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Абстракт 

 

Както заглавието подсказва, тази бакалавърска теза представлява малко изследване 

върху философията на Джон Дюи в подкрепа на тезата, че изкуствата играят ключова 

роля в либералното, още по-точно прогресивното, образование. Образованието по 

изкуства е привлекателен метод за възпитаване от най-крехка възраст в демократични 

ценности и практики като толерантност, креативност, целесъобразност, гъвкавост, 

обединяване на усилията за по-добри резултати и засвидетелстване на уважение при 

заслуги. Всички те са регулирани от (естетическия) усет на откровено демонстрирани и 

заявени пристрастия. В отдаването на приоритет на естетическия усет и субективните 

преживявания пред формалната аргументация, но и чрез въвличането на тези 

субективни преживявания в рационализиращи ги дискусии, Дюи вижда начална фаза 

от изграждането на бъдещия свободен човек-личност (за разлика от индивида, член на 

мнозинството). Дюи се надява да култивира членовете на една по-добра, радикална 

демокрация на отговорното (творческо) участие. Не трябва да се разбира погрешно, че 

идеята на Дюи е да направи от всички поети, художници и музиканти. Заниманията с 

изкуство са прелюдия към по-активен начин на живот, схващащ творческата само-

инициативност като практикуване на свобода в която и да е обществена сфера.    
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I Увод 

I.1 Цели и източници на работата 

 

Целта на тази дипломна работа е да приведе доказателства в защита на тезата си. А 

именно, че: Чрез методиката на инструментализма, при Дюи образоването по изкуства (в 

най-широк смисъл) е основата на бъдещата практическа философия на демократичния 

„органичен” човек. Тази теза следва да бъде подкрепена със средствата на историко-

философския анализ и анализа на понятия. 

Предвид оскъдната информация на български език за Джон Дюи, за неговия живот и 

творчество, но и на фона на значимата чуждестранна литература по темата, в началните си 

части тази дипломна работа се занимава с превеждане на събраните първични и вторични 

материали от английски език и тяхното резюмиране и синтезиране – уводните глави имат 

просветителски характер. В тях работата е компилативна (а не експериментална по характер) и 

е посветена на задачата да представи Дюи като важна личност от философския живот на 

Запада от XXти век през погледа на непубликувани на български коментарни статии, есета и 

книги на изследователи и, разбира се, чрез първоизточниците им -  произведенията на Дюи. 

Той публикува над 700 статии в 140 периодични издания и 29 книги. Посмъртно са издадени от 

Southern Illinois University Press 38 тома „Събрани творби” разделени в 5 Ранни (Early Works – 

EW), 15 Средни (Middle Works – MW) и 17 Късни (Late Works – LW), плюс един допълнителен 

том. Най-цитираният, и превеждан, в работата сборник е изготвен от Джон МакДермът в два 

тома през 1981 за университетското издателство на Чикагския Университет. От огромното 

наследство оставено от Дюи на български език разполагаме с книгите „Как Мислим”, 

„Човешката Природа и Поведение”, „Свобода и Култура” , „Училището и Детето” и „Училището 

и Обществото”. Това налага разглеждането на основният проблем либералното образование и 

ролята на изкуството в него да бъде разгледан във втората половина на изложението – в 

глави II.1-3. Така, надявам се, основният принос ще бъде поднесен по-адекватно. А 

изследователският принос се състои в това да се покаже: как и защо Дюи се насочва към 

проблема за изкуството едва в късните си работи, но, въпреки това, изкуството се оказва 

възлова точка в неговите проекти за либерално образование и радикална демокрация, т.е. то е 

ключ за разбирането на цялото му творчество.  

Тук е може би и мястото да благодаря на библиотекарските екипи на НБУ, СУ и 

Американският Университет, Благоевград, които успяха експресно да ме снабдят с нужната 

литература по темата. Някои от оригиналните текстове на Дюи са достъпни на сайта на Mead 

Project: https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Documents.html  В едно нетолкова технологично 

време от близкото ни минало, тезата ми би била невъзможна за написване в дадените 

срокове1. В момента се чувствам привилегирована дори за това, че я съчинявам на собствения 

си преносим компютър с интернет.   

                                                           
1
 Започнах работата по график на 6 февруари и я завърших на 30 април. (точно 12 седмици) 

https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Documents.html
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I.2 Влиянията върху Джон Дюи 

(Прелюдия към философията на Джон Дюи) 

„В едно изречение: Това, което има значение, е практическият живот, а задачата на 

философията е да го направи по-лесен и по-богат.”(Кинг, 2004:142)  

Това е уводната сентенция на Питър Кинг2 към главата, посветена на Дюи в последния 

му научно-популярен философски сборник. Според мен, тя добре обхваща цялостната 

настройка на Дюи към функцията на философията в съвременните общества. Но тя не е плод на 

мигновено прозрение, а на дългогодишна надпревара между идеи и влиянието на техните 

поддръжници върху Дюи. В ретроспективното и автобиографично есе „От Абсолютизъм към 

Експериментализъм” от 1930 – годината на пенсионирането си и начало на късния си, зрял 

философски период, самият Дюи твърди, че:  

„Като цяло, силите, които са ми повлияли, произхождат повече от личности и 

ситуации, отколкото от книги – не че не съм, надявам се, научил нещо от 

философски трудове, но това, което съм научил от тях, е било техническо в 

сравнение с онова, за и върху което съм мислил поради някакво 

преживяване3, в което съм бил въвлечен.” 4(Dewey (1930) in McDermott, 

1981:9)  

Това налага по-специално внимание на биографията редом до библиографията му. 

Ето какъв е ходът на събитията в живота на Дюи и главните фигури в него:  

 
Родният дом на Дюи на ул. Уилърд 186 

                                                           
2
 Възпитаник и дългогодишен преподавател по философия в Университета на Оксфорд 

3
 В превода си на Дюи от английски за оригиналната дума experience на места използвам опит, а на 

други преживяване, тъй-като житейски опит (experience) се различава по смисъл от експериментален 
опит (experiment), а просто опит е твърде всеобхватно. Нуждата от една-единствена съответстваща 
дума ме препраща към използваната в този случай – преживяване. Трябва да отбележа, обаче, че този 
превод би бил възможен единствено еднопосочно, тъй-като поради коренът живея/живот в пре-живя -
ване, английският еквивалент би бил sur-viv-al, което би могло да се преведе най-адекватно на 
български като оцеляване, т.е. с негативен знак и така да бъде много далеч от това, което Дюи е имал 
предвид. Обръщам толкова внимание, тъй-като experience е най-често употребяваната дума от Дюи. 
4
 Тук, и навсякъде в текста, преводът от английски на български е мой – К.Г. 
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Джон Дюи е роден на 20 октомври, 1859 в Бърлингтън5, Върмонт в семейство със 

скромен произход. Майката била отдадена калвинистка, дъщеря на земеделци, а бащата бил 

управител на хранителни стоки, и любител на английската литература, който оставя търговията, 

за да участва в гражданската война. След военната си служба развива успешен бизнес с 

магазин за тютюневи изделия, като така осигурява следването на децата си, но не им спестява 

земеделски труд. Дюи имал трима братя, двама починали трагично, а  заедно с по-големия си 

брат Дейвис Рич Дюи, известен икономист, статистик и професор в Масачузетския 

Технологичен Институт, следват в университета на Върмонт. Дюи постъпва в него едва на 15 

годишна възраст, а на 25 е вече доктор.  

 

Преподава му професор Хенри Торей, както по време на следването му, така и на 

частни уроци след това, които повлияват силно Дюи да се занимава в последствие приоритетно 

с философия: „Задължен съм му двойно, за това че обърна мислите ми окончателно към 

изучаването на философия като житейско поприще” (Dewey (1930) in McDermott, 1981:3)  За 

този си първи учител по философия Дюи отбелязва с възхищение чертите на характера и 

интелекта му и добавя, че в една по-благоприятна среда за философстване би постигнал далеч 

по-големи постижения. Цитира Торей така:”Несъмнено пантеизмът е интелектуално най-

задоволителната форма на метафизика, но тя противостои на религиозната вяра” (Dewey (1930) 

in McDermott, 1981:3).   Като привърженик на Кант, какъвто впрочем не би могъл да не бъде, 

предвид атмосферата в университета на Върмонт – изцяло пропита от Немски Идеализъм, с 

който особено се гордеели академиците, пионери в изучаването му в цялата страна, Торей е 

набеден още и за „вдъхновението” зад първите работи на Дюи и непубликуваната му, и в 

последствие изгубена, дисертация на тема „Психологията на Кант”. По спомени на Дюи, във 

времето на неговото първо следване (1875-1879), в САЩ заниманията с философия били силно 

обвързани с „рационализиране на християнските теологични доктрини” и „при всички случаи 

имаше твърдо установена връзка между религия и причината зад „интуицията”” (Dewey (1930) 

in McDermott, 1981:3-4) 

„Не споменавам тази теологична или интуитивна фаза, защото е имала 

някакъв дълготраен ефект върху развитието ми, а защото той е бил 

негативен. Научих терминологията на интуитивната философия, но тя не 

проникна достатъчно дълбоко, за да ми даде това, към което смътно се 

протягах. Бях отгледан в типично евангелистка атмосфера от по-либерален 

тип и борбите, които по-късно възникнаха [у мен] между приемането на тази 

вяра и дискредитирането на традиционните и институционалните й символи, 

се породиха от личния ми опит (experience), а не от ефекта на философски 

учения.” (Dewey (1930) in McDermott, 1981:4)  

 

Въпреки това: 

                                                           
5
 Пълната хронология на живота и творчеството на Дюи е преведена дословно от Cambridge 

Companion to Dewey (Cambridge Companions to Philosophy), Cambridge: Cambridge University Press 2010 

и се намира в Приложение I.   
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„Имам достатъчно вяра в дълбочината на религиозните уклони на човека, за 

да вярвам, че те биха могли да се адаптират към всякакви интелектуални 

промени, които го изискват, и е безполезно  (и вероятно непочтено) да 

прогнозирам прибързано каква форма ще заеме религиозният интерес като 

крайно следствие от интелектуалната трансформация, която тече [сега]. Тъй 

като често съм бил критикуван в прекалена сдържаност относно проблемите 

на религията, настоявам за това обяснение: на мен ми се струва, че голямата 

загриженост на много хора за настоящето и бъдещето на религията доказва 

всъщност, че те са движени от партизанските интереси на конкретна религия, 

отколкото от интерес към религиозното преживяване (experience).”(Dewey 

(1930) in McDermott, 1981:7-8) 

 

След завършване на бакалавър, Джон Дюи е помощник-директор и преподавател за 2 

години в гимназията в Ойл Сити, Пенсилвания и 1 година в основното училище „Lake View 

Seminary” в Шарлот, Върмонт. Този опит е в началото на заякващо с времето убеждение в 

образованието като най-висша задача на философията: 

 „Въпреки че те [философите] са обикновено учители, не са взели 

образованието достатъчно насериозно *…+ философстването трябва да се 

фокусира върху образованието като върховен интерес за човека, […] особено 

образованието на малките, тъй като никога не съм бил оптимист относно 

способностите на „висшето” образование, когато е построено върху 

изкривени и слаби основи.” (Dewey (1930) in McDermott, 1981:10) 

Пост-бакалавърската си квалификация Дюи получава в университета „Джон Хопкинс” 

в Балтимор, Мерилънд. Там попада на психолога Джон Стенли Хол и нео-хегелианецът 

идеалист Джордж Силвестър Морис, който по думите на Дюи „не изпитваше трудност да 

обедини Аристотелизъм с Хегелианство.” (Dewey (1930) in McDermott, 1981:7) Макар че 

основоположникът на прагматизма Чарлз Сандърс Пърс по същото време е на същото място, 

двамата с Дюи все още не са имали повод за философски обмен. Вместо това, Дюи последва 

Морис в Университета на Мичиган, където поема ръководството на философския департамент 

след смъртта на Морис през 1889.  

През 1894, на 35-годишна възраст, Дюи се присъединява към новооснования 

университет на Чикаго. Там плавно преминава от абсолютен идеализъм към новата 

философия, наименувана от  Уилям Джеймс в 1898 „прагматизъм”. Цели 10 години развива 

рационален/логически емпиризъм6 познат ни от четири негови есета с общото заглавие: 

Thought and its subject-matter („Мисълта и нейният предмет”), публикувани през 1903 година, 

редом с други трудове на колеги от Чикагския университет, в сборника Studies in Logic Theory 

(„Проучвания по теория на логиката”). По това време Дюи инициира основаването на University 

of Chicago Laboratory School („Лабораторното Училище”) в Хайд Парк, Чикаго. Непосредствено 

след опита си като училищен преподавател, още в Мичиган, Дюи започва да развива теория на 

педагогиката и през 1896 успява да убеди колегите си от Чикагския университет в нуждата от  

                                                           
6
 Името от 30те и 40те на това, което днес наричаме „аналитична философия”. 
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експериментално училище, в което да може да се тестват различни педагогически практики, 

основани на новата психология и философия, с която Дюи се занимавал. Въз основа на този 

опит, през 1899 излиза първият му труд в областта на образованието The school and society 

(„Училището и Обществото”), последвани от The Child and the Curriculum (1902) („Детето и 

Училището”) и Democracy and Education (1916) („Демокрация и Образование”). 

През 1904 Дюи напуска Университета на Чикаго поради забележки от страна на 

ректора Уилям Харпър относно ролята на жената на Дюи - Алис - в администрацията на 

лабораторното училище, чийто директор е тя. Непосредствено постъпва във философския 

департамент на Колумбийския Университет, където остава до края на академичната си 

кариера. Следват години (първите 2 десетилетия на XX век) на  епистемологичен дебат между 

идеализъм, реализъм и прагматизъм, завършващ със заемането на позицията, че идеализмът и 

реализмът са видове интелектуализъм7, които неминуемо водят до дихотомии от Декартов 

тип, изходът, от които, според Дюи, е признаването на познанието като вторично събитие за 

човека, предхождано от проблемно-ориентирана активност и опитност, които да се явят 

първичният материал на съзерцанието: Така познаването не е философски проблем, а 

функционално свързващо звено между опити, тяхна иманентна част, която не може да 

съществува откъсната от практическия живот.   

Ако искаме, обаче, да сме коректни спрямо терминологията на Чарлз Сандърс Пърс, 

известен като бащата на прагматизма, трябва да употребим неестественото словосъчетание 

„прагматически живот”. Причината е, че Пърс прави отчетлива разлика между „практически” и 

„прагматически”, която взима наготово от „Метафизика на Морала” на Кант. Там практическо 

се отнася до морални a priori закони, а прагматическо – до добитите в опита техники, които не 

са базирани на универсално правило, а са в най-добрия случай хипотетични императиви, 

извлечени от практиката от типа на „Ако искаш да завиеш този болт, нужна ти е отвертка!“. 

