65 K. Polanyi, Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych cza-
sów, tłum. M. Zawadzka, słowo wstępne J. Stiglitz, wprowadzenie F. Block, 
PWN, Warszawa 2010, s. 276.

66 C. W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, tłum. M. Bucholc, wstęp J. Mucha, PWN, 
Warszawa 2007, s. 263.
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ma ustalonego znaczenia67. Według mojej wiedzy wyrażenia liberal-
ny socjalizm dla oznaczenia odrębnego stanowiska ideologicznego 
pierwszy użył Włoch Carlo Rosselli w wydanej w 1930 roku w Pa-
ryżu pracy Socialismo liberale68. Gdybym jednak miał scharaktery-
zować w jednym zdaniu postawę ideową Johna Deweya, Bertranda 
Russella, Karla Polanyiego, powiedziałbym, że byli oni liberalnymi 
socjalistami69. Jak miałaby wyglądać kombinacja wolności i  bez-
pieczeństwa, planowania i rynku, indywidualizmu i kolektywizmu, 
o  którą chodziło liberalnym socjalistom? Benedetto Croce złośli-
wie porównał liberalny socjalizm do hircocervusa – stwora będą-
cego w połowie gęsią, a w połowie jeleniem, najbardziej nieudanej 
i pokracznej hybrydy w całej mitologii70. Reinhold Niebuhr przeko-
nywał z kolei, że liberalizmowi „brakuje ducha entuzjazmu, by nie 
powiedzieć fanatyzmu, który jest tak niezbędny, aby wyrwać świat 
z utartych kolein”71. Liberalny socjalizm z pewnością nie jest intelek-
tualną syntezą zasad liberalizmu i  socjalizmu. Zadanie stworzenia 
takiej syntezy, nawet gdyby ktoś chciał się go podjąć, okazałoby się 

67 Przykładem takich sporadycznych odniesień może być uwaga Leonarda Hob- 
house’a, który uznał Autobiografię Johna Stuarta Milla za „najlepsze sumarycz-
ne przedstawienie liberalnego socjalizmu, jakie posiadamy”. Por. L. Hobhouse, 
Liberalism, w: idem, Liberalism and Other Writings, ed. by J. Meadowcroft, 
Cambridge University Press, Cambridge–New York 1994, s. 55.

68 Por. C. Rosselli, Liberal Socialism, ed. by N. Urbinati, transl. W. McCuig, Prin-
ceton University Press, Princeton 1994. Carlo Rosselli przekonywał, że nowa 
ideologia liberalnego socjalizmu „żyje potencjalnie w rewizjonistycznej kryty-
ce i jest stopniowo wcielana w życie przez ruch robotniczy” (ibidem, s. 83). Jak 
podaje we wstępie Nadia Urbinati, po zamordowaniu braci Rosselliego przez 
faszystowskie bojówki utworzono w Nowym Jorku stowarzyszenie pod nazwą 
Friends of Carlo and Nello Rosselli, zajmujące się między innymi wydawaniem 
książek o tematyce społecznej, którego subskrybentem był John Dewey. Nie wy-
daje się jednak prawdopodobne, aby Dewey zetknął się bliżej z poglądami Car-
lo Rosselliego. 

69 Pominąłem w tym zestawieniu Karla Mannheima, gdyż jego myśl wydaje mi się 
w większej mierze motywowana strachem przed osunięciem się w  irracjona-
lizm niż nadzieją na nowy, bardziej sprawiedliwy porządek społeczny.

70 Wypowiedź Benedetto Crocego cytuję za: N. Urbinati, Introduction. Another 
Socialism, w: C. Rosselli, op. cit., s. L.

71 R. Niebuhr, The Twilight of Liberalism, „New Republic” 1919, 14 June. Wypo-
wiedź Niebuhra cytuję za: J. Campbell, op. cit., s. 140.
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niemożliwe do wykonania z powodu złożoności i bogactwa trady-
cji liberalnej i socjalistycznej. Bodaj najbardziej charakterystycznym 
rysem filozofii politycznej Johna Deweya jest próba wniesienia do 
lewicowej polityki fallibilistycznego nastawienia charakterystyczne-
go dla współczesnej kultury naukowej. Zarówno prace Johna De-
weya, jak i jego postawa polityczna pozwalają wierzyć, że Reinhold 
Niebuhr mógł nie mieć racji. Być może fanatyczna żarliwość nie jest 
koniecznym warunkiem zaangażowania na rzecz socjalizmu. Być 
może możliwa jest inna polityka, polityka łącząca lewicowy rady-
kalizm z nastawieniem fallibilistycznym. Jeżeli tak jest w istocie, to 
nie ulega wątpliwości, że ta odmiana lewicowości potrzebuje własnej 
nazwy. Nie przychodzi mi do głowy określenie bardziej odpowied-
nie niż liberalny socjalizm.
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summary
pragmatism and radical liberalism.

study of john dewey’s political philosophy

The work is devoted to the political philosophy of John Dewey, perceived 
in a broader context of the crisis of liberal tradition after World War I. 
The crisis was manifested by a widespread loss of faith in the principles of 
liberalism, as well as the emergence of political movements which openly 
rejected liberal political institutions, such as communism and fascism. This 
study asserts that there were at least three distinctive ideological reactions 
to interwar crisis coming from within liberal tradition. Neoliberals, such 
as Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek proposed to return to the 
19th-century economic liberalism. Ordoliberals, including Walter eucken or 
Wilhelm Röpke, believed that a chance for liberalism to revive is an alliance 
with conservatism and Catholic social thought. There was also a third 
ideological orientation – undoubtedly much less known than neoliberalism 
and ordoliberalism – which aimed at reconstruction of liberalism in the 
course of dialogue with socialism. This ideological movement was defined 
in this work as radical liberalism. The most prominent representatives of 
this line of thought were John Dewey, Bertrand Russell, Karl Mannheim 
and Karl Polanyi. The basic core of the work is to reconstruct the ideology 
of radical liberalism, as well as the attitude of radical liberals to competing 
ideological orientations, especially economic liberalism and revolutionary 
Marxism.

By stressing the fact that Deweyan pragmatism should be regarded 
as a factor in wider transformation of liberal tradition, I wish to challenge 
two interpretations of Dewey’s political thought, which are common in the 
literature. Firstly, I object the view that Dewey’s ideas could be adequately 
referred to as an American version of new liberalism in the style of Thomas 
Hill Green, which seems to be suggested by authors such as Alan Ryan, 
Mathew Festestein or Alfonso Damico. Secondly, I also do not agree with 
the interpretation by Robert Westbrook and James Campbell, according 
to whom Dewey was a philosopher of the American experience, and his 
ideas could be read solely in the context of American democratic tradition. 
In my work, I demonstrate that John Dewey struggled with the problems 
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which troubled most liberals from the interwar period. My hope is that by 
comparing the ideas of John Dewey with the thought of Bertrand Russell, 
Karl Mannheim and Karl Polanyi I have managed to shed new light on the 
political thought of the American philosopher.

The second field of analyses described in the book is the philosophy of 
American pragmatism in the form proposed by John Dewey. Discussion 
is centered on the political consequences of his philosophy. Philosophical 
pragmatism instigated intellectual reconstruction, which resulted in 
releasing liberalism from metaphysics and acknowledging the historical 
contingency of liberal tradition. The criticism of metaphysics according 
to John Dewey is a certain form of critique of ideology . The American 
philosopher eagerly uses the rhetoric of unmasking. He aims at exposing 
the metaphysical assumptions hidden in such ideological systems as 
classical liberalism or revolutionary Marxism, in order to demonstrate 
their problematic nature. The compromised metaphysical tradition is to be 
replaced by pragmatic theory of thinking as problem solving. Hilary Putnam 
rightly defined Dewey’s philosophy as “pragmatic enlightenment”. The 
pragmatism rejects the universalism of the enlightenment period, but does 
not renounce all claims towards objectivity. Reliable results can be obtained 
within the boundaries of particular problematic situations. The project of 
pragmatism can be perceived as an attempt to find a philosophical via media 
between absolutism and relativism. Thus one can say that pragmatism of 
John Dewey provides liberalism with a new idea of rationality, which can be 
reconciled with contemporary self-knowledge of western societies.

The work consists of an introduction, five chapters and a concluding 
part, entitled Pragmatism, liberalism and socialism, in which I attempt to 
summarize the ideas mentioned.

The first chapter concerns the analysis of the crisis of liberal tradition 
after World War I. An introduction to the analysis is a short biographical 
sketch and a reconstruction of John Dewey’s philosophical career prior 
to 1914. It is argued that the outbreak of World War I is a turning point 
in the biography of the American philosopher. Since that time, one can 
observe Dewey’s increased interest in socio-political issues. In the interwar 
period, the most important works by John Dewey were published, including 
Human Nature and Conduct (1922), The Public and Its Problems (1927), 
Individualism Old and New (1930), Liberalism and Social Action (1935), 
Freedom and Culture (1939). I am convinced that John Dewey’s political 
philosophy presented in those works should be interpreted in the context 
of the crisis of liberal tradition after the war. The World War I, which took 
eight millions of casualties, undermined the naive faith in the inevitability 
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of social progress. At the same time, the war effort revealed vast potential 
of the state as an organizer of economic life, which forced left-wing liberals 
to consider the possibilities offered by economic planning. The emergence 
of totalitarian systems in countries such as Russia, Italy and Germany – as 
well as the victory of various forms of authoritarianism in the countries 
of Southern and eastern europe – questioned the durability of liberal 
political institutions. Finally, new ideologies, such as bolshevism, fascism 
and Nazism openly rejected the most fundamental liberal ideas.