Така практически живот, ще е този, ръководен от пред-зададени морални закони, а 

                                                           
7
 Още Уилям Джеймс в „Pragmatism” (1907) и  „Тhe meaning of Truth” (1909) въвежда интелектуализма 

като синоним на рационализъм и противоположен на прагматизма. Дюи заимства наготово термина, 
използван от Джеймс така:  
 

“Той [прагматизмът] се съгласява с номинализма, например, в това, че винаги се 
прилага към частните, с утилитаризма в това, че се подчертават практически аспекти, 
с позитивизма в презрението му на вербалните решения, безполезни въпроси и 
метафизически абстракции. Всички тези [номинализъм, утилитаризъм, позитивизъм], 
виждате, са анти-интелектуалистки тенденции.“ (James 1907:32)   
 

А последните му думи от „The meaning of Truth” са на Прагматика в диалог с анти-прагматика и 
гласят така:  

 
„Е, скъпи антагонист, едва се надявах да преобърна [convert] изтъкнат 
интелектуалист [intellectualist, а не интелектуалец!] и логик като теб; така че радвай 
се на собственото си неизразимо схващане, докато си жив. Вероятно идните 
поколения ще отраснат по-привикнали от теб към онова конкретно и емпирично 
интерпретиране на термините, в което се изразява прагматическият метод. Вероятно 
тогава те биха се чудели как такова безобидно и естествено отчитане на истината 
като моето е могло да намери толкова трудности при навлизането си в умовете на 
хора, толкова по-интелигентни, отколкото аз някога бих могъл да се надявам да 
стана, но [които са] венчани [wedded] от образованието и традицията за абстрактния 
начин на мислене *manner of thought+.” (James 1909:325)      



Красимира Георгиева 
 

9 
 

прагматически  ще бележи онзи, който не използва заготовка, а я пресъздава при всяка 

интеракция. Пърс пре-интерпретира Кантовите хипотетични императиви като експериментални 

императиви – извлечени от опита и приложими в опита, но именно от експерименталното 

повторение в опита черпещи и своята само „прагматическа“ универсалност. 

 „Както [Пърс] сам казва за себе си: „за човек, който все още мисли през 

Кантиански термини отръки, „практически” и „прагматически” са толкова 

далеч, едно от друго, колкото са двата полюса; първият [термин] принадлежи 

на област, където никой експериментално настроен ум не може да почувства 

твърда почва, вторият изразява връзката към някакво точно 

предназначение.” (Peirce in Dewey (1931) in McDermott, 1981:42) 

Дюи твърди, че в „Как да направим идеите си ясни”, Пърс построява доктрината си по 

забележително подобен на Кант начин, но с обратната цел – „да интерпретира 

универсалността на концепциите в полето на опита (experience) по същия начин, по който 

Кант 8  установява закона на практическия разум в полето на a priori.”(Dewey (1931) in 

McDermott, 1981:43). Иначе казано, както Кант се опитва да защити универсалността на 

моралния закон, виждайки в него „факт на разума“, така и Пърс се опитва да защити 

универсалността на природните закони, виждайки в тях „факти на опита“. 

Толкова за произхода на наименованието на течението „прагматизъм“, което не може 

да се нарече школа, тъй като то претърпява преформулировки при всичките си поддръжници, 

на които разграничавания няма сега да отделям специално внимание. Най-важното е, че Дюи 

не се опитва да даде някаква кристално изчистено и свръх-специализирано определение на 

прагматистката теория, чрез което да се отличи от Пърс, Джеймс и другите им съмишленици – 

подобно усилие за създаване на „теория заради самата теория“, на „действие заради самото 

действие“, за него е безсмислено разхищение на енергия. Защото основен постулат на 

прагматизма на Дюи, но и по-общо, е, че теория има смисъл да се прави само в отговор на 

практическо предизвикателство, като решение на проблем на опита. Това не значи, че за Дюи  

прагматикът е някой здравеняк, който компенсира мисъл с мускул, а точно обратното. 

Разхищението на усилия, каквото представлява опитът за конструиране на чиста теория, е дори 

престъпно, доколкото е белег за неизползването на въображение и интелект – две ключови за 

философията на Дюи понятия. Така Дюи вижда прагматизма не като философия на 

недодялания американски опортюнист-преселник, а като свръх-интелектуално начинание: 

„Прагматизмът е, следователно, далеч от това да бъде прослава на действието, заради самото 

действие, което е считано за особената характеристика на Американския живот.” (Dewey (1931) 

in McDermott, 1981:43)    

Все пак частично разграничение между позициите на Пърс, Джеймс и Дюи в 
рамките на прагматизма може да се направи чрез техните схващания за „истината“. Дюи 
сякаш се отдръпва от позицията на Джеймс, в която истината се схваща твърде 
субективистично и психологизирано. Според Джеймс  
 

„Когато казваме, че нашите идеи „съответстват“ на реалността, точно това са 
следствията, които имаме предвид. А именно, че те ни водят чрез нашите 
действия и другите идеи, подбудени от тях, в, до или през други части на 

                                                           
8
 Тук и навсякъде в текста, подчертаването в приведените цитати е мое – К.Г. 
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опита, при което през цялото време усещаме – подобен усет е в нашите 
възможности, – че първоначалните идеи остават в съответствие с тях.“ 
(Джеймс, 1994, с. 98) 

 
 Т.е. идеята или вярването са истинни, когато се съгласуват с опита и ни водят през 

него. Но при Джеймс сякаш оценката за това кога идеята се съгласува в опита остава твърде 
психологизирана: оценката за „задоволителността“ сякаш е лична оценка. В противовес на 
Джеймс Пърс е доста по-натуралистично настроен.Дюи се придържа повече към Пърс, 
отколкото към Джеймс, що се отнася до истината. А разликата между Пърс и Джеймс е 
малка: чрез метода на изследване, който Пърс предлага, и който е коренно 
противоположен на метода на Декарт и производните му, се достига до „истинни идеи” – 
именно изследването и формираният при изследването консенсус между учените 
гарантира истината. Тук няма да се впускам в разследване на следствията от тази привидно 
малка разлика9, а само ще покажа какво синтезира Дюи от това:  

 
 „Най-добрата дефиниция на истина от логическа гледна точка, която 

познавам, е тази на Пърс: ”Мнението, което е обречено да бъде в 

последствие прието от всички, които изследват, е това, което ние имаме 

предвид под истина, и представеният обект в това мнение е реален.” (Charles 

Pierce 5.407)”(Dewey, 1938:343n) [а] „Изследване е контролираната или 

режисирана трансформация на непредопределена ситуация, в такава, която 

е дотолкова детерминирана в своите съставни разграничения и връзки, че да 

преобразува елементите на оригиналната/изходната ситуация в обединено 

единство.” (пак там стр. 108)   

Ако трябва да сме съвсем коректни, Дюи се опитва всячески да избягва употребата на 

думата „истина”. В цитираната горе „Логика: Теорията на Изследване”, в индекса отзад има 

само едно място посочено от цялата книга за истина, и него съм цитирала. Той предпочита да 

използва „warranted assertibility”, което буквално би могло да се превежда като „гарантирано 

отстояване”, въпреки че думата assertibility не съществува, а е неологизъм на Дюи, сглобен от 

корена-глагол assert- отстоявам. Това „гарантирано утвърждаване“ (все още не е установен 

добър превод на словосъчетанието на български език) следва да се разбира така: дадено 

положение може и следва да бъде утвърждавано като истинно, ако и само ако вече 

многократно е преминало през „изпитанията“ на опита. Изпитание в опита за Дюи е 

изследването – ако след продължителни изследвания се е видяло, че „положението работи“, 

т.е. получава съгласие от участниците в изследването (изследователската общност постига 

консенсус върху него – по Пърс), но получава и актуално потвърждение от материалната среда, 

в която бива тествано. Изглежда, обаче, че при собствените си дългогодишни изследвания Дюи 

постепенно се отдалечава от генетичния за него сциентизъм на Пърс: все повече 

„изследователската общност“, която трябва да постигне съгласие, спира да бъде общност на 

учени-експерти и се превръща в общност на участници-лаици, а и съгласуването с 

материалната среда започва да се схваща не толкова като концептуално, колкото като 

афективно съгласуване. Именно поради това в хронологията на творбите му се наблюдава 

пренасочване на фокуса от епистемология през образование към демокрация, а най-накрая - 

естетика. На какво се дължат тези преходи е трудно да се каже накратко. Аз смея да си мисля, 

че завършването с естетика не е защото открива в изкуството лека за всичките си търсения, а 

                                                           
9
 Тази тема третирах самостоятелно в „Бъртранд Ръсел за аналитичната и прагматическата истина”. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Warranted_assertibility&action=edit&redlink=1
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защото при интензивната и дълга кариера на обществен деец, поезията и живописта са бягство, 

разтуха и оазис на надежда, в този смисъл - един добър десерт за заслужилите. Ако не бяха 

всички борби за настаняването на демокрацията в Америка, които е провел, вероятно нямаше 

да придава такава огромна важност на творчеството, което преди (преди заниманията с 

демокрация и заемането на високи постове) е било заместено от логика. Как демокрацията 

като идея се родее с и изисква креативност повече, отколкото логика, надявам се ще стане ясно 

от следващите глави. 

Тук следва включването на очаквания „заподозрян” Уилям Джеймс и неговите 

„Психология” (1890), „Волята да вярваш” (1897), „Прагматизмът”(1907) и „Плуралистичната 

Вселена” (1909). Дюи изненадващо посочва първата – „Принципи на Психологията”, като 

оказала най-силно влияние върху него от изброените и единствено изключение от правилото, 

че личностите го променят повече от книгите. Разбира се, след личното си запознанство с 

Джеймс, ефектът от прочетеното вероятно се е усилил. За Джеймс казва, че това е един човек 

на пръв поглед ръководен от научни съображения, но всъщност е един артист, който се 

вълнува от „онова, което живее”, и в чийто „артистичен интерес” са свободата, 

индивидуалността, плурализма и оригиналността. (Dewey (1930) in McDermott, 1981:11) 

Припомням, че първият занаят на Уилям Джеймс действително е живопис. Той чиракува в 

ателието на Уилям Морис Хънт, в Нюпорт Род Айлънд преди следването си по Психология в 

Харвърд от 1861. 

Уилям Джеймс с палитра маслени бои около 1859. 

Портретиран от Джон Ла Фарж, тогавашен съученик и 

бъдещ известен художник-витражист. 

Ако трябва да съберем важността на Джеймс за 

Дюи в едно изречение, то най-подходящото изглежда е: 

„Обективният биологически подход на Джеймсовата 

психология отведе право до възприемането на важността 

на отличителните социални категории, особено 

комуникация и участие.” (Dewey (1930) in McDermott, 

1981:12)   Можем да кажем, че на Джеймс се дължи  

акцентирането върху биология и изкуство повече, 

отколкото върху математика и физика в по-късната 

философия на Дюи: 

„Технически влиянието на математиката върху философията е по-очевидно; 

голямата промяна от последните години в основните идеи и методи на 

физиката привлича много по-лесно внимание, отколкото растящият брой 

социални науки, просто защото въздействието й [на квантовата физика] се 

намира по-далеч от нас. Интелектуалното предричане е опасно, но ако аз 

разчитам правилно културните знаци на времето, следващият синтетичен ход 

на философията ще се появи когато значението на социалните науки и 

изкуства са станали обектът на рефлексия по същия начин, по който 

математическите и физичните науки са били направени такива обекти в 

миналото и когато тяхната [на социалните науки и изкуства] пълна важност е 
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обхваната. Ако разчитам тези знаци погрешно, тогава това твърдение застава 

поне като символ за моето лично интелектуално развитие.” (Dewey (1930) in 

McDermott, 1981:12-13)    

А „Философията ще се възстанови, когато престане да бъде средство за справяне с 

проблемите на философите и стане метод, отгледан от философите, за справяне с проблемите 

на човека. [и] задачата на бъдещата философия е да изясни идеите на човек, касаещи 

социалните и моралните борби на неговия ден” (Dewey, MW 10:46)  е друг шлагерен цитат от 

есето на Дюи „Нуждата от възстановяване на философията”10, който подчертава възгледа на 

Дюи за необходимост от обвързване на философията с проблемите на обикновения човек, 

вместо с „вечните въпроси”.  Съвременници и  съмишленици посвещават цял сборник в негова 

чест по повод осемдесетия му рожден ден със заглавието „Философът на обикновения 

човек”11. Този сборник ще бъде цитиран по-нататък в текста.  

Прагматизмът надделява в резултат на дългогодишни опити да примири идеализма с 

емпиричната наука. По мнението на Бъртранд Ръсел, обаче, хегелиански мотиви са присъщи на 

философията на Дюи дори в най-късните му работи, а това води и до рязък спад в 

популярността на Дюи след смъртта му, когато коментатори като Джеймс Гойнлок се изказват 

за него по следния начин: ”мил възрастен човек, който няма ни най-малка представа от 

истинска философскa строгост или от природата на истински философски проблем” 

(Couinlock,1972:xi) Задочната схватка с аналитичната философия, обаче, не се оказва тотално 

заличаваща наследството на Дюи, особено след разгромяването на аналитичната философия и 

възхода на пост-аналитичната философия. Прагматизмът, като цяло губи популярността си от 

времето на Пърс и Джеймс, но през 70те години бележи „ренесанс”, благодарение на работите 

на Уилард Ван Орман Куайн (още от 50-те години нататък), Ричард Рорти, Хилари Пътнам, 

Робърт Брандъм, Филип Кичър, Хю Прайс и други (Hookway in SEP/Pragmatism, ed. summer 

2016) В края на XX век Рорти (в предговор към Сидни Хук (1939) „Интелектуален Портрет на 

Джон Дюи”) поставя Дюи сред тримата най-важни философи на века редом до Хайдегер и 

Витгенщайн. 

                                                           
10 Публикувано за първи път в Creative  Intelligence:  Essays  in  the  Pragmatic  Attitude  (New 

York:  Henry Holt and Co., 1917)  с  оригиналното  заглавие „The need for recovery of Philosophy”, 

и включено в 10ти том  на събрани съчинения на Джон Дюи – „The  Middle Works vol. X” 

Достъпно он-лайн на:  

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahU

KEwje89yp5oLSAhUDkRQKHTH7CzUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpages.uoregon.edu%2Fkoopm

an%2Fcourses_readings%2Fphil607%2Fdewey_need_for_recovery.pdf&usg=AFQjCNFZTCW5LtxEe1T

1UiZ5SJ1dghrLNQ  
11The Philosopher of the common man : essays in honor of John Dewey to celebrate his eightieth 

birthday, New York: Greenwood Press Reprint, 1940: Foreword, by S. Ratner. ; Freedom and 

education, by H. M. Kallen. ;Dewey's theory of the nature and function of philosophy, by A. E. 

Murphy.; Dewey's reconstruction of logical theory, by E. Nagel.  ;Method in aesthetics, by A. C. 

Barnes. ;The religion of shared experience, by J. H. Randall, Jr. ;  A Deweyesque mosaic, by W. 