The crisis of liberalism, apart from political aspects, also had an 
intellectual dimension. According to John Dewey, modern world was 
shaped by a triple revolution, comprised of industrial, democratic and 
scientific revolution. The most important liberal ideas had been formulated 
before those revolutions, or at their very early stages. As a result, liberalism 
do not possess a political philosophy which would provide an adequate 
answer to the challenges of modernity. In particular, liberals need to re-
examine their attitude towards market, democracy and the intellectual 
heritage of enlightenment. John Dewey believed that the laissez-faire faith 
in spontaneous emergence of the social order in the course of market 
transactions was the Achilles’ heel of early liberalism. Similar beliefs were 
expressed also by Bertrand Russell, Karl Mannheim and Karl Polanyi. 
According to radical liberals, a revival of the liberal tradition requires a firm 
abandoning of the free market doctrine. The claim that the free market ideal 
is impossible to fulfill in the modern society is perhaps the most original 
claim of radical liberalism.

The subject of analysis in the second chapter are the philosophical 
ideas of John Dewey. The chapter starts with a reconstruction of pragmatic 
criticism of metaphysics, especially the juxtaposition of thought and 
action in the Greek philosophy and the dualisms characteristic of modern 
philosophy. In this context, I present the concept of inquiry formulated by 
John Dewey. According to the American philosopher, the most characteristic 
features of all thinking are: instrumentalism (ie, concept of thought as a tool 
for reconstruction of experience), contextualism (ie, thinking is possible 
only within the confines posed by a particular problematic situation) and 
fallibilism (ie belief in a self-corrective character of organized inquiry). The 
chapter’s final part is devoted to an analysis of the political consequences of 
Dewey’s pragmatism. In particular, much attention is given to topics such 
as Dewey’s views on social sciences, relation between facts and values, and 
between theory and practice. According to John Dewey, a liberal society 
resembles the community of cooperative inquiry The success of liberalism, 
similarly to the success of a science, requires not so much unshakable 
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foundations as relentless readiness to modify the adopted assumptions. 
At the same time, the American philosopher has no doubts that organized 
investigation will ultimately lead to solving the problems which ail the 
society. Thus, the culture of inquiry projected by John Dewey retains 
the belief in the inseparable connection between reason and freedom, 
characteristic of the enlightenment thought.

The third chapter is devoted to an analysis of John Dewey’s liberalism. 
It is opened by a reconstruction of the criticism of laissez-faire which can 
be found in the works by John Dewey and Karl Polanyi. Both thinkers were 
convinced that economic liberalism had failed to liberate itself from the 
dependence on early-liberal idea of natural order. It was for that reason that 
Dewey defined the laissez-faire as degenerated metaphysics, whereas Karl 
Polanyi argued that it is a constructivist social utopia, which is promoted 
despite the resistance from large social groups. In the context of polemics 
with economic liberalism, Dewey’s definitions of such categories as freedom, 
individualism, equality, progress and rationality are presented. The chapter’s 
final part is devoted to an analysis of programs of social reconstruction 
formulated by radical liberals. I confront the bold project of aestheticization 
of work presented by John Dewey in his work entitled Art as Experience, 
with the “praise of laziness” put forward by Bertrand Russel. I also make 
a comparison between the ideas of John Dewey and Karl Mannheim on 
the possibility to use modern social planning techniques for the benefit of 
liberalism and democracy. The whole is concluded by an attempt to present 
the issue of freedom in a modern society, the way it was perceived by radical 
liberals.

The subject of chapter four is a reconstruction of the understanding of 
democracy devised by Dewey. The chapter consists of two parts. The first 
one is devoted to an analysis of the democratic ideal in Dewey’s thoughts. 
The American philosopher distinguished between the political and social 
meaning of democracy. The institution of representative government, 
in Dewey’s opinion, constitutes an adequate realization of the political 
dimension of democracy. Democracy perceived as a social ideal, on the 
other hand, refers to the idea of self-governing community. Realization 
of democracy’s social message, in Dewey’s opinion, requires deep 
transformations in the culture and institutional structure of liberal societies. 
This aspect of Dewey’s thought has been continued in the program and 
actions of the New Left, becoming one of the main sources of inspiration 
for the idea of participatory democracy. The second part of the article deals 
with an analysis of John Dewey’s understanding of the public sphere. Also 
in this case, I aim to emphasize the radical nature of Dewey’s concepts, as 
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well as the connections between his thought and contemporary theories of 
deliberative democracy. In my opinion, the originality of the philosophy 
of democracy formulated by John Dewey lies precisely in this unique 
combination of political liberalism and radical democracy.,

Chapter five concerns practical attempts to bring to life the ideas of 
radical liberalism undertaken by John Dewey at various stages of his life. The 
subject of analysis included in the chapter is Dewey’s pedagogical thought, 
his political activity in the period of New Deal, as well as an important 
episode of his life, which was the proceedings of the commission meant to 
assess the relevance of accusations against Leon Trotsky formulated during 
the Moscow trial. The commission headed by Dewey made a ruling that 
the Moscow trials were staged, and the proceedings, as well as the collected 
evidence, published in two volumes, has become one of the most important 
documents in the history of American left. The analyses presented in this 
chapter make use of elements from Dewey’s biography to more accurately 
grasp the way of thinking about politics characteristic of radical liberals.

In the concluding part, I make a critical evaluation of John Dewey’s 
philosophy in the light of contemporary philosophy. I also pose a question 
about the conclusions reached by radical liberals in the course of their 
intellectual and political journey. John Dewey, Bertrand Russell and Karl 
Polanyi were making relentless efforts to synthesize motifs taken from 
liberal and socialist tradition. I believe that their works provided a space 
where a new form of left-wing identity could crystalize. I propose to give  
a name to that eclectic form of leftism – and call it a liberal socialism.





A
Aboulafia Mitchell 309
Addams Jane 40–41
Adorno Theodor 97, 304
Alexander Thomas 23
Anton John P. 91
Arendt Hannah 229
Aron Raymond 79
Arystoteles 88–90, 92, 94 
Asquith Herbert Henry 56
Auden Wystan Hugh 304

B
Balz Albert G. A. 115, 318
Baran Bogdan 202
Barnes Albert 316
Bastgen Zofia 103, 264
Beals Carleton 286
Beard Charles 285, 289
Becker Carl 285
Beineke John A. 28
Bellamy edward 62
Bellamy Richard 208, 295
Bentham Jeremy 102, 154–155, 217
Bentley Michael 56
Berkeley George 98
Berlin Isaiah 74, 79, 96
Berman Paul 71, 296
Bernstein eduard 75
Bernstein Richard Jacob 36, 116, 

127, 219, 255, 292, 308–309, 
312, 316–317 

indeks osobowy

Bingham Alfred 280
Block Fred 49, 150, 162, 164, 331
Bloom Allan 176
Bobbio Norberto 207–208, 215, 

224, 295
Bohman James 97, 125, 132, 201, 

234, 238–239, 253–254
Bookman Marry 309
Bordeau edward J. 271
Bottomore Tom 207
Bourne Randolph 43–45
Bowles Samuel 328
Boydston Jo Ann 26, 105, 335
Brandom Robert 23
Bright John 154
Bruch Robert W. 111
Brus Włodzimierz 191
Bucholc Marta 232, 331
Buczyńska-Garewicz Hanna 24
Buksiński Tadeusz 105, 229
Burghardt Du Bois William 

edward 270
Burke edmund 154
Burke Thomas 309, 316

C
Campbell James 24, 239, 315, 332, 

361
Cangiani Michele 33
Carlo Tresca 286
Carnap Rudolf 311
Carson Clarence B. 207, 212



368 INDeKS OSOB OWY

Catanzariti Mariavittoria 50
Chamberlain John P. 286
Childs John L. 193
Chmielewski Adam 14
Chwedeńczuk Bohdan 102, 121, 217
Claeys Gregory 60
Clopton R. W. 22, 182
Cobden Richard 47, 154
Cohen Gerald Allan 329–330
Cohen Joshua 328
Cohen Morris 295
Cole George Douglas Howard 181, 

282
Commager Henry Steele 305–306
Commons John 72
Comte Auguste 298
Conant James 106
Condorcet Jean-Antoine-Nicolas de 

52
Congdon Lee 46
Connolly William e. 206, 245
Copleston Frederick 102, 217
Cork Jim 76
Cornforth Maurice 296
Coser Lewis 307
Croce Benedetto 332
Crochan Molly 93
Czaplińska-Muternlichowa Róża 261
Czarnik Szymon 79
Czyżewski Marek 224

D
Dale Gareth 33, 158, 161, 163
Damico Alfonso J. 24, 61, 212, 229, 

361
Danto Arthur Coleman 100
Debs eugen 40
Deen Philip 22, 91, 297
Demokryt 92
Denonn Lester e. 298

Deutscher Isaac 284–285
Dewey Alice 41 
Dewey Archibald S. 35
Dewey John, brat 35
Dewey John, passim 
Dewey Rich Lucina 35
Diesing Paul 319
Diggins John Patrick 24, 284
Dreyfus Alfred 284
Dryzek John 201
Dulczyńska-Polanyi Ilona 304
Dybel Paweł 90
Dzierzgowski Jan 328

E
eastman Max 35, 259, 291, 315
edwards Paul 97
egginton William 317
eggleston Ben 60
egner Robert e. 298
erhard Ludwig 75
eucken Walter 75, 361

F
Fallace Thomas 222
Faraday Michael 240
Farfield Paul 127
Farr James 244
Farrell James T. 284–285, 287
Festenstein Matthew 24, 61, 201
Feuer Lewis S. 71, 296
Feyerabend Paul 319
Filipczuk Michał 24, 284
Filipowicz Stanisław 14, 24–25, 86, 

239
Fine Arthur 317
Finerty John 286
Flacks Richard 249, 251
Fraser Nancy 254
Freeden Michael 61



369INDeKS OSOB OWY

Frega Roberto 118, 322, 324
Friedman Milton 10
Fukuyama Francis 11–12

G
Gadamer Hans Georg 90
Galbraith John Kenneth 326–327
Gale Richard M. 93
Galileusz 94
Gąsior-Niemiec Anna 330
Gawin William J. 296, 315
Geertz Clifford 305
George Henry 63, 271
George Lloyd 56
George Norris 274
Gintis Herbert 328
Godoń Rafał 90
Godwin William 154
Gordon Scott 150, 156
Grampp William Dyer 54
Green Thomas Hill 18, 36, 60–61, 