Hamilton. ; Pragmatism as a philosophy of law, by E. W. Patterson. ; The political philosophy of 

instrumentalism, by S. Hu. ; Creative democracy, the task before us, by J. Dewey 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje89yp5oLSAhUDkRQKHTH7CzUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpages.uoregon.edu%2Fkoopman%2Fcourses_readings%2Fphil607%2Fdewey_need_for_recovery.pdf&usg=AFQjCNFZTCW5LtxEe1T1UiZ5SJ1dghrLNQ
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje89yp5oLSAhUDkRQKHTH7CzUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpages.uoregon.edu%2Fkoopman%2Fcourses_readings%2Fphil607%2Fdewey_need_for_recovery.pdf&usg=AFQjCNFZTCW5LtxEe1T1UiZ5SJ1dghrLNQ
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje89yp5oLSAhUDkRQKHTH7CzUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpages.uoregon.edu%2Fkoopman%2Fcourses_readings%2Fphil607%2Fdewey_need_for_recovery.pdf&usg=AFQjCNFZTCW5LtxEe1T1UiZ5SJ1dghrLNQ
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje89yp5oLSAhUDkRQKHTH7CzUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpages.uoregon.edu%2Fkoopman%2Fcourses_readings%2Fphil607%2Fdewey_need_for_recovery.pdf&usg=AFQjCNFZTCW5LtxEe1T1UiZ5SJ1dghrLNQ
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На преклонна възраст, самият Дюи казва за себе си, че завижда на онези, които могат 

да посочат конкретните извори на техните разсъждения и че неговата непоследователна, 

противоречива, „приличаща на хамелеон” нагласа, не му позволява логическо постоянство. 

(Dewey (1930) in McDermott, 1981:9) Все пак, в това рефлексивно есе обръща специално 

внимание на Хегел:  

“…запознанството ми с Хегел [задочно, разбира се] е оставило траен 

отпечатък в мисленето ми. Формата, схематизмът на неговата система, сега 

ми изглеждат в крайна степен изкуствени. Но в съдържанието на неговите 

идеи често има необикновена дълбочина; в много от неговите анализи, 

извадени от механичните им диалектически рамки – необикновена 

проницателност. Ако ми беше все още възможно да бъда последовател на 

някоя система, все още щях да вярвам, че има по-голяма пълнота и 

разнообразие на прозрения при Хегел, отколкото при който и да е друг 

систематичен12 философ, въпреки че това изключва Платон, който все още 

представлява любимото ми философско четиво” (Dewey (1930) in McDermott, 

1981:8) 

Тук Дюи се впуска да изложи разбирането си за Платон, което е в противоречие с 

общоприетото, и се опитва да ни представи един Платон без философска програма, без 

„система“, за каквато „система“ е набеден от последвалите многовековни интерпретатори като 

през развален телефон, които виждат в него „първообраза на университетския професор”. За 

Дюи Платон е повече развлекателно, отколкото догматизиращо четиво, което предполага и 

един Платон, които не се е взимал особено „несериозно”.  

„Поколението на Платон, мисля, би срещнало трудности да го класифицира. 

Дали е бил нелеп визионер или изкусен диалектик? Политически 

реформатор или основоположник на нов вид литература? Дали е бил 

увещаващ в морал  или инструктор в Академия? Дали е бил теоретик на 

образованието или изобретател на познавателен метод? Ние, гледайки 

Платон през многовековни изложения и интерпретации, лесно приписваме  

на Платон ”философ” и „мисловна система”. Ние дискутираме природата и 

съдържанието на тази система, но не се съмняваме, че тя е там. Намесата на 

вековете е обзавела Платон с неговата техника и го е развила, изковала го е 

до система.”  

Въпреки че Платон се явява „любимото му философско четиво”, то не упражнява 

особено влияние върху Дюи, освен, струва ми се, подхранването на „вярата в Доброто” по 

недиректен, нерационален път, а подобно успокоително-приспивното действие на фантастична 

приказка за лека нощ срещу кошмарите на деня. Аристотел, от друга страна, би могъл да се 

открие не само в идеята за еволюционна трансформация, но и в образователните му планове 

за всестранно развити личности на средината, отговарящи възможно най-адекватно на 

средата, защото „За Хук [Sidney Hook] и Дюи културната еволюция е биологична еволюция 

продължена от други средства. *…+ Да се скъса с тези стари разграничения и идеи [античният и 

                                                           
12

 Под систематичен философ се разбира философ, опитал се да изгради цялостна философска 
система. Прагматизмът не предлага цялостна „система“. 
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средновековният светоглед], означава Дарвин да бъде взет насериозно ”(Rorty in introduction 

to Hook’s John Dewey: An intellectual Portrait 1995:xiv). В есето на Дюи  „Влиянието на 

Дарвинизма върху Философията” (1910) най-забележителното е посочването на ефекта от 

„Произход на видовете”, транспониран на интелектуално ниво: 

„Старите идеи отмират трудно; защото те не са просто логически форми и 

категории. Те са навици, предразположения, дълбоко засадени подходи, 

[диктувани] от антипатии и пристрастия. Освен това, остава убеждението – 

въпреки че историята го показва като халюцинация - че всички въпроси, 

които човек е задавал, са въпроси, на които могат да бъдат дадени 

отговори с оглед на алтернативите, които самите въпроси предоставят. Но 

всъщност, интелектуалният прогрес обикновено възниква чрез чисто [и 

просто] изоставяне на въпросите заедно с двете алтернативи, които 

предполагат – изоставяне, резултат на понижената им  жизненост, [това е] 

промяна от спешен интерес. Ние не ги разрешаваме, ние ги надмогваме 

(get over them). Старите въпроси се решават чрез изчезване, изпаряване, 

докато новите въпроси, възникващи от променения подход на усилие и 

предпочитание, заемат тяхното място. Несъмнено, най-големият 

унищожител13  на стари въпроси в съвременната мисъл, най-големият 

утаител на нови методи, нови намерения, нови задачи, е онзи, причинен 

от научната революция, която намира своя климакс в „Произход на 

Видовете”. (Dewey (1910) in McDermott, 1981:41) 

Тази доста поетична възхвала на труда на Дарвин, звучи съвсем в литературния стил на 

Дюи, който е съобразен с изискванията на максимално широка аудитория. Като общественик, 

Дюи умишлено избягва свръх терминологизацията и се старае да прави изложенията си 

разбираеми на възможно най-естествен език. Въпреки че се намират критици на Дюи за този му, 

по-скоро дипломатичен, отколкото философски, изказ, самият той се възхищава на 

въздействието на красноречието. В приложение II съм селектирала някои стихотворения, които 

той е написал, издадени от Souther Illinois University Press през 1977. Рорти твърди, че 

експериментализмът на Дюи не е научен, а поезията и политиката са също толкова свързвани с 

реалността, колкото са образцовите процедури на естествените науки. (Rorty 1995:xiv) Можем да 

отдадем насочването към поезията отчасти на Ралф Емерсън, който силно впечатлява Дюи. 

Нарича го „единственият християнин във философията”, „повече от философ”, който „работи 

през изкуство, вместо през метафизика”. Думите на Емерсън, този според някои „прото-

прагматик”, които ни цитира, са:  

„Мисля, че философията все още е груба и елементарна;  

един ден ще бъде правена от поети. Поетът е с правилен 

подход, той вярва; философът след известна борба, остава 

само с аргументи, заради които да се вярва. […] Трябва вече 

да научим, че нещото, изказано с думи, не е утвърдено в 

своето съществуване заради изказването. То трябва да  

утвърди самото себе си и никоя граматическа форма, никоя 

                                                           
13

 Дюи използва „разтворител”, вместо унищожител. 
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правдоподобност и никоя серия от  аргументи не могат да му дадат 

очевидност.” (Emerson in Dewey (1929b) in McDermott, 1981:25)14   

Последен, но не и по важност, в този своеобразен списък на любимците на Дюи, идва 

ред на първия държавен секретар, втори вицепрезидент и трети президент на САЩ - Томас 

Джеферсън. През 1940 Дюи пише книга за него озаглавена „Живите мисли на Томас 

Джеферсън”. В нея показва защо Джеферсън защитава демокрацията като се забелязва и 

неговото пълно съгласие по тези точки (спирам се на тях в отделна подглава, посветена на 

демокрацията).  

Обобщено в табличен вид, влиянията върху Дюи, най-сухо и условно, могат да се подредят 

така: 

Логика и истина  Чарлс Сандърс Пърс 

Психология, изкуство, комуникация   Уилям Джеймс 

Тяло, ум, поведение Уилям Джеймс, Дарвин 

Стандарти, цели, средства Фридрих Хегел, Аристотел  

Доброто общество, демокрация Томас Джеферсън 

Поезия, литература, християнство Ралф Емерсън, Платон  

 

Също толкова схематично бих искала да посоча и собствените иновации на Дюи. 

Оригинални идеи: 

1) Образованието като най-висшата философска задача.  

2) Опитът/преживяването като изкуство (неповторимо, оригинално, творческо решение на 

социален проблем).  

3) Инструментализмът, като „методиката”на прогресивното либерално образование. 

 => Образованието по изкуства като практическа философия на демократичния „органичен 

човек”. 

 

Трябва да отбележа, че тези връзки [=>] между идеите, не присъстват никъде 

експлицитно сред хилядите страници, изписани по темите от Дюи. Това е синтез, който аз 

правя, на базата на прочетеното.  Тези („причинно-следствени”) връзки съм се опитала да 

докажа в следващите глави на тази дипломна работа. Разбира се, това, че не изреждам сред 

оригинални идеи демокрация, епистемология, логика, или етика, не означава, че неговият 

принос в тези области е незначителен – напротив. Презумпцията ми е, че лесно можем да 

проследим фигурите, които са го тласнали в едно или друго. Оригиналността му е в 

компилирането на всички тях в една личност – себе си. Подчертала съм горе само тези идеи, 

които ми се струват, не най-характерни за Дюи, а най-оригинални, собствено негови „мутации” 

от „генната” матрица на предходните мислители. Ако трябва да говорим за най-характерните 

идеи, подкрепяни от Дюи, то това са: радикална демокрация, либерално образование, 

                                                           
14

 В оригинал думите на Емерсън, цитирани от Дюи са: “I think that philosophy is still rude and elementary; 
it will one day be taught by poets. The poet is in the right attitude; he is believing; the philosopher, after some 
struggle, having only reasons for believing. *…+ We have yet to learn that the thing uttered in words is not 
therefore affirmed. It must affirm itself or no forms of grammar and no plausibility can give it evidence and no 
array of arguments.” Интересни са също и следващите приведени цитати: „Good as is discourse, silence is 
better, and shames it. The length of discourse indicates the distance of thought betwixt the speaker and the 
hearer. *…+ If I speak, I define and confine, and I am less.*…+ Silence is a solvent that destroys personality and 
gives us leave to be great and universal.”(пак там)  
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прагматическа логика на изследване и диалектическа (интелектуална) еволюция. Това, че той 

не се явява техен пионер, не прави заслугите му в тези области по-малки. Понякога, да 

поддържаш нещо с действията си в продължение на цял живот, се оказва по-трудно от 

измислянето му.   

 

„Повече от всеки друг съвременник, Джон Дюи е един от онези редки 

философи, чиято философия е техният [собствен] живот. Както ми изглежда, 

ще бъде Дюи, не Форд, не Едисън, не Рузвелт, този, който когато последната 

дума бъде казана, последният вот преброен, ще очертае съдържателният 

символ на това, което е най-добро в днешна Америка и най-надеждно за 

утрешния Американизъм.” (Kallen 1939:32)  
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II. Философията на Джон  Дюи 

II.1 Демокрация и комуникация 

 

Робърт Уестбрук предлага, че ако има едно нещо, което да обединява в една личност 

епистемологичен прагматик, педагог-визионер, натуралистичен метафизик, либерален 

социалист, антикомунист и романтичен естет, то това нещо е демокрацията. На своя 80-ти 

рожден ден самият Дюи изнася реч, в която изтъква демокрацията като сърцето на своята 

биография и философия. По-нататък в изявлението той обяснява, че е отдал живота си на 

конструирането на убедителна и многоизмерна философска подложка, която да подкрепи 

идеята демокрация, а останалата част от времето си е посветил на активизъм, който се мъчи да 

осигури практическата й реализация. Типът демокрация, която той защитава, е съвещателната 

демокрация на участието, тоест такава демокрация, в която необходимите условия, 

възможности и ресурси са достъпни за всички членове на общността, и то при условието, че 

всички те са активни участници в политическия, социален и културен живот на дадената група: 

„При    демокрацията има индивидуализъм, който го няма при 

аристокрацията; но той е етически, а не числов индивидуализъм; той е 

индивидуализъм на свободата, на отговорността, на инициативата към и за 

етически идеал,  а не индивидуализъм на беззаконието” (Dewey, 1888:243-

244)    

Такава форма на управление би очаквала зряла отговорност и самоинициатива на 

про-активно настроени, отворени един за друг членове, а най-големият враг - пасивността, 

неангажираността с околните, изолационизмът и отвлечените предмети. Подходящ предмет за 

една демократична група е този, който е достъпен в обозримия опит. Поради това, че 

демокрацията изисква всички членове на групата да бъдат активно въвлечени в 

демократичното съвещание, то възниква и въпросът: дали всички са еднакво способни да 

„заслужат” демократичната си свобода. Дюи изтъква, че само етичната индивидуалност е 

личност, а демокрацията се гради от личности, не от индивиди. В същото време е против 

„демократичният елитизъм” или „демократичният реализъм”, които застават зад позицията, че 

във времена на масова медия и комплексни социални проблеми, възможната демокрация 

изисква аристокрация от Платонов тип, която да управлява не в свой, а в интерес на народа. 

Дюи е скептичен, че такава „благородна пожертвователност” е необходима, а е параван за 

оправдаване на преследването на различни цели с различни средства. Това е сърцевината на 

диспута му по тази тема с Уолтър Липман, който води и до написването на The Public and its 

problem („Обществото и Неговите Проблеми”) през 1927, а 10 години по-късно пише в 

Democracy is Radical („Демокрацията е Радикална”) следното: 

„Целите на демокрацията са радикални цели. Тъй като е цел, която не е била 

адекватно реализирана в никоя страна, в никое време [досега]. Тя е 

радикална, защото изисква огромна промяна в съществуващите социални 

институции, икономика, право и култура. Демократичен либерализъм, който 

не зачита тези неща с мисъл и действие не е буден за собствения си смисъл и 

какво този смисъл изисква.” (Dewey (1937) in LW vol. XI:298-299) 
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Съществува известен наивизъм в изискването за постоянна обществена ангажираност 

и активност на Дюи, която не е защитена от страничните ефекти на свръх-натоварване, 

отбелязани в психологията с буквалното „прегаряне” (burnout) 15 . Без да бъдем 

дискриминиращи или обвинителни към избралите алтернативен начин на живот, например 

уединен високо в планината или на някой остров далеч от врящия и кипящ живот на 

обществото, към което някога са принадлежали, трябва да отбележим, че не всички се отказват 

от отговорността към настоящите членове на групата по този „благороден” и доброволен 

начин. Изхвърлянето от системата на негодните „изгорели” може да доведе до тяхната 

хоспитализация в съответните заведения за психично болни, а когато не се предприемат 

никакви мерки, престъпността изглежда е естественият развой на събитията. Вероятно след 

нужната почивка и възстановяване, в изолация биха били по-способни да оставят някакво 

(културно) наследство за времената, в които то ще бъде разбрано, или просто адекватно. Не е 

необикновено разбирането за несвоевременност, което може да не се дължи непременно на 

превъзходството на страдащия над останалите съвременници, а на неадекватността му към 

заниманията на деня. Но не всички, практически отказващи се от отговорност, фактически се 

отказват от гласност. Тъй като гласност и отговорност трябва да вървят ръка за ръка според 

демократичната теория, но на практика това рядко се наблюдава, Дюи търпи критика, която се 

отнася и към всички защитаващи адекватността на демокрацията. Ричард  Бърнстийн тук и 

нататък я обобщава така: 

„Джон Стюарт Мил, големият либерален мислител, се притесняваше от 

тенденцията демократичните общества да подхранват посредственост. 