74, 155, 361
Griffin Roger 208, 295
Grobler Adam 15
Grygieńć Janusz 11, 25, 60, 201, 254
Gurba Krzysztof 79
Gutowski Piotr 24–25, 35, 312, 322

H
Habermas Jürgen 25, 224–225, 227, 

229, 239, 253, 308–309
Hacking Ian 317
Hannock Roger 97
Hansen Olaf 43
Hardy Henry 96
Harper William 41
Hayden Tom 244
Hayek Friedrich von 10, 21, 26, 67, 

79–81, 146, 256, 314, 361

Hegel Georg Wilhelm Friedrich 36, 
169, 296

Heidegger Martin 308
Heisenberg Werner 113–114
Hensoldt Agnieszka 24–25, 116
Hesse Marry 317
Hester Micah D. 316
Hickman Larry A. 22, 91, 105, 115, 

127, 297, 316
Hirschman Albert Otto 52
Hitler Adolf 33–34, 104–105
Hobhouse Leonard Trelawny 60, 

74, 217, 332
Hobson John Atkinson 60, 155
Honneth Axel 97, 200, 229, 330
Hook ernest B. 71, 296
Hook Sidney 14, 23, 42, 71, 74, 76, 

83, 98, 139–140, 146, 247–248, 
259, 284–285, 287, 289, 293, 
295–296, 307, 315

Horkheimer Max 97
Horowitz Irving 231, 306
Howe Irving 307
Howlett Charles 49
Hume David 154

J
James William 23, 111, 202
Janicka Barbara 205
Jankowska Hanna 189
Jaskóła Janusz 120
Jászi Oszkár 31, 33, 190
Jay Martin 92
Jefferson Thomas 203, 216
Jeffries John W. 303
Jezus Chrystus 35, 37
Joas Hans 72, 218

K
Kaczmarczyk Michał 218



370 INDeKS OSOB OWY

Kaczmarek Bohdan 26, 218, 254
Kaczocha Włodzimierz 25
Kant Immanuel 35–36, 52, 95–97, 

178, 224
Kaplan Abraham 319
Karalus Andrzej 202
Károlyi Mihály 33
Kartezjusz (właśc. René Descartes) 

94–95
Kassner Maciej 26, 261
Katznelson Ira 11
Kaufman Arnold 105, 206, 244– 

–245, 247, 250–251
Kaufmann Felix 105
Kaufman-Osborne Timothy 238
Kautsky Karl 292
Keggly Jacqueline 26
Kemp Catherine 309
Kennedy Gail 105, 110–111, 118
Kepler Johannes 94
Kettler David 33, 190, 194, 301
Keynes John Maynard 21, 153, 303
Kijaczko Stanisław 24–25
Kilanowski Marcin 25
Kirker Harold 285
Kloppenberg James 24, 309
Koczanowicz Leszek 25, 174–175, 

200, 202, 249–250
Kołakowski Leszek 99, 315
Kopernik Mikołaj 94, 132
Kotarbiński Tadeusz 129
Kowalik Tadeusz 11
Krakowski Czesław 312
Krasnodębski Zdzisław 239
Król Marcin 205
Królak Sławomir 253, 315
Krońska Irena 296
Krugman Paul 303
Krzynówek Anna 25
Kuhn Thomas 319

Kun Béla 33–34
Kurlandzka Amelia 129
Kutyła Julian 303

L
La Follete Suzanne 286
Laclau ernesto 253, 315
LaFollette Hugh 115
Lamont Corliss 112
Lane Allen 32, 301, 303
Lange Oskar 283
Lasch Christopher 43
Lasota Irena 12
Lawson R. Alan 271
Le Bona Gustav 225
Legutko Ryszard 54, 151
Lekachman Robert 303
Lenin Włodzimierz 227, 288
Lewandowicz Zbigniew 327
Lewandowski Janusz 10
Lewis Clarence Irving 113, 118
Lipiński edward 327
Lipnik Wanda 224
Lippmann Walter 21, 26, 206, 226–

–228, 232, 238–239, 253–255
Liszka Katarzyna 25
Litvan György 31, 304
Lively Jack 204
Locke John 35, 94–95, 147–149, 169
Long Huey 275
Lukes Steven 74

Ł
Łaska Agnieszka 79
Łaski Kazimierz 191
Łojewska Maria Izabella 91
Łoziński Jerzy 330
Łukasiewicz Małgorzata 224, 239



371INDeKS OSOB OWY

M
MacIntyre Alasdair 13–14, 19–21
Macpherson Crawford Brough 

203–204, 216–217
Madison James 203
Małek Jan M. 79
Malinowski Bronisław 102, 158
Malthus Thomas R. 154
Manicas Peter 209
Mannheim Karl 17–18, 30–34, 51–

–54, 56–57, 59, 62, 66, 80, 84, 
183, 189–194, 197, 300–303, 
315, 326–327, 330–332, 335, 
361–364