Винаги е имало потискане на предусещането, дори измежду глашатаите на 

демокрацията, че не е нито възможно, нито желателно да мислим, че 

работеща демокрация може да включва активното участие на всички хора.”  

(Bernstein 2010:288)     

Подобна е и критиката на Сър Хенри Мейн в сп. „Народно Управление” (Popular 

Government), която дава повод на Дюи, тогава 29-годишен преподавател в университета на 

Мичиган, да контрира за първи път основните точки, формулирани от Мейн. А именно 
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 Изразът „Изгърмяха ми бушоните.” или „Гръмна ми главата.” в англоезичната литература са 
изведени научно по следния начин: Психологическите причини за феномена burnout и по-леката му 
форма brownout, изтъкнати от Маслач и Летър, са несъответствие между същността на работата и 
подготовката на изпълняващия, свръх натовареност, работене без достатъчно ресурси и други стрес-
формиращи фактори, над които изпълнителят няма контрол. (Maslach, C. & Leiter, M.P. 1997) Според 
тях антитезата на burnout е включване (engagement) чрез активно участие (пак там). С натрупването 
на непреодолими пречки във времето се проявяват симптомите на стрес, безсъние и тревожност. 
Occupational burnout или job burnout се характеризира още с крайно изтощение, липса на ентусиазъм 
и мотивация, чувство за неефективност, което също може да е примесено с фрустрация и цинизъм.  
Рисковите професии са социални работници, медицински сестри и друг медицински персонал, 
учители, адвокати, инженери, в звено обслужване на клиенти и служители на полицията. (Jackson, S.; 
Schwab, R.; Schuler, R. 1986). Редица критически настроени автори обаче виждат във „включването“ не 
противоотрова, а причина на „прегарянето“: когато интериоризираш императива за „включване“, за 
все повече отдаденост на съвместните дела на фирмата, за „гъвкавост“, за нито миг без „участие“, ти 
прегаряш – понякога до смърт. Вж. Христов, Т.  „Да работиш до смърт: конкуренция и сигурност“, 
Критика и хуманизъм, кн. 44, бр. 1/2015 и Вацов, Д. „Критика и реактивен капитализъм“, Пирон, 
7/2014 (http://piron.culturecenter-su.org/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC/) 
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1)”Демокрацията е само форма на управление.” 2) „ Управление е просто онова, което касае 

отношенията между подчинен и суверен, политически по-висше стоящото и по-ниско 

стоящото.” 3) „Демокрация е онази форма на управление, при която суверен е мнозинството 

индивиди.”: 

„Дюи силно възразява срещу всички 3 точки и обявява, че концепцията на 

Мейн за демокрация не се изразява в много повече от „числена агрегация”. 

„Естествените и неизбежни” следствия от това разбиране за демокрация е 

теорията за обществен договор. *…+ Ако мислим за човешкото същество като 

за „не-социална единица”, „просто множество”, тогава „картината на 

демокрацията, всъщност, просто рисува анархия. Да се определи 

демокрацията просто като власт на многото, разпокъсан между късове месо 

суверенитет, означава да я дефинираме като анулиране на обществото, 

общество разтворенo, нихилирано.” (Dewey 1888:231) *…+ Дюи постоянно 

спори, че всяка теория за човека, която не зачита, че хората „не са изолирани 

атоми” е непълна, подвеждаща абстракция на философите”(Bernstein 

2010:288)     

Според Дюи, човекът е социален много преди да е измислил обществения договор, но 

„социалността” му не се крие в податливи на статистика форми, а в динамични прегрупирания, 

водещи към цялост:  

„Разглеждано като идея, демокрацията не е алтернатива на други принципи 

за водене на взаимно-обвързан живот. Тя е самата идеята за общ живот. [без 

алтернатива] Тя е идеалът в единствения понятен смисъл на идеал: а именно, 

тенденцията и движението на нещо, което съществува изведено до 

финалните си граници, погледнато като завършено, перфектно.” (Dewey 

(1927) in LW vol. II:328) 

Тази Хегелианска увереност в щастливия край на демократичното стиковане между 

членове и класи е вяра и надежда ex nihilo, която авторът на статията Бърнстийн отдава, освен 

на влиянието на Хегел, на възпитанието му в конгрегационно16 християнство, където се отдава 

особено значение на това, че всеки, без изключение, е „свещеник на Бога” (Dewey, 1888:237). 

Но после пише, че е смайващо постоянна „демократичната вяра” на Дюи. „Тази вяра може да е 

влязла в правилници, но е само на хартия, освен ако не е задвижена от отношенията, които 

хората демонстрират един към друг във всички инцидентни връзки на ежедневния живот” 

(Dewey, (1939) in LW vol.XIV:226) Дори 50 години след написването на първия си труд по темата, 

Дюи се обляга, в официалния си адрес по повод 80-тия си рожден ден, на: „ вярата в 

способността на човешките същества за интелигентни оценки и действия, ако подходящите 

условия са осигурени.” (пак там, стр. 227). И все пак очевидно е от здрав разум, че за да бъдат 

„интелигентни“ оценките и действията на човешките същества, за да имат те способностите и 

компетентностите за участие в демократична комуникация, тези компетентности трябва да 

бъдат възпитани. Идеята за демокрация, включваща равноправно всички участници, 

предполага подходящо образование на всички участници. Смяната на курса от демокрация към 
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Конгрегационализмът е вид протестантство, при който всяка отделна църква е разглеждана като 
независима от йерархията на владиките – конгрегация. 
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образование у Дюи е логична: след формулирането на идеала си за включваща демокрация на 

участието той започва да се занимава все по-задълбочено с философия на образованието. 

Съответно идеята му за либералното образование започва да подкрепя демокрацията по по-

нагледен начин. Логиката е най-грубо следната: напредъкът, или дори поддържането на 

нивото на предишното обществено развитие, зависи от образованието, а то е най-качествено в 

най-естествени условия. Най-естествените условия са демократичните. 

„Неведнъж съм бил обвиняван от опоненти в прекомерна, утопична вяра във 

възможностите на интелекта и на образованието, като негов корелат. При 

всички случаи, не аз съм измислил тази вяра. Придобил съм я от 

обкръжението, доколкото то е било вдъхновено от духа на демокрацията. 

Защото какво е вярата в демокрацията като консултация, конференция, 

убеждаване, дискусия, формиране на обществено мнение, което в края на 

краищата е само-регулаторно, освен вяра в способността на интелекта на 

обикновения човек да отговаря със здрав разум на свободната игра на факти 

и идеи, които са осигурени от ефективната гаранция на свободното 

проучване, свободното съюзяване и свободната комуникация?” (пак там)    

Според Бърнстийн, макар и доста идеалистична, тази представа за демокрацията като 

регулаторен идеал, не може да се тълкува като Кантианска идея, която провокира, но остава 

недостижима. Напротив, приглася той на Дюи, радикалната демокрация е идеал към 

достижима цел, задаващ посока на действията тук и сега. Освен това служи подобно скала за 

измерване нивото на демокрацията тук и там. Въпреки забелязването на прокрадващо се 

хегелианство, според Дюи целта не оправдава средствата, защото тогава кое оправдава целта. 

Това той показва в отговор на твърдението на Троцки, че трябва да се разделят цели от 

средства. Разбира се, за Дюи не може да съществува по-голяма глупост. За него, те са 

дотолкова неделими, че недемократични средства не могат да доведат до демократични цели 

– демокрация като цел и демокрация като средство са краища на една и съща нишка, най-

образно казано.  

Изглежда парадоксално, че при казаното дотук, Дюи, в The need for a Recovery of 

Philosophy (1917) („Нуждата от възстановяване на философията”),  обвинява философите в 

непрактичен идеализъм. Основанията му са, че ако сегашната демокрация страда от 

„информационно затъмнение” на манипулируеми  маси, то решението не е както Липман 

предлага – „незаинтересовани” експерти – а още по-радикална и отдадена демокрация. 

Бърнстийн си я представя така: „Не можем вече да действаме като че ли демокрацията се 

случва във Вашингтон или когато хората отиват да гласуват. Демокрацията е начин на живот и 

се реализира единствено чрез този всекидневен живот на индивида.” (Bernstein 2010:298)   

Във „Отвъд комунитаризъм и либерализъм” Бърнстийн пише, че демокрацията за 

Дюи е комбинация в равни пропорции и от двете взаимозависими. Авторът прилага цитати, 

които показват призив на Дюи за „радикализиран либерализъм”, който да преустанови 

връзките с местните общности. На базата на дълъг реторичен пасаж от ”Либерализъм и 

Социално Действие” (Liberalism and Social Action) на Дюи от 1935, Бърнстийн пише, че местният 

общностен живот е жизнено важен за реформите, визирани от Дюи, но не бърза да му 

припише конкретна позиция. Като свидетел на възхода на корпоративния свят от първата 
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половина на XX век, Дюи е загрижен за разпадането на местните общества като следствие на 

„псевдо-либерализъм” 17 , претекст за икономически своеволия и подчиняване. Но 

хармонизирането на двете форми не е състояние по подразбиране, а резултат на предишен 

конфликт. В изцяло хегелианска трактовка, диалектическата двойка конфликт – 

решение/компромис е неизменна част от демократичния „начин на живот”. Но Дюи държи 

мотивът му за това схващане да се различава от Дарвиновия, който гласи: „борбата за 

оцеляване” е управляващият принцип на всички човешки същества. Като моралист, Дюи вярва, 

че превъзмогването на конфликти усъвършенства интелекта, донася положителни реформи и 

справедливост. (Bernstein 2010:301) Така ключовата разлика между борбата на всеки срещу 

всеки и демокрацията е в прилагането на „въображение, интелект и отдаденост към 

разрешаването на конкретни проблеми”(пак там). Всъщност Дюи елиминира детерминизма от 

концепциите на Дарвин и Хегел – натуралистичния детерминизъм на „природната среда“, към 

която видовете се адаптират, и спиритуалистичния детерминизъм на „духа“, който 

провиденчески води развитието при Хегел. Това, което със сигурност той запазва от Хегел, е 

схващането за отношението индивид – общество не като едностранна детерминация, а като 

взаимодействие, при което индивидуализацията е социален процес, предполагащ подходящи 

социални условия – индивидуализацията е социализация; но и обратно, формите на 

социализация също са зависими от практиките на индивидуализация – индивидите могат и на 

практика променят социалните рамки. Дюи развива не атомистичен, а социален либерализъм. 

Демокрацията е отворената форма на това взаимодействие – предполагаща постоянна 

индивидуализация и социализация едновременно. Именно доколкото тя поддържа тези два 

насрещни процеса като отворени и непредрешени, тя – за разлика от всички други форми на 

управление – според Дюи е „естествена“ и „безалтернативна“. Ако все още има известна доза 

телеологизъм и в този смисъл остатъчен детерминизъм при Дюи, той е в неговия 

моралистичен прогресизъм и мелиоризъм: във вярата, че отворените насрещно социализация 

и индивидуализация винаги водят към следващо „по-добро“ състояние на обществото. 

Това води до поставянето на социалната кооперация в центъра на демократичния 

живот, за сметка на “процедурализма и етикета” (Honneth 1998:765). Индивидът е толкова по-

свободен и по-интелигентен, колкото е по-способен да кооперира с другите; съответно, 

колкото по-отворени са каналите за кооперация, толкова повече нарастват свободата и 

интелигентността. Дюи се старае да разграничи интелект от разум, като придава на първото 

ситуативност и изменчивост в следствие на реакции – интелигентността е способност за жива 

кооперация. Разумът, напротив, не взаимодейства и е, така да се каже, разглеждан като 

„статичен”. По тази причина за Дюи нещо като разум (в Кантов смисъл) не съществува, но дух в 

Хегелов смисъл е напълно приемливо за употреба понятие – интелектът или „духът“ запазват 

Хегеловата идея за взаимодействие като отрязват от нея провиденческо-детерминистичния 

хоризонт на „Абсолютния дух“. Следва, че интелектът се „отглежда”, за да служи на 

демокрацията, а „образованието е фундаменталният метод към социална реформа” (Dewey 

(1897) in EW vol. V: 93). Тази пластична концепция позволява да видим и как е възможно 

творчеството на Дюи да носи идеологически предикати, които в други контексти изглеждат 
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Псевдо-либерализмът, според Дюи, се изразява в схващането за „индивидът като нещо дадено и 
свободата като предоставена собственост на индивида, която се нуждае единствено от премахването 
на външните ограничения, за да се прояви.” (Dewey, 1935 in LW 11:290) 
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разнородни и несъвместими: например, „либерал“ и „социален демократ ”; а също и, 

доколкото отхвърля и всякакъв социален детерминизъм – „антикомунист“.       
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II.2 Либералното образование 

 

   „Училището и Обществото: три лекции” 

(1899) е първата книга на Дюи, посветена на 

образованието и оригинално представлявала три 

лекции, предлагащи рамката на прогресивното 

образование от психологическа, политическа и 

социална гледна точка. Книгата е истинско 

събитие за времето и мястото си и търпи 11 

преиздавания само до 1913. Първата лекция се 

занимава с връзката между училището и 

социалния прогрес, втората - с връзката между 

училището и детската психология, а третата с 

организацията на самите училища. Последната 

глава предоставя изложение на някои от 

експериментите в Лабораторното Училище. В 

следващото издание от 1915 са добавени и 

няколко статии и доклади от фонда на 

Лабораторното училище, чиито автор е Дюи, като 

подзаглавието отпада и остава само „Училището 

и Образованието”. Новите глави са: „Три Години 

Начално Училище към Университета на Чикаго”, „Психология на Началното Образование”, 

„Образователните Принципи на Фридрих Фрьобел” и „Целта на Историята в началното 

образование”.  

В крак с времето си, Дюи се притеснява за ефекта от индустриализацията върху 

образованието и твърди, че механизацията и специализацията в производството 

елиминират много от традиционните учебни практики в ранна възраст, като семейния 

земеделски труд, например, които демонстрират директно отношението между вложено 

усилие, инструменти и следствие от употребата им, като по този начин залогът върху 

образованието е по-висок. След като децата имат по-ограничени естествени 

експериментални полета, качеството на симулациите в учебния процес е от първостепенна 

важност. В една от задачите в Лабораторното Училище, децата се учат да шият, започвайки 

още от изтъкаването на памучния плат или от изпридането на вълната. Покрай това просто, 

но времеемко и трудоемко занимание учениците усвоили спонтанно информацията от 

свързаните с дейността уроци: 

“Ненужно е да говоря за науката, замесена в това – изучаването на 

тъканите, на географските характеристики и условия, при които твърдата 

суровина расте, големите центрове за производство и дистрибуция, 

физиката, включена в механизирането на производството; нито пък, 

отново, на историческата страна – влиянието, което тези открития имат 

върху човечеството. Може да се концентрира историята на целия човешки 

род в еволюцията на восъка, памука и вълната в дрехите.” (Dewey 1899:36)    
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Във втората лекция се показва психологическата нагласа на децата да комуникират 

помежду си и да участват в заниманията, но само при условието, че тези занимания са 

целесъобразни. Урокът, който се преподава, без да се доказва, показвайки практическата си 

стойност, не бива оценяван от децата и те бързо губят интерес. Като пример за интересен и, 

следователно, смислен час, Дюи дава урокът по готварство, който покрай прилагането на 

рецепта, информира за елементарната органична химия, ефекта на топлината върху 

материята и други основни житейски познания. Задачата на училищния проектант, от друга 

страна, е да съобрази класната стая с ученика като деен творец, а не като пасивен послушко. 

Дюи прави забележката, че чинове са твърде малки за активно участие от страна на 

учениците, а са подходящи единствено за четене и слушане, но не и като работна маса. Те са 

твърде близко разположени и в отегчението си децата започват да бърборят и да развалят 

дисциплината, което е естествен страничен ефект и индикатор за лошо вършена 

преподавателска работа. Тъй като няма по-естествена реакция от детската, Дюи смята, че 

детето има повече права в отсяването на методите, а вроденият стремеж у всяко 

неосакатено от системата дете е към „правенето на неща”, вместо наизустяването на 

сведения. Сравнението, което Дюи прави, е, че запаметяването на уроците без 

практическата им нагледност се отразява на детския ум, както полирането на дърво – 

дървото бива изолирано от външните влияния, в името на запазването му, а лакът, също 

както образованието без практическа реализация придава  „хубав блясък и завършек”, уви 

без изглед за промяна. Именно промяната е единственото постоянно нещо за Дюи и това го 

кара да остава скептичен към всички застопоряващи практики:  

„Освен ако културата не е изкуствено полиране, фурниране на махагон 

върху обикновено дърво, [тогава] то със сигурност е това – растежът на 

въображението към гъвкавост, разширяване, и съчувствие, докато 

животът, който живее индивида не се нагласи към живота на природата и 

обществото.” (Dewey 1899:73)     

Хорас Калън обобщава, че „за Дюи растежът е интелигентност, интелигентността е 

свобода, свободата е образование, образованието е растеж.” (Kallen 1939:19) В така 

навързаните в кръг по Хегелиански понятия могат да се добавят безкрайно много други. В 

третата лекция Дюи критикува организацията на съвременните училища, която пилее 

усилията на персонала и времето на учениците. Причината той намира в лошата 

комуникация между звената: 

„Всяко разхищение е поради изолация. Организацията не е нищо друго, 

освен свързването на нещата едно с друго, така че те да работят лесно, 

гъвкаво и пълноценно. Следователно, говорейки за разхищенията в 

образованието, искам да привлека вниманието ви към изолацията на 

различните училищни системи, към липсата на обединение в целите на 

образованието, към липсата на кохезия в неговото изучаване и методи.” 

(Dewey 1899:78)     

В допълнителната глава „Три Години Начално Училище към Университета на 

Чикаго” е приложен запис от родителска среща в Лабораторното Училище през февруари 

1899, на която Дюи коментирал всевъзможни аспекти от организацията през разходите на 
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училището до системата на оценяване, като изрично подчертава, че управата не упражнява 

методологичен контрол и натиск върху преподавателите, а те сами са  автори на учебния си 

план и кодекс. 

 
Лабораторното Училище днес 

 

В допълнителната глава „Психология на Началното Образование” Дюи настоява за 

обновяване на началното образование с оглед съвременните откритията в психологията, че: 

1) изразните средства са социално изградени и договорени 2) познавателният процес е 

направляван от дейности 3) детският ум е различен от този на възрастния. Колкото до 

образованието по История, Дюи препоръчва то да се води по първоизточници, вместо по 

учебници и да представлява „индиректна социология” , въвеждаща в причините, довели до 

настоящия социален ред. 

 

В следващия си влиятелен труд по темата - „Демокрация и Образование”, Дюи се 

опитва да свърже в едно възгледите за образованието на Русо и Платон. Според Дюи, Русо 

акцентира прекалено върху индивидуалността и силата на личностните качества на ученика 

като най-важни за успешното му образоване, докато Платон отдава по-голямо значение на 

средата. За Дюи, както по този въпрос, така и при всички останали, отговорът се крие в 

компромисен синтез от двата „полюса”. Тази пресрещна точка е интеракцията, която е 

единственото реално нещо. Нито омнипотентният индивид, нито хаотичната среда имат 

смисъл поотделно.  Дюи вижда човека като пресрещна точка на влияния и стимули, която се 

развива най-естествено и хармонично без принуда. Свободата прави възможно акумулирането 

на сила, групова или индивидуална. По тази причина Дюи залага всичко на демокрацията и в 
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образованието. Макар и склонен да вярва, че всичко е за по-добро и щастливата развръзка ще 

дойде накрая, той не използва крайната цел (в Хегелов смисъл) за оправдаване на средствата 

(по добиване на образование, в случая), а разчита, че най-доброто за човека е плод на 

доброволен труд, инспириран от по-компетентна ръководна инстанция, която обаче не е 

машинална или бюрократична, а лице в непосредствена близост.  

 

Раждането и смъртта Дюи тълкува като ултимативната причина за необходимост от 

образование. Ако не беше възрастовата, съответно физическа и интелектуална, разлика между 

хората, нямаше да е необходимо да се предават знания, умения, практики и други ключове за 

по-успешното преминаване през живота. Ако бебето се раждаше научено или възрастният не 

умираше, оставайки на разположение с мъдростта си, не бихме се нуждаели от образованието 

за запазване на стандарт, качество и начин на живот, а образованието щеше да е съществуваща 

опция, но не и задача пред човечеството, каквато смъртността ни го прави. С напредването на 

цивилизацията пропастта между новороденото и цивилизованият възрастен се разширява все 

повече и единствено адекватният, жив трансфер могат да имат шанс за поддържане на нивото 

на развитие. Осигуряването на елементарни условия за безопасността и препитанието на 

бъдещото поколение не са достатъчен гарант за достигане постиженията на предходното. 

Нужен е интелигентен подход. Дюи смята, че степента на развитие на интелекта е 

единственият маркер, който различава човека от животното и, следователно, неизползването 

му е дехуманизиращо.  

 

В тази книга Дюи представя учителя като един свръхинтелигентен индивид със 

съзнание за отговорността на задачата си. Ако Дюи бива пренебрегван в наши дни от 

изготвящите образователни програми, то това в голяма степен се дължи на важността, която 

той придава на преподавателя. На практика, такива кадри са прекалено недостатъчно на брой 

и неравномерно разпределени. Това обстоятелство задължава преправянето на системата му, 

а като следствие по-лошите резултати от прилагането й трупат „черни точки” за Дюи. Разбира 

се, на всеки законотворец или проектант му се иска да не зависи от човешките ресурси, защото 

те не са униформени. Позволявам си волното допускане, че образование на конвейер по 

модела на  животновъдство и земеделие в заводски условия би било кошмар за Дюи. Не 

защото е лошо повече хора да се сдобиват със стандартизирани знания, а защото в 

механизирането на процеса се изхвърля контактът с живия член на групата. „Обществото не 

само продължава да съществува чрез приемо-предаване, чрез комуникация, но може да се 

каже че съществува в приемо-предаване, в комуникация.”(Dewey 1916: гл.1) 

  

Този контакт е „инстанцията”, която задава смисъла и е цел по себе си, за разлика от 

безконтактното „попиване” от информационни източници, което може да бъде единствено 

средство, но не и цел. Когато групата започне да разчита на автоматизирано образование, 

започва да се нуждае и от външна цел. Тази изкуствена цел се изражда до пропаганда и 

свършва в насилие и терор вместо в култивираща личности социална институция, каквато 

училището трябва да бъде.  

   

“Не само, че социалният живот е идентичен с комуникацията, но всяка 

комуникация, и, следователно, всеки истински социален живот, са 

образователни. *…+ Опитът (experience) трябва да бъде формулиран, за да 
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бъде предаден. Формулирането изисква излизане отвъд него [опита], 

виждането му както друг би го видял, обмисляйки какви допирни точки има 

той с живота на другия така, че да му се даде такава форма, която да бъде 

оценена като смисъл.” (пак там)   

След това уточнение на връзките между опит-комуникация-социален живот-

образование, образованието се явява в края на „еволюционната” верига като един вид стожер 

на човешкото - онова, в което  интелектът ни свързва. Колкото по-развит е този интелект, 

толкова по-голяма е възможността за поддържане на целостта на групата. Дюи заявява, най-

едро казано, следното: интелектът се развива чрез практическия опит, който се подобрява от 

комуникация и кооперация, а формалното образование трябва да имитира естествените 

условия по добиването на този опит с единственото качествено подобрение да режисира така 

условията за провеждането му, че те да го правят по-интензивен. Формалното образование се 

явява като „ускорител на житейски опити”. Това трябва да прави образованието по 

презумпция. Кое тогава различава либералното формално образование от останалите форми? 

–Амбицията на Дюи е да премахне самоцелите и механичното „папагалстване” на 

информация. Тя трябва да се филтрира през интереса и способностите на индивида, а те да са 

насърчавани не от образци на решения, а от проблеми.  

 Деца в час по естествени науки в лабораторното училище към университета на Чикаго. 

 

На картинката горе занятието се провежда в контекста на задачата да се направи 

компас. Представяме си, че учителят е разказал за необходимостта и функцията на компаса, 

поставил е въображаема ситуация, в която той би им бил полезен (децата обичат истории с 

герои като Робинзон Крузо, например). Поставяйки се в ситуация да тестват „героичността си”, 

те се захващат с правенето на компас. Изучаването на основните физически закони, необходи 
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за прилагане в конкретната задача и разпределени за часа, се „преподават” мимоходом чрез 

игра. Дюи прави хубаво разграничаване между игра и работа:  

 

„Важно е да не объркваме психологическите разграничавания между 

работа и игра с икономическите разграничавания между двете. 

Психологически, отличителната черта на играта не е забавление, нито пък 

безцелност. А е фактът, че целта е мислена като още от същото 

занимание, без да се уточнява продължителността на заниманието към 

произведеният продукт. С усложняването на заниманието, то придобива 

добавен смисъл благодарение на повечето внимание, което 

специфичният му резултат е предизвикал. Така то плавно преминава в 

работа.”(Dewey (1916) гл. 15)      

 

На следващата картинка групичката е изведена за урок по ботаника в градината на 

училището. 
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II.3 Изкуство и Въображение 

 

След като казах няколко думи за важността на интелекта, образованието, 

комуникацията и демокрацията, остана да кажа и нещо за това какво е изкуство и какво е 

въображение за Дюи. Отговорите на тези въпроси търсим главно в единствения му труд 

посветен изцяло на изкуството от 1934 „Изкуството като преживяване” (Art as Experience). 

Той е написан като компилация от лекции, изнесени в Харвърд на тема Философия на 

Изкуството в чест на Уилям Джеймс през пролетта на 1931. Друг източник е девета глава от 

„Опит и Природа” (Experience and Nature) от 1929 - „Опит, природа и изкуство”(Experience, 

Nature and Art), смятаната от много изследователи за прелюдия към по-късния, зрял анализ 

на [1)]творчеството и [2)]естетиката. Дюи прави следното разграничение между двете: 1) 

творчеството е активна дейност на сътворяване, материализиране на въображаемото чрез 

наличните инструменти и изразни средства. Борбата с материалния носител е на базата на 

проба-грешка, където всяка проба е потенциално грешка, с оглед на вечната незавършеност 

на една творба и възможността за постоянно надграждане и трансформация до пълното 

нихилиране на материала. Пробата е налична, тогава и само тогава, когато е мотивирана от 

въображението. С други думи, без въображение няма нито начална проба, нито проба след 

грешка. Мястото на интелекта е в самия процес на боравене с инструментите – техният 

подбор и сръчната им употреба: „За Дюи първата задача на интелекта е откриването на 

конкретните средства […+” (Hook, 1939:160) Така се постановява разликата между 

въображение и интелект.  

Що се отнася до 2) естетиката, тя при Дюи е схваната като вторична рефлексия 

върху „стойността“ на творбите и е по същество пасивна дейност, за която въображението е 

препоръчително, но не задължително. При Дюи, изглежда, се появява недокрай прояснена 

разлика между „естетиката“, схванатата като институционализирана „критическа“ практика 

по вторична оценка на стойността на изкуството, от една страна, и „естетическото чувство“ 

или „естетическото преживяване“ (experience), от друга страна. Естетическото преживяване 

не е институционализирано като самостойна практическа област и дори не е характерно 

само за „твореца“ или за „изкуството“: то бележи момента на неизбежната, 

недетерминирана и изцяло ситуативна оценка за „стойността“ на нещата, на тяхната 

„съгласуваност“ с актуалния ни опит – оценка, каквато ние неизбежно правим, сблъсквайки 

се с едно или друго нещо, независимо от сферата на опита. Дюи сякаш тук се доближава до 

схващането на Кант от „Критика на способността за съждение“, където естетическото 

съждение, макар и да е „без цел, понятие и интерес“, се ръководи от усещане за 

„целесъобразност (без цел)“ – за непосредствена съгласуваност на елементите на актуалния 

опит и в този смисъл за „съвършенство“. Подобно естетическо преживяване, макар да не е 

характерно само за човека на изкуството, а за всеки човек, все пак се олицетворява от 

„твореца“, защото именно то е водеща страна на творчеството като стремеж към все по-

пълна съгласуваност и съвършенство в опита. Така че за твореца  не само въображението е 

задължително, но и естетическото чувство, което е регулаторната инстанция-арбитър между 

циклите проба-грешка в творчеството. Естетическото чувство в твореца маркира  грешката: 

то непосредствено оценява нещо като дисфункция, като липса на съгласуваност в опита. 