Manterys Aleksander 322
Margański Janusz 202
Marks Karol 35, 62, 99, 168, 190–

–191, 281–282, 294, 296–299, 
315

Mattson Kevin 244
Mażewski Lech 10
Mc Coy Donald R. 271
McCuig William 332
McDermont John J. 142
McRobbie Kenneth 33, 304
Mead George Herbert 23, 40, 200
Meadowcroft James 60, 332
Meja Volker 33, 190, 194, 301
Menand Louis 45, 98
Mendell Marguerite 31, 182
Meyer Agnes e. 260
Michels Robert 206, 252
Michnik Adam 11
Mikołajewski Łukasz 328
Mikosik Stanisław 207
Mill James 203–205
Mill John Stuart 19, 59–60, 74, 77, 

129, 155, 178, 196, 203, 332
Miller Dale e. 60
Miller James 244, 246–247

Mills Charles Wright 24, 229, 231–
–237, 241, 244, 253–255, 306, 
323, 325, 331

Mirowski Philip 256
Misak Cheryl 23, 201, 317
Mises Ludwig von 10, 21, 79–81, 

182, 361
Monroe Henry George 273
Monteskiusz (właśc. Charles-Louis 

de Secondat, baron de la Brède 
et de Montesquieu) 52

Moony Tom 286
Morgenbesser Sidney 16, 111, 128, 

139, 307
Morris George Sylvester 36
Morris William 62, 328
Mosca Gaetano 206
Mouffe Chantal 253, 315
Mrozewicz Bolesław 229
Mucha Janusz 232, 331
Müller-Armack Alfred 74
Murphy Mark C. 19
Mussolini Benito 227, 294
Myrdal Gunnar 191, 326–327

N
Nagel ernest 110–111, 316
Nagy endre J. 304
Nettleship Richard Louis 60
Newton Isaac 239
Niebuhr Reinhold 270, 278, 332–333
Nietzsche Friedrich 100, 202
Norman Thomas 244, 270, 274, 291
Novack George 290, 294
Nove Alec 191, 283
Nowak-Dziemianowicz Mirosława 

26, 260
Nysler Łukasz 11, 25, 36, 120



372 INDeKS OSOB OWY

O
Olejarczyk Anna 120
Orman Quine Willard van 16
Ortega y Gasset José 304
Orwell George 78–79
Orzechowski Andrzej 11
Osiatyński Wiktor 327
Ossowska Maria 129
Owen Peter 304
Owen Robert 62

P
Paine Thomas 52, 203, 234
Paley William 154
Pański Antoni 49
Panufiuk Maciej 329
Pareto Vilfredo 206
Parijs Philippe van 328–330
Parker, pułkownik 41
Pasek Jarosław 329
Pateman Carole 203, 215
Pearson Harry W. 158
Peirce Charles Sanders 23, 36, 118, 

121–122, 279, 313
Pereczyński Piotr 181
Phelps Christopher 71, 296
Plamenatz John 206
Platon 35, 90, 92, 94
Plehve Dieter 256
Podzielna Alicja 32
Polanyi Karl 15, 17–19, 21, 27, 30– 

–34, 46, 48, 50–51, 53–54, 59, 
62–63, 67, 75, 80, 143, 145– 
–147, 150, 152–168, 181–182, 
194–197, 300–302, 304, 314– 
–315, 326, 330–332, 335, 361– 
–365

Polanyi Levitt Kari 50, 182, 304
Popowski Wacław Jan 13
Popper Karl 79, 111, 319

Porter Jean 19
Potocki Andrzej 185
Prokopiuk Jerzy 327
Przeworski Adam 207, 295
Przyłębski Andrzej 90
Pullman, właściciel fabryki 40
Purman Stefan 38, 111
Putnam Hilary 17, 23–24, 95, 106, 

119, 128, 138, 201–202, 271, 
308, 317, 362

Putnam Ruth Anna 106

R
Rańko Stanisław 239
Rasiński Lotar 11
Rawls John 74, 329
Rażniewski Andrzej 51, 189
Rees John 204
Rehg William 97
Reid Thomas 98, 296, 315
Rejniak-Majewska Agnieszka 92
Resta Giorgio 50
Ricardo David 153–154, 315
Rogers Joel 328
Romaniuk Andrzej 329
Roosevelt Franklin Delano 275– 

–277, 280–281, 302–303
Röpke Wilhelm 74, 361
Rorty Oksenberg Amélie 117
Rorty Richard 13, 23–25, 42, 61, 87, 

201–202, 308, 312, 318
Rosenbaum Stuart 219
Rosmer Alfred 286
Rosner Peter 182
Ross edward Alsworth 286
Rosselli Carlo 332
Rossinov Douglas Charles 271, 275
Rothman Jack 247
Rotstein Abraham 195
Rousseau Jean-Jacques 159, 216



373INDeKS OSOB OWY

Rudnicki Paweł 26, 260
Ruehle Otto 286
Ruggiero Guido de 55–56, 62
Rusiński Michał 207
Ruskin John 62
Russell Bertrand 17–19, 21, 30–32, 

34, 47, 49–50, 53–54, 59, 62–
–63, 66, 75, 80, 102, 122–123, 
181–183, 187–189, 197, 217, 
264–265, 288, 295–296, 298, 
300–304, 309, 321, 326, 328, 
330–332, 335, 361–363