Естетическото чувство предава своята оценка за „грешка“ на въображението, то пък на 

интелекта и така от начало. Сигналът за грешка, подаден от естетическото чувство, 
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„мотивира“ въображението и интелекта да търсят нови форми на съгласуваност – стимулира 

изкуството, схванато като „изследване“, търсещо все по-голямо съвършенство. Доколкото е  

участник само на един от етапите, работата на институционалния естет е лишена от 

„изследователския” момент по сътворяването и, следователно, Дюи го поставя по-ниско в 

оценъчната скала спрямо твореца-практик. Това е така, защото естетът е съзерцател. Дюи 

преобръща Древногръцкото схващане от времето на Платон, че артистът е занаятчия и, като 

такъв, е по-ниско в йерархията от съзерцателя, който гледа и оценява, а не прави 

произведението: 

„Ако гърците са били прави да мислят познанието като съзерцание 

повече, отколкото като продуктивно изкуство, и ако модерната философия 

приеме това заключение, то тогава единствената логическа посока е 

относителното подценяване на всички форми на производство, тъй като те 

са разновидности на практиката, която е, по концепция, по-нискостояща 

от съзерцанието. Артистичното е тогава второстепенно след 

естетическото: „създаването” след „вкуса” и научния работник – както го 

наричаме – е подчинен по ранг и стойност на дилетанта, който се 

наслаждава на резултата от труда си [т.е. съзерцава го естетически] Но ако 

модерните тенденции са оправдани в поставянето на изкуството и 

творчеството като първо, тогава изводите от тази позиция трябва да се 

обявят открито и изведат. Тогава би станало явно, че науката е изкуство, 

че изкуството е практика, и че единственото разграничение, което си 

струва да се направи не е между практика и теория, а между онези 

практики, които не са интелигентни, не са същностно и непосредствено 

приятни и онези, които са изпълнени от смисли носещи наслада. Когато 

това впечатление се пробуди, ще бъде банално ясно, че изкуството *…+ е 

пълната кулминация на природата, и че „науката” е с пълно право слугиня, 

която ръководи естествените събития до тази щастлива последица. 

Следователно, би изчезнало разделението, което безпокои сегашното 

мислене: разделение на всичко на природа и опит, опита на практика и 

теория, изкуство и наука, а изкуството на изящно и приложно, робско 

[поръчково] и свободно.” (Dewey (1929а) in McDermott, 1981:303-304)18 

                                                           
18

 Този цитат е проблемен за превод, за това показвам и оригиналният текст: 
„If Greek philosophy was correct in thinking of knowledge as contemplation rather than as a productive art, 
and if modern philosophy accepts this conclusion, then the only logical course is relative disparagement of 
all forms of production, since they are modes of practice which is by conception inferior to contemplation. 
The artistic is then secondary to the esthetic: “creation”, to “taste”, and the scientific worker – as we 
significantly say – is subordinate in rank and worth to the dilettante who enjoys the results of his labors. But 
if modern tendencies are justified in putting art and creation first, then the implications of this position 
should be avowed and carried through. It would then be seen that science is an art, that art is practice, and 
that the only distinction worth drawing is not between practice and theory, but between those modes of 
practice that are not intelligent, not inherently and immediately enjoyable, and those which are full of 
enjoyed meanings. When this perception dawns, it will be a commonplace that art *…+ is the complete 
culmination of nature, and that “science” is properly a handmaiden that conducts natural events to this 
happy issue. Thus would disappear the separations that trouble present thinking: division of everything into 
nature and experience, of experience into practice and theory, art and science, of art into useful and fine, 
menial and free.” (пак там)     
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Така бележката на Калън, че „Уилям Джеймс беше в Женева, юноша на 17 години, 

несигурен дали да се откаже от науката в името на изкуството или от изкуството в името на 

науката” (Kallen 1939:20), би била некоректна според Дюи след като “науката е изкуство”. 

Тук струва ми се е редно да направя уточнението, че за Дюи в разглеждания труд, наука и 

учен се отнасят до формалната универсалност, която претендира за аналитична 

обективност, в противовес на изкуствата, които са „родени от нуждата, липсата, 

откъснатостта, непълнотата *…+ докато науката [е родена от] теорията, изразяваща 

пълнотата и тоталността на съществуващото.” (Dewey (1929а) in McDermott, 1981:302) В тези 

фрагменти обаче Дюи ситуативно употребява думите „наука“ и „учен“ като ги синонимизира 

с „интелектуализма“ и „догматизма“ – т.е. максимално ги отдалечава от прагматисткото 

разбиране за научно изследване, което тук е сближено с изкуството. Смея да мисля, че това 

е специфичен контекстуален акцент. Целта е да се подчертае по ярък начин, че един 

лабораторен експеримент в очите на Дюи е много повече е експеримент на артист, 

отколкото на учен в класическия интелектуализиран смисъл на думата „наука“. Защото 

далеч по-важно от владеенето на готов концептуален апарат – от владеенето на теоретични 

и понятийни рецепти за инженерно овладяване на опита, - при актуалния експеримент 

решаващо и най-важно е естетическото чувство: усетът и непосредствената оценка за 

актуалното съгласуване или несъгласуване на „инструментите“, но и на „творбата“ с опита. 

Дюи не иска експерименталната наука да бъде изхвърлена зад борда, за да бъде изцяло 

привилегирована творческата роля на изкуството – по-скоро науката следва да бъде 

освободена от догматичните й конотации и авто-идеализации, за да се открои важното: 

добрият учен е артист, с тънко естетическо чувство за съгласуваността в актуалния опит. Но и 

друго превратно впечатление от текста на Дюи следва да бъде избегнато: Повърхностно 

погледнато, от тези работи на Дюи може да се добие погрешното впечатление, че за опита 

се борят само учени (експериментатори, не теоретици) и творци, а философите са някак 

изключени като спекулативни съзерцатели.  Ни най-малко това не е така – никоя дейност не 

е сама по себе си творческа, нито догматична. Напротив, всяка дейност да бъде 

преобразувана в творческа, това е идеалът на Дюи. 

Според „Изкуството като преживяване”, запалването на огън може да бъде 

извършено артистично, а съзерцаването на пламъците му да бъде естетическо 

преживяване. Същото важи и за градина-градинарство, готвене-ядене, опъване на палатка – 

лагеруване, изкачване на планина-наблюдение от върха и прочие. Изобщо границите на 

изкуството са разширени до неузнаваемост, но в подкрепа на една по-обща теория на 

надеждните методи за (мигновено) полезни познания, в която изкуствата привидно играят 

главна роля, единствено поради факта, че интегрират и трите етапа: проект (въображение, 

идея), реализация (интелект, сръчност, ловкост) и рефлексия, оценка. Оценката – 

естетическото преживяване – при това изброяване идва последна, но ако си дадем сметка, 

че Дюи мисли пробата и грешката като иманентен цикъл на един никога незавършващ 

процес, какъвто е опитът,, оценката е също така и първа: оценката за „грешка“ е „мотивът“ 

за работата на въображението и интелекта, които търсят по-добра съгласуваност на опита. 

Разбира се, „пълнотата” на творческия опит никога не е съвършена, в него никога не се 

постига абсолютен творчески „максимум“, не само защото творчеството е принципно 

отворен процес, а и защото творчеството е материално вкоренено в съвсем конкретно 

взаимодействие, което поставя ограничение на реализаруемите теми, например, или се 
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сблъсква с липса на други материални или културни условия, които лишават 

произведението от възможността да доминира тотално – като единствен и абсолютен 

„шедьовър“ - върху останалите форми на интелектуален труд. Без да отрича възможността 

за различаване на високо от ниско изкуство, на шедьовър от посредственост, Дюи де-

елитизира изкуството: ако абсолютният шедьовър е принципно невъзможен, по-важно е не 

съвършенството, а стремежът към съвършенство – при това на всички нива и във всички 

дейности. За сметка на “елитизма“, за Дюи най-важната характеристика на изкуствата е 

боравенето с материята чрез инструменти и връзката между автора и произведението, 

която „възпитава” в отговорност, инициатива, стимул за проява на способностите, 

самочувствие от свършената работа и ред други. Дюи демократизира и „педагогизира“ 

изкуството. Преди всичко, обаче, то води до иманентни преживявания на средата: 

 „Защо опитът по свързването на идеалното и възвишеното в опита с 

основните жизнени корени толкова често е считан за предателство на 

тяхната природа и отрицание на тяхната стойност?*…+ Пълен отговор на 

въпросът би включил изписването на история на моралa, който да 

разобличи условията, които са довели до презрението на тялото, страхът от 

сетивата и опозицията плът-дух”(Dewey, 1934:20) [Когато] „Моралната 

функция на самото изкуство е да премахва предразсъдъци, да се справя без 

шаблоните, които пречат на очите да виждат, да разкъса булото на 

привички и обичаи, да усъвършенства способността за възприятие.“ (Dewey 

1934:338) 

Според Томас Александър „Демокрация за Дюи не е името на специална 

политическа форма, колкото креативно-критична култура. Политическата свобода е повече 

резултат на културната свобода, отколкото обратното.“ (Alexander, 1987) 
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Така едно непретенциозно и безобидно извайване на глинена скулпторка 

„задвижва” демократичните колела у детето, бъдещ „деен гражданин”. Може връзката 

между двете да изглежда отвлечена и пресилена, но Дюи вярва, че инициативата и 

кооперацията могат и трябва да се „репетират” по време на учебните занятия. Така 

поставянето на една пиеса, например, е мини-репетиция за живота на възрастните, както е 

и всяко нещо, което се прави. Разликата между опита в изкуствата и опита в други 

занимания е моментът на удоволствие от работата – усещането за съгласуваност, каквото е 

естетическото преживяване. Ако този елемент на удоволствие присъства, то всяка дейност 

може да бъде творческа, а резултатът от нея - изкуство. За различните спортове това също 

важи с разликата, че спортувайки, детето нищо не създава, а работи физически върху себе 

си, така „творението” му, е обществено достояние за (естетическа) рефлексия под формата 

на „ходещо” произведение на изкуството. За съжаление не знаем какво е мислил Дюи за 

художествената и културна стойност на бодибилдинга, но знаем, че за древните гърци 

хубавият човек, задължително е и добър, защото Доброто е „възвишено и красиво”. За Дюи 

Доброто е на първо място дейно, но не просто активно, а креативно. С трупането на 

креативен опит децата каляват воля, интелект и рефлексия често пъти групово, тъй като 

много творби изискват кооперация, с изключение може би на най-„отшелническата” 

живопис, която път от своя страна възпитава повече в индивидуализъм и лична отговорност.  

Разбира се, това са силно преувеличени положителни ефекти на изкуствата върху 

децата, които, за да се проявят, се изисква особена отдаденост, която не всички от тях имат 

условията и възможността да развият. Но оптимизмът на Дюи за способностите на 

изкуствата (или по-точно, на въображението, най-нагледно показано в изкуствата) да 
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реформират е забележителен и Томас Александър го описва в заключението си на John 

Dewey's Theory of Art, Experience, and Nature така: „Ако моралът, преподаван от изящните 

изкуства, би бил приложен към цялата гама социални и лични съществувания, то резултатът 

наистина би бил „светлината, която никога не е била върху море и земя”, към който Дюи 

често препраща.” (Alexander 1987:269) Идеята на Дюи в „Изкуството като преживяване” 

никога не е била да направи от всички хора19 поети, музиканти и художници в името на 

тяхното „по-интензивно” и по-добро познаване на „важните неща в живота”, а да изтъкне 

диалектическата природа на творческият процес като универсална основа на опита. 

„Изкуството на живота е целта зад естетиката на Дюи, неговата философия на демокрацията 

и теорията му за образованието. Да се отнесем артистично към живота, е да упражним и 

въображение и рефлексия в проучването на възможностите на настоящето.”(пак там) 

Излиза, че философът е компонентен синтез, който се разпада в различни съотношения на 

творец и учен в зависимост от отношението практика-спекула. Но и творецът е също толкова 

компонентен синтез от учен и философ, а ученият – от творец и философ. Това се налага 

поради спираловидната верига на опита през етапите 1) (идейно хрумване) въображение – 

2) интелигентна реализация – 3) (естетическа) рефлексия. И ако във вакуум можем да ги 

разделим на първо, второ, трето, и да раздадем идеите на учените, интелекта на 

техничарите, а рефлексията на философите, то на практика тези основни „стъпала” на опита 

преливат без строга регламентирана последователност или независимост. Проникването на 

въображението, действието и рефлексията (естетическото) едно в друго Дюи показва така:  

„Естетическото преживяване е наситено с въображение. Този факт, заедно с 

погрешната представа за същността на въображението, са скривали по-

важният факт, че всички съзнателни преживявания имат по необходимост в 

известна степен качеството въображение . Докато корените на всяко 

преживяване [experience] се базират на интеракцията между живото 

същество и средата му, това преживяване става съзнателно, въпрос на 

възприятие, само когато смисли навлизат в него от предходни опити 

[experiences]. Въображението е единственият портал, през който тези смисли 

могат да намерят път до настоящата интеракция; или по-точно, както току-що 

видяхме, съзнателното нагласяване на новото към старото е въображение.  

*…+ Разигралият се опит/преживяване е човешки и съзнателен само, ако 

онова, което е дадено тук и сега е продължено от смисли и ценности, 

извлечени от онова, което фактически отсъства и присъства единствено 

въображаемо [imaginatively].” (Dewey 1934:272)    

Въображението е още „силата за осъзнаването, а не за правенето на 

истинското в изкуствено” (Dewey (1896) in EW 5:315)20  

                                                           
19

 Не казвам деца, защото „Изкуството като преживяване” не се занимава с образованието, а със 
само-образованието по изкуства като естествена част от човешкият опит и развитие. Аз „вграждам” 
тази късна книга в по-ранните му текстове – това е синтетичното, авторското, така да се каже, в 
работата ми. Ако бе живял още, вероятно Дюи щеше само да стори това. Хубаво е, че е преподавал 
на достатъчно хора, които да продължат откъдето той е стигнал.       
20 Оригиналният цитат гласи: „a power of realization, not of making *the+ real artificial.” 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgx6e4pZzTAhWIWxQKHQm-DF0QFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FJohn_Dewey_s_Theory_of_Art_Experience_an.html%3Fid%3DE_oYhjRfHokC&usg=AFQjCNFDmBL6Ii_nJLfEoHcZXzge_EILnw
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgx6e4pZzTAhWIWxQKHQm-DF0QFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FJohn_Dewey_s_Theory_of_Art_Experience_an.html%3Fid%3DE_oYhjRfHokC&usg=AFQjCNFDmBL6Ii_nJLfEoHcZXzge_EILnw
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Тук ще споделя и моето лично впечатление от работата ми по Дюи, че в края на 

живота си, през който е обръщал по-малко внимание на изкуството, отколкото на 

философията и науката, е предприел един вид „компенсаторно наваксване” на собствения 

си опит, чрез реабилитирането на творчеството като „липсващото звено”. Откривайки 

взаимозависимостта между познавателните подходи, Дюи, според мен, изневерява на 

традиционно балансираните си оценки и заявява, че: „историята на човешкия 

опит/преживяване е историята на развитието на изкуствата.” (Dewey (1929а) in McDermott, 

1981:301). На изкуствата в частност, той не казва “на философията, науката и изкуствата”, 

както би било в унисон с изложенията му. Аз оправдавам тази дръзка теза с това, че 

фактичността в историята се базира на материалните носители, а за изработването им се 

грижат архитектите, грънчарите, каменоделците, портретистите, дърводелците и всички 

останали занаятчии.  

С това си грандиозно изказване, Дюи привлича вниманието, струва ми се, повече 

към приложните, отколкото към изящните изкуства, които са считани традиционно за „по-

високата топка”. Но Дюи изключително се дразни на това разграничаване на професионално 

и профанско, високо и битово и подобни и всячески се бори да свърже двете в едно нещо – 

съзидателен опит, без да акцентира и да се интересува от степента. Според него, изкуствата 

не са и не трябва да бъдат изолирани от ежедневния живот. Джорд Джейгър, един от 

първите коментатори на Дюи, пише през 1958 книгата „Джон Дюи в перспектива”. Още 

втората уводна глава след гл. 1 „Утвърждаването на опита” (The Affirmation of Experience), - 

гл. 2 „Опитът като изкуство” (Experience as art), където аргументира огледалната теза от 

оригиналното заглавие на Дюи – „Изкуството като преживяване”. Джейгър доказва, че за 

Дюи двете са взаимно заменяеми: Изкуството е преживяване, но и преживяването е 

изкуство. В естествени условия „изкуство заради самото изкуство”, не би било понятно. 

Капиталистическата система разширява спектъра на възможните инвестиции в изкуство и 

позволява откъсването на цели общности от „цивилния” живот във въображаемия свят на 

„неръкотворни” паметници, които са „света вода”. Поради липсата на естествен контакт с 

реалния свят, „меценатите” извращават смисъла на изкуството, пренасочвайки фокуса от 

личностите, които са го създали към собствената си културност. Тези общности упражняват 

монопол върху изкуството, заключват го в частни колекции с ограничен достъп и поемат 

издръжката на псевдо-творци. Така се разиграва приказката „Царят е гол”, а обикновеният 

човек е оставен на дребните си „вулгарни” радости. Опитът на Дюи от първите глави е да 

покаже естетическото и творческото в ежедневните занимания на всеки, настоявайки, че не 

е нужно нещото да е селектирано в музей, за да е обект на нашето (естетическо) внимание, 

а напротив музейните експонати за (съмнително) вълнуващи за тесен кръг хора, които 

реално стопанисват тези луксозни институции: 

„Растежът на капитализма беше мощно влияние върху развитието на 

музеите като подходящия дом за изкуството, и в промотирането на 

идеята, че то е отделно от обикновения живот. Новобогаташите, които са 

важен страничен ефект на капиталистическата система, се почувстваха 

особено принудени да се обградят с произведения на изкуството, които 

поради редкостта си, са също и скъпи. Общо взето, типичният 

колекционер е типичният капиталист. За да засвидетелства добра позиция 

в царството на високата култура, той трупа картини, статуи, и 
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художествени бижута, по начина, по който  акциите и облигациите 

удостоверяват неговата позиция в икономическия свят. Не само отделните 

личности, но и общностите и нациите, свидетелстват за добрия си вкус 

чрез построяването на опери, галерии и музеи. Те показват, че общността 

не е изцяло погълната от материалното си богатство, защото е склонна да 

похарчи от него за покровителство на изкуството. *…+Тези неща отразяват 

и установяват културен статут, докато сегрегацията от обикновения живот 

отразява факта, че те не са част от местна и спонтанна среда. *…+ 

Мобилността на пазара и населението, благодарение на 

[глобализираната] икономическа система, е отслабила или разрушила 

връзките между произведенията на изкуството и лудия гений, чийто 

естествена експресия са те. Тъй като творбите са изгубили автентичния си 

статут, те са придобили нов – да са екземпляри на изящното изкуство и 

нищо повече. (Dewey 1934:8-9) [и] „Когато продукт на изкуството 

придобие статут на класика, то някак става изолирано от човешките 

условия, при които е създадено и от човешките последствия, които  

поражда в реалния живот-опит (life-experience).” (Dewey 1934:3)    

 

Така Дюи изтъква, че откъснато от ежедневния опит и условията на създаването си, 

едно произведение губи повествователната си сила (способността си да „говори“ за живия 

опит), следователно губи своята стойност (която е именно в съгласуването на актуален опит) 

и се превръща в прост експозиционен предмет, защото връзките с естествената му среда и 

произход са прекъснати, генеологията на произведението е унищожена и следователно 

нещото е изпразнено от съдържание. Аз бих добавила, че в тези условия ни остава 

единствено възхищението пред майсторската изработка, което не се нуждае от особена 

информация, за да поразява с ефекта си, но във времена на концептуално, вместо 

занаятчийско, изкуство, рискът да изпаднем в недоумение пред експозиция, ако нямаме 

предварителна подготовка, е 100%. 

 

„Още повече, че сега те се произвеждат, както други вещи, за продан на 

пазара. *…+ Поради промени в индустриалните условия, артистът е избутан 

от основния поток на активен интерес. Индустрията е механизирана и той 

не може да работи механично [и изобилно] за масово производство. Той е 

по-малко интегриран от преди [когато занаятчията е произвеждал стоките 

за бита] в обикновения ход на социалните услуги. Появява се странен 

„естетически” индивидуализъм. Творците се намират принудени да се 

отнасят към работата си, като към изолирани средства за „само-

изразяване”. (Dewey 1934:9-10)    

 

Дюи обвинява индустриализацията за отнемането на възможността на повече хора 

да създават. Това е станало, когато нуждата за това е премахната. Презадоволеният с 

достъпни стоки на пазара няма стимул да се опита да изработи сам за домакинството си 

нужното. Освен лишен от опита по сглобяването на маса, столче, изпичането на керамика и 

ушиването на дреха, човекът е лишен и от удовлетвореността от работата и придаването на 
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индивидуален, характерен облик на обкръжаващото, в което да се припознае и което да 

добие за него добавена (естетическа) стойност.21 Не е задължително да е перфектно, за да е 

красиво. „Самото съвършенство на изработката, съдено в изолация, вероятно би се 

постигнало с машина по-добре, отколкото от човека.” (Dewey 1934:47) Но трансформацията, 

като метод на учене и живеене, самия живот, струва повече от идеалното и (ние) всички сме 

творци, които трябва „Да ги оставим [формулите и каноните], за да изучаваме красивата 

природа и да се стремим да я изразяваме според нашия темперамент.” (Dewey 1934:312) 

Защото „Накрая, произведенията на изкуството са единствената медия за пълна и 

безпрепятствена комуникация между човек и човек, която може да се състои в свят 

изпълнен от разцепления и стени, които ограничават опита” (Dewey 1934:105) 
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 Мога да кажа, че има изключения от това правило. Барселона, като пристанищен център, е също 
толкова добре свързана с глобалната търговия, но е цялата произведение на изкуството и столица на 
занаятите, където ръкоделието изтъкава всяко кътче по закон. В Англия законът е всяка сграда да се 
реставрира с оригиналните материали по оригиналната техника. Така те са единствената страна в 
света където търсенето на зидарите на камъни надвишава предлагането. Изглежда е въпрос на 
ценностна система. Ако за местните не е важно как и от кого е изработена стоката, отмирането на 
занаятчийството не е проблем на дневен ред, не е проблем изобщо, и обратното. Не мога да кажа 
същото за Рим, Париж, Флоренция и Венеция, защото мотивите за опазването им ми изглеждат 
повече въпрос на чест и слава, отколкото на разгорещен ентусиазъм и наслада от развитието им. 
Изглеждат ми изтормозен, но доста приятен за гледане, роб на миналото си.  
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III Влиянието на Джон Дюи 
 

Ликът на Дюи на пощенските марки в 

Америка или портретът, който Анри Матис му е 

рисува, не са гаранция за влиятелност, но 

определено допълват имиджа му на истинска 

поп-звезда в Англо-Американския свят. Разбира 

се, това си има своите основания отвъд 

изброените му   трудове, постове и отличия, 

които са само следствие на самата личност и 

опосредстват влиянието й, предавайки го на 

бъдещето след смъртта на личността. Сидни Хук 

ни показва непосредственото влияние на прекия 

контакт с Дюи:  

”Дюи насърчаваше и пре-

насърчаваше много, които показаха 

капка заложба. Каквото и да беше 

качеството на тяхната работа, 

постигаха повече, заради неговата 

очевидна вяра в тях… Имаше 

простота и доверчивост у него, 

почти преднамерена наивност в 

отношенията си с хората, чиито 

скрити мотиви бяха доста 

прозрачни. Изглежда той беше 

наясно с многото начини, по които 

човек можеше да го заблуди и 

разочарова и въпреки това, той го 

караше да чувства, че има пълното 

му доверие. Той залагаше на 

хората и те рядко го предаваха.” 

(Hook in Boydston 1977:xxvi)  

“Влиянието на Джон Дюи върху учителите по право, които срещаше, и 

студентите, на които преподаваше в Колумбийския Университет и другите си 

академични връзки, е вероятно неговото най-широко разпространено 

влияние върху правото към момента. През лятото на 1922 той изнесе 

семинар върху логическите и етическите проблеми в правото, а от 1924 до 

1929 семинарът по философия на правото беше редовно посещаван от 

малка, но лоялна група студенти по право и философия. Много от тези, които 

участваха в различните движения, известни като „правен реализъм”, бяха 

отдадени почитатели на Дюи; през тяхното преподаване и писане, 

прагматизмът стана важен за правото.” (Patterson 1939:177)  



Красимира Георгиева 
 

39 
 

 Най-известно е, разбира се, влиянието на Дюи във философията на езика, 

философията на образованието и политическата философия. В Америка се откриват 

училища с неговото име, претендиращи да реализират практически основните принципи на 

прогресивното образование на 

Дюи по препоръките, дадени в 

„Училище и Образование” и 

„Образованието и Демокрацията”, 

които стават незабавен тотален 

хит в Америка и Европа - първо в 

Англия, после и в Германия, като 

се превеждат на още дузина 

езици, сред които чешки, 

испански, руски и японски. Но 

Западният свят не е единственото 

му поле на действия. Дюи 

предприема визита до Пекин с 

жена си Алис, по покана на бившия си студент Хю Ши22. Непредвидено остават цели 2 

години в Азия, където Дюи дава над 200 лекции, с Ши като преводач, в опит да представи 

социалната и образователната реформа, като по-добрата алтернатива от революция, 

предвид настъпването на Болшевишко влияние и експанзията на Япония върху Китай. От 

там семейството пише писма до Америка, които са събрани и публикувани от една от 

дъщерите на Дюи - Евелин. В тях се описват на близките главно битови въпроси. По 

политическите въпроси Дюи пише от разстояние ежемесечно за сп. „Нова Република” (The 

New Republic), където апелира Америка да подкрепи китайските реформи. В последствие 

публикува в сп. „Азия” (Asia), сп. „Китай Преглед” (China Review) и вестник Baltimore Sun. 

Касаеща само образователните въпроси е визитата му до ЮАР с дъщеря си Джейн, където 

изнася лекции, посещава училища и дава напътствия на училищната администрация. 

Подобни са и посещенията му в Мексико, Турция и Русия. 

За прякото политическо влияние на Дюи, Ши пише в „Политическата Философия на 

Инструментализма”, че няма нищо по-подходящо за Англосаксонската политическа 

еволюция на демократичен контрол и респект на свободите, от една още по-радикална 

демокрация, чийто глашатай е Дюи с неговия „либерален ренесанс”, който „трябва сега 

[вече] да стане радикален.” (Shih 1939:219) На тази вълна се качва Ноам Чомски и прави 

едно анархистично и едновременно с това ляво четене23. Други фигури, които цитират и 

черпят от Дюи, освен вече споменатите Рорти, Хю Ши, Пътнам и Хук, кръжащи около 

Колумбийския Университет в едно или друго време са  първият министър на Правосъдието 

на Индия и главен архитект на Индийската конституция – Баба Сахеб – студент на Дюи, който 

„занася демокрацията вкъщи”, Мордекай Каплан – равин, основател на движението 

„Реконструкционен Юдаизъм”, Макс Ийстман – поет и социален активист, студент на Дюи, 

Максин Грийн – философ на образованието, Маргарет Номбург – един от пионерите на арт 

терапията и основател на Ню Йорк Сити Уолдън Училище, Хербърт Шнайдер – философ и 

                                                           
22

 китайски дипломат, посланик на Китай в САЩ, либерал и писател, номиниран за нобелова награда 
за литература, възпитаник на Колумбийския Университет, Харвърд, Йейл и Оксфорд. 
23

 Едно от многото му изказвания:  https://www.youtube.com/watch?v=uZFuOZ0yTNM  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Republic
https://www.youtube.com/watch?v=uZFuOZ0yTNM
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студент на Дюи, Робърт Парк – социолог и студент на Дюи, Ричард МакКоен, Сантаяна, 

Дюркхем и Хабермас.  
 

Вижда се, че влиянието на Дюи не е тясно 

профилирано, а се разпростира дори до 

изненадващи хоризонти. В тази конкретна 

дипломна работа, обаче,  е най-важен, ефектът от 

делата му върху бъдещето образование по 

изкуства. Най-устойчив съратник на Дюи по тези 

въпроси е лекарят и химик, също колекционер и 

писател Алберт Барнс, които посочва 

„Образование и Демокрация” като ключова за 

неговото мислене и в последствие слуша лекции 

на Дюи по политическа философия през есенния 

семестър на 1918 в Колумбийския Университет. 

Неговата едноименна фондация, собственик и 

стопанин на огромно художествено наследство 

(Дега, Сьора, Ван Гог, Реноар, Сезан, Модилияни, 

Матис, Пикасо и много други импресионисти и пост-импресионисти, днес оценено на между 

20 и 30 милиарда долара), развива и просветителска дейност24. Към музея има академия по 

естетика, курсове и семинари за любители на изящните изкуства. Дейността на фондацията 

е разширена и продължена в нова сграда до днес, като в завещанието на Барнс е оставено 

на фондацията 10 милиона долара, тогавашни пари, но те са непокътнати, благодарение на 

добрия маркетинг, който развиват наследниците на фондацията. Рокфелер и Карние са били 

по-заможни, но явно не с достатъчна проницателност при инвестициите в изкуство, защото 

техните колекции са оценени на 10 до 20 пъти по-малко. Разбира се, афинитетът към самите 

произведения помага за разпознаването на „нешлифовани диаманти”, купени за жълти 

стотинки в сравнение с добитата с времето историческа стойност на легендарна класика. За 

разлика от другите двама магната, които не ми е известно да са писали нещо по естетика 

или история на изкуството, Барнс размишлява по тези въпроси писмено и публично.  