Rüstow Alexander 74
Ryan Alan 24, 27–28, 32, 39, 45, 

49–50, 61–62, 221, 248, 259, 
263, 276, 278–279, 281–283, 
295, 301–302, 304–306, 308, 
325–326, 361

S
Saatkamp Herman J. Jr. 111
Sacco Ferdinand 285–286
Salée Daniel 31
Sandbothe Mike 317
Sandel Michael J. 15, 329–330
Santayana George 218
Schilpp Paul Arthur 35, 123, 321
Schneider Herbert 112
Schumpeter Joseph Alois 21, 207, 

255
Schutz Aaron 243
Schutz Alfred 322
Searle John 125
Seigfried Charlene Haddock 41
Sen Amartya 329–330
Sennett Richard 328
Shook James 309
Siedow Lew 285, 287
Sierakowski Sławomir 253, 315

Sievers Allen Morris 154, 161–163, 
301

Skarzyński Ryszard 75, 301
Skowroński Krzysztof Piotr 26
Skrzyńska Kazimiera 224
Slater John G. 298
Sleeper Ralph 309
Smiley Marion 230
Smith Adam 149–150, 152–153, 

156, 159–160, 315
Smith Thomas V. 250
Sokrates 129
Solow Robert 328
Sommer Margaret R. 162
Spencer Herbert 153–154, 298
Spinoza Baruch 169
Spitzer Alan B. 284
Stanosz Barbara 12, 311
Starnawski Marcin 26, 260
Stiglitz Joseph 49, 150, 163, 331
Stolberg Benjamin 286
Strębski Piotr 291
Strong Charles Augustus 98
Stuhr John J. 142
Suchodolski Bogdan 103, 264
Suppes Patrick 110–111
Szacki Jerzy 10
Szahaj Andrzej 11, 202, 312
Szczubiałka Michał 308, 330
Szubka Tadeusz 308
Szumański Sebastian 329
Szumlewicz Katarzyna 220

T
Talisse Robert B. 201, 248, 295, 316
Tarde Gabriel 223–226
Tempio Robert 248, 295
Thayer Horace Standish 23, 93, 97, 

109–111, 113, 115–117, 119, 
128, 130, 313, 321



374 INDeKS OSOB OWY

Tiles Jim e. 209
Tilman Rick 231
Tobiasz Marcin 181
Tocqueville Alexis de 77, 203, 205
Torrey Henry A. 36
Toulmin Stephen 113
Townsend Joseph 152–153
Trocki Lew Dawidowicz (Leon 

Trotsky) 22, 28, 71, 76, 78–79, 
258, 260, 284–294, 365

Trotsky Leon zob. Trocki Lew 
Dawidowicz

Tsuin-Chen-Ou 22, 182
Tudor Henry 75
Tufts James Hayden 40, 149, 152
Tyler Colin 11

U
Ulatowska Irena 283
Unger Roberto Mangabiera 215
Urbinati Nadia 60, 332

V
Vanzetti Bartolomeo 286
Veblen Thorstein 91
Viner Jacob 150

W
Walicki Andrzej 11, 61, 74, 76, 315
Walzer Michael 74, 247, 249, 329–

–330
Waśkiewicz Andrzej 19, 21
Weinstein David 60
Welchman Jennifer 23

Wendelin Thomas 286
West Cornel 41
Westbrook Robert Brett 24, 36, 41–

–42, 44–45, 61, 77, 95, 146, 
180, 200, 202, 219, 258–259, 
262, 264, 276, 279–283, 303, 
308, 361

White Morton 111
Wiatr Jerzy 51, 189
Wiggins David 117
Wilde Oscar 249
Wilkins Burleigh Taylor 285, 289
Wilkoszewska Krystyna 24, 90, 

184, 309
Wilmer Clive 328
Wittgenstein Ludwig 308
Wojnar Irena 185
Wolicki Krzysztof 114
Wolin Sheldon 251
Woodbridge Frederick J. 112
Wright John 47
Wróblewski Andrzej Kajetan 114

Z
Zamora Francisco 286
Zawadzka Maria 49, 150, 331
Zinn Howard 276
Zinserling Zofia 327
Zola Émile 284
Zweig Ferdynand 61

Ż
Żyro Tomasz 15



program
monografie fundacji na rzecz nauki polskiej

W 1994 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowała 
publikację serii „Monografie FNP”, obejmującej swoim zakresem 

nauki humanistyczne i społeczne.  
W serii są wydawane niepublikowane wcześniej prace polskich 

naukowców, wyłaniane w drodze konkursu. 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:
✴ wysokim poziomem naukowym,
✴ odkrywczością założeń i wagą wyników,
✴ oryginalnością ujęcia,
✴ integralnością tematyki i formy,
✴ interesującym przedstawieniem tematu, dostępnym 
    dla szerszego grona czytelników.

Fundacja zapewnia Laureatom pokrycie kosztów wydania książki 
w serii „Monografie FNP” oraz honorarium. Konkurs odbywa 
się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w dwóch 

egzemplarzach, wraz z wypełnionym wnioskiem. Wniosek 
wypełniany jest w bazie https://wnioski.fnp.org/, tam też należy 

załączyć wersję elektroniczną tekstu.

Od 2011 roku wydawcą serii Monografie FNP jest  
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Oprócz wersji papierowych książki będą dostępne 
również w formie e-book. Ponadto tytuły wydane  

w poprzednich latach będą zamieszczane   
na stronie internetowej www.fnp.org.pl/monografie  

w formule Open Access.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach 
www.fnp.org.pl

www.fnp.org.pl/monografie
http://monografie.fnp.org.pl/





dotychczas w serii 
monografie fnp 

ukazaŁy się następujące tytuŁy

1995
Jerzy Michalski, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. 

Mably i konfederaci barscy
Magdalena Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. 
Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu 

XIX i XX wieku (1890–1914)
Dariusz Słapek, Gladiatorzy i polityka.  

Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej
Maciej Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wojciech Wrzosek, Historia  – Kultura – Metafora.  
Powstanie nieklasycznej historiografii

1996
Jerzy Bobryk, Akty świadomości i procesy poznawcze

Teresa Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku
Józef Maciuszek, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Janusz Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. 
Studium romantycznego millenaryzmu

Teresa Rysiewska, Struktura rodowa w społecznościach 
pradziejowych

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenie  
a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego

Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda 
Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm



1997
Zbigniew Bokszański, Stereotypy a kultura

Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską 
a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku

Jan Hartman, Heurystyka filozoficzna
Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady  
(O relacjach z getta warszawskiego)

Sławomir Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej  
i polskiej 1917–1950

Jacek Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje 
metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

Tomasz Mikocki, Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... 
Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej

Ryszard Nycz, Język modernizmu.  
Prolegomena historycznoliterackie

Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów
Józef Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły.  
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja 
kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?

1998
Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne  

Mistrza Wincentego Kadłubka
Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty

Alina Motycka, Nauka a nieświadomość.  
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia



Cezary Wodziński, Światłocienie zła
Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”.  

Kościół w pismach Cypriana Norwida
Piotr Żbikowski, „...bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...” 

Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej  
w latach 1793–1805

1999
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
Henryk Domański, Prestiż

Marcin Kula, Anatomia rewolucji narodowej  
(Boliwia w XX wieku)

Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów  
w parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis
Anna Kordasiewicz, U/sługi domowe. Przemiany relacji 

społecznych w płatnej pracy domowej
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera.  

Badania polskich archeologów w Sakkarze
Małgorzata Pawłowska, Muzyczne narracje  

o kochankach z Werony
Józef Piórczyński, Spór o panteizm.  

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej
Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki

Ewa Skwara, Komedia według Terencjusza
Beata Śniecikowska, Haiku po polsku.  

Genologia w perspektywie transkulturowej

2017
Karol Kłodziński, „Officium a rationibus”.  

Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Jacek Kubera, Francuzi, Algierczycy?  

Relacje między identyfikacjami Francuzów  
algierskiego pochodzenia

Urszula Lisowska, Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy 
Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego 

liberalizmu
Agata Lubowicka, W sercu „Ultima Thule”.  

Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji  
Knuda Rasmussena



Agnieszka Rejniak-Majewska, Polityka doświadczenia.  
Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Anna Markwart, Bogactwo uczuć moralnych.  
Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach  

w perspektywie filozofii Adama Smitha
Nicole Dołowy-Rybińska, „Nikt za nas tego nie zrobi...”  

Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów  
mniejszości językowych Europy

Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości. 
Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie.  
Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty

Przemysław Urbańczyk, Bolesław Chrobry – lew ryczący
Przemysław Wewiór, Wstępując w ślady Salomona.  

Religia i nauka w myśli Francisa Bacona
Tymoteusz Zych, W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens 

a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa 
anglosaskiego

2018
Radosław Bugowski,  Miasto w ruchu.  

Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa 
Torunia 1891–1939

Waldemar Bulira, Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej.  
Od totalitaryzmu do postmodernizmu

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny  
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Katarzyna Kalinowska-Sinkowska, Praktyki flirtu i podrywu. 
Studium z mikrosocjologii emocji



Marek Węcowski, Dylemat więźnia.  
Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele

Przemysław Wiatr, W cieniu posthistorii.  
Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera

2019
Agata Stasik, Współwytwarzanie wiedzy o technologii.  

Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości
magdalena wnuk, Kierunek Zachód, przystanek emigracja.  

Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji  
i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności

Maciej Kassner, Pragmatyzm i radykalny liberalizm.  
Studium filozofii politycznej Johna Deweya

w przygotowaniu

Michał Kaczmarczyk, Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej
Maciej Mycielski, W „naszym pogrobowym położeniu”.  

Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym
Kamil Pietrowiak, Świat po omacku.  

Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności
Rafał Rutkowski, Prowincjonalna tradycja historyczna wprowa-
dzona w nurt dziejów powszechnych. Kronika Mnicha Teodoryka 

„O starożytności norweskich królów” (koniec XII w.)