 В есето си  „Методи на Естетиката” Барнс показва разпокъсаните представи на 

времето си за това що е естетическо преживяване и образование по изкуство. Той ги дели 

основно на 3 вида, в зависимост от първоначалната нагласа и показва значението на Дюи за 

обединяването им: 

„Вероятно най-разпространената от тях [текущите концепции за естетика] 

настоява, че изкуството е предимно въпрос на емоциите, породени в 

                                                           
24

 Дори се случва фондацията да “подслони” останалия през 1940 без средства за препитание от 
журналистика и преподаване сър Бъртранд Ръсел, като го назначава за преподавател по История на 
Западната Философия веднъж седмично за 8 хиляди долара, тогавашни пари, годишна заплата. Така 
Ръсел има стимулът и възможността да работи върху своя тритомен бестселър „История на Западната 
Философия”. Доколко Ръсел реално се е нуждаел от подобен жест, не мога да кажа, вероятно  Рей 
Монк в книгата си „Бъртранд Ръсел: Призракът на Лудостта” се престарава в опита си да омаскари 
една благородна душа. Аз се радвам, че работата е свършена и томовете са написани. „Всичко е 
добре, когато свършва добре.”  
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художника и оценявани пропорционално на способността им да 

предизвикват емоция в зрителя. Тогава е почти неизменно приемано, че 

всеки опит за анализ или измерване на основите на емоционалната 

привлекателност е разрушителен, и за вдъхновението на художника, и за 

насладата на зрителя. [1)] Образователната програма базирана на тази 

гледна точка разчита основно на развиване на предмета чрез 

въображение, [и е] проектирано да подтиква учещия към по-

разнообразно и по-изобилно изливане на емоции, отколкото [предишната 

им] неподпомогната [чрез обучение] чувствителност би 

доставила.*…+[Според 2)] емоцията е нещо, което няма връзка с 

интелигентността, и нито може, нито има нужда да се доказва. Онези, 

които поддържат тази гледна точка обикновено не са много загрижени за 

образованието, със сигурност не и за универсалното образование по 

изкуства; на практика те казват, че или даден индивид е чувствителен към 

„значимата форма” и няма нужда от инструкции, или не е чувствителен и 

[следователно] е неподатлив на инструкции. Трета точка, която 

обикновено е в сила в подчертано академичните кръгове, е че изкуството 

е техническа работа, че неговите стандарти и ценност се извличат от 

[примера на] великите майстори и се формулират от академиците, които 

са изучавали тези майстори. Предполага се, имплицитно, ако не открито, 

че авторитетът затвърждаван  по този начин не се нуждае от оправдание; 

че всеки, които поставя под въпрос величието на класиката, заслужава не 

отговор на възраженията си, а порицание на предположенията си. [3)] 

Третата гледна точка на думи подкрепя идеята за образование, но на дело 

отрича идеята за научния метод като неподходящ за материя, в която 

последната дума принадлежи на традиционния авторитет.”  (Barnes 

1939:90-91)  

 Пак там Барнс пише, че приносът на Дюи в естетиката е съгласуването/ 

обединяването на трите основни подхода към образованието по изкуства в едно неделимо 

цяло - интелигентна чувствителност. Той заявява, че „Интелектът и чувството са възможно 

най-интимно свързани; интелигентността няма друга функция освен задоволяването на 

чувството и чувството няма по-сигурно средство за задоволяване от интелекта.” (Barnes, 

1939:92) Изкуствата възпитават и в двете едновременно и е дълг на имащия да осигури 

достъп на нямащия до предмети на изкуството. За това наема, образования в Екол де Бо-з-

Ар - Пол Филип Крет, който да проектира специално „жилище” за колекцията му и 

фондацията отваря врати през 1922.      

Освен Барнс, Максин Грийн, философ на образованието, писателка и социален 

активист, основава „Максин Грийн фондация за социално въображение, изкуства и 

образование”. От 1976 до 2012 е философ (philosopher-in-residence) в Център Линкълн  

Институт за Изкуствата в Образованието, а сайта на „Център за Естетическо Образование и 

Социално Въображение Максин Грийн” прилича на  паметник in memoriam на Дюи.   
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IV Отговори на Основни Критики 
 

В тази глава разделям критиките към Дюи според това дали се отнасят към 1) 

философия, 2) образование, 3) политика или 4) естетика.  

1) Философия: 

Поради диалектическия характер на философията на Дюи е много трудно да се 

намерят небалансирани становища. Ако ще дискредитира музеите, после ще покаже, че не 

може без тях; пацифизмът е единственият изход, но ако демокрацията приема открита 

конфронтация, то не може без нея; технологията ни лишава от обогатяващ опит, но прави 

живота ни по лек и така-нататък. Нищо не е на всяка цена, но всичко ни ползва, защото ни 

прави по-интелигентни, освен предубежденията, които ни заслепяват за настоящето, в което 

никоя ситуация не ни застига два пъти и следователно, никоя „заготовка” не е твърда. 

Образованието трябва да е “меко”. Това безумно дразни хората със стремеж да открият 

„земя под краката си”. Пол Кросър стига дотам да напише през 1955 книгата „Нихилизмът на 

Джон Дюи”, в която го обвинява в опит да разруши философията, да лиши учителите от 

конкретни методики, да стерилизира философията на науката и изкуството, изобщо всичко 

зло, сполетявало някога Америка. Бих привела неговите аргументи, но открих само теза с 

много хипотези без доказателства. По-обоснована е критиката на Фолке Леандър. Но 

проблемите, които той маркира в критическите глави на „Философията на Джон Дюи: 

критическо изследване” (The Philosophy of John Dewey: A critical study, 1938 Goteborg: 

Elanders Boktryckeri Aktiebolag) са също белязани от объркването на непосредствено 

замесения във философски дебат. След годината  на издаване -1938, Дюи има още много 

време да се изяснява и да отговори на нападките с обяснения. А те са: 

a)  Къде е духът, който разделя жива от нежива природа? -  Дюи би отговорил: 

организацията определя степента на „живост”. В този смисъл няма живо-неживо, а само 

степени, които „преливат”. Впрочем, така стоят нещата при всички опозиционни двойки, би 

добавил Дюи. 

b) Какво гарантира, че интелектът, натрупан с опита, се ползва за по-добро, че 

интелигентният е добър, и на какво се опира моралността му? – Моралността, заедно и 

паралелно с интелекта му, се опират на опита. Те са дотолкова свързани, че неморалният е 

просто някой, лишен от „размножаващ опит”. Занимания като кражба или лъжа са „не-

размножаващи” = осакатяващи, защото не разширяват хоризонта на следващия опит, а 

свеждат към себе си. Повторението е „порочен” опит, защото можем да перифразираме, че 

повторението е майка на затъпяването. Морален би означавало, някой, който се опира на 

морална конструкция. Тъй като за Дюи такива статични неща няма, интелигентният е 

аморален, но не и неморален. Тук вярата в единството на доброто с умното и красивото е, 

подобно демократичната му вяра, една вяра ex nihilo, която бива обект на нападки от Ръсел. 

За мен лично качеството на всичко взето за дадено на доверие се крие в това, че показва 

смелостта (за действие без гаранти) и истинската сила на човешкото сърце. По този 

критерии сърцето на Дюи трябва да е голямо поне колкото Тихия океан, метафорично 

казано, и дори това да го отписва от списъка на философите, нека остане така. 
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2) Образование: 

Днес под „прагматизация“ на образованието се разбира най-вече 

„професионализация“ с оглед на нуждите на пазара на труда: дори в момента в България 

навлиза концепцията за „дуално обучение“. Тази „прагматизация“, макар да оспорва само-

затворената академичност на традиционното елитистко образование и да изисква 

обвързване на образованието с практиката – две общи тези, които наистина могат да бъдат 

изведени от Дюи, - всъщност е точно противоположното на концепцията на Дюи за 

либерално образование. Инструментално образование не означава дуално обучение. 

Защото Дюи, подобно Джеймс, акцентира изключително на комуникацията, която не оставя 

тесния специалист тесногръд. Ако не беше тя, нямаше да има обмен между професиите и 

функциите, ученият нямаше да е повече от отнесен фантазьор, артистът нямаше да е повече 

от общ работник, а философът нямаше да е повече от безучастен зяпач. За да преодолеят 

дребнавостта и високопарността и да се издигнат над посредствените си лични достижения, 

„най-професионално” в демократични условия е професионалистите да си говорят не само в 

собствените си кръгове, а и отвъд тях – Парадоксално комуникацията е най-важният 

„инструмент” на инструментализма и в нея възпитава либералното образование 

мимоходом дейностите, а не чрез индоктринация и пропаганда. Най-генерално казано, 

колкото по-отрано индивидите се научат да си общуват, толкова по-свободно ще управляват 

живота си. Макар да звучи странно, изящният шедьовър е невъзможен без подкрепата на 

новаторска идея и задълбочена рефлексия, които, в условията на разделение на труда и 

задачите, трябва да се изкомуникират от „идеалния тип” учен или философ до 

производителя, майстора, техника, инструменталиста, композитора и прочие. Докато не си 

проговорят, няма не просто шедьоври, няма нищо.  

 

Това което прави инструменталното образование „брикольорско” (по Клод Леви 

Строс) е не само комуникацията между хората, а „комуникацията” със средата и 

инструментите. Докато дуалното обучение прави „инженери” (пак по Строс), образованието, 

следващо философията на инструментализма, отглежда кадри, способни на „направи-си-

сам” от „подръчни материали”. Макар това радикализирано да води до де-

професионализация или липса на „експерти” и „специалисти” в радикално либерално 

демократично общество на постоянна преквалификация, основният стремеж на Дюи е да 

поддържа индивида постоянно „нащрек”, да избегне залиняването на качествата в 

комфортна, но творчески пасивна среда. Реалистично погледнато, този стремеж у Дюи би 

бил характерен за някой с нагласата, че ще живее вечно. В ограниченото време на живота 

ни кривата изгрев-занит-залез на силите и способностите е нормална, но Дюи живее и 

работи сякаш това не е така или сякаш е длъжен да се противопостави на тази природна 

тенденция, за да се докаже като човек-личност. Ликвидирането на изключителните и 

незаменими авторитети за Дюи не е проблем, защото той не страда от „патоса на 

дистанцията” (по Ницше) или от романтичния копнеж по творецът с главно „Т”. Той спира да 

е елитарна фигура, защото на преден план излиза просто човекът.    

В противен случай, се връщаме до концепцията за ренесансовия всестранно 

надарен гений - човек-оркестър, който „поради самата си природа” не се нуждае от 
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образование – той е образецът25. В известен смисъл, и в определени кръгове, той е 

пророкът, и пътят, и истината и животът. Това предполага една пирамидална, строго 

организирана йерархия. Но тъй като демокрацията залага на (динамиката на) всеки един, а 

не чака харизматичния гений за спасение, от образование има най-много нужда именно 

тази най-крехка форма на управление. Това не е прозрение на Дюи, а още на Монтескьо26, 

вероятно и на много други преди него. Тази нужда се усилва още повече от разтварянето на 

силата във връзките на обединение, вместо съдържането й в една единствена личност. В 

условията на демокрация, коя ще е доминиращата личност, на кого да делегира и признава 

права, е въпрос за групата да избере, и по-добре тази група да е грамотна, защото появата 

на друг Микеланджело не зависи вече от раждането на „богоизбрания със заложби”, а от 

разпознаването му от тълпата като такъв, която в неграмотността си би го стъпкала без дори 

да разбере и по невнимание. Тогава няма виновни, но има престъпление. Аз не казвам, че 

демокрацията е форма на управление на по-глупавите над по-умните, нито дори на 

средните, тя може да е управление на най-добрите, но само ако има реален диалог и 

обмен. Днес „демократичното”27 изкуство, но не в смисъла, който Дюи влага, а в смисъла на 

                                                           
25

 За да не съм голословна, веднага привеждам примера на Микеланджело Буонароти, който се 
подвизава като скулптор, живописец, стенописец, архитект и поет. За мен е напълно необяснимо как 
човек се захваща да изрисува 560 квадратни метра таван на Сикстинската капела, например, без 
никога да е правил стенописи дотогава, да измисли нова технология, нова техника, нова цветова 
гама, легнал на дървено скеле (също проектирано от него), високо над земята, докато боята му капе в 
лицето в продължение на 4 години и диета от зелева супа. Папата му възлага 12 фигури и звездно 
небе, а на Микеланджело му се струва обидно елементарно и прави 300 фигури в сцени от 
сътворението, през падението на човека, обещанието за спасение, пророците и родословието на 
Христос, по собствено желание. Само това да беше направил - достатъчно за историята, а той замахва 
с длето и чук в камък до последен дъх на 89 годишна възраст (без 2 седмици), когато 
съвременниците му от простолюдието са доживявали средно едва 45, а той двойно, при това 
извличайки сложни пространствени композиции като живи. Повечето не са могли да отделят сносно 
кубче от мраморен блок, камо ли да ходят по кариерите и да си избират късовете по въображение. 
(Това, че баща му е бил собственик на мраморна кариера помага, разбира се.:) За тях навярно той е 
бил като извънземно или както ние бихме гледали на някой здравеняк на 160 години днес. За 
разлика от Папа Юлий II, Папа Лъв X и Папа Павел III, които са му  възлагали много от нещата, на 
Микеланджело му се е „налагало” действително да вярва в това, което прави („Пиета”, „Мойсей”, 
„Давид” и много още), как иначе щяха да излязат на бял свят. Или го е правил, защото е вярвал преди 
това, не знам, но е просто възхитително. Със сигурност не е работел заради парите, след като е живял 
извънредно скромно и всичко, с което буквално са го позлатявали в Рим, е изпращал на братята и 
сестрите си, които издържали целите си семейства на негов гръб. Той самият не е имал жена и деца. 
Първо посвещава много стихове на Виктория Колона, но после, половин век преди Шекспир, пише 
над 300 сонета за друг мъж – Томазо де Кавалиери, който е любовта на живота му до смъртта му. 
Единствената му „конкуренция” или изобщо равен по ранг е бил Леонардо да Винчи, който му е бил 
съсед на същата улица във Флоренция!  
26

 Според Монтескьо в „За Духа на Законите” от 1748, тиранията настъпва при липса на образование, 
а демокрацията е възможна само при добре развито такова, за разлика от монархията, където 
образованието е второстепенно за сигурността на властта след стремежа за доблест и чест, 
отличавани с почести, бележещи верността към суверена. Вместо развито образование (интелект по 
Дюи), има развита система на общопризнати, централизирани рангове за благонадеждност, които 
обаче се нуждаят от доказване съществуването на неща като едно най-добро, едно най-достойно, 
едно най-благородно и прочие „рицарски качества” за подражание. За Дюи подражанието е пречка 
за развитие на интелекта, които е същностно оригинален.       
27

 Поставям кавички, без капка нотка на ирония или сарказъм, защото и в световен, и в национален 
мащаб, сме видели точно толкова демократично изкуство, колкото сме видели демокрация. И 
пригласяйки на Дюи казвам, че демократичното изкуство е едновременно предпоставка и индикатор 
post factum за демократичен климат. 
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масовостта, а и достъпността на поп и рок музиката, да речем), често е продукт на 

меценатството и покровителството на рода 28 , и то би останало тяхна жертва, ако 

индивидите не се свържат помежду си като личности29, в името на един общ интерес – 

правенето и преживяването на изкуство, сега вече в смисъла на Дюи. Оставям настрана 

връзката между култура и демокрация, в която е невъзможно да се каже кое е извор на 

другото, подобно спорът за кое е първо яйцето или кокошката. Не можем да чакаме да се 

установи демокрация, пък после културата и доброто образование сами ще се появят. Нито 

можем да кажем, че е възможно истинско образование по изкуства в недемократична 

среда. Дюи много добре разбира тази логическа „задънена улица”, и Хук открива за основен 

мотив в делата на Дюи, това, което „сече под това погрешно разцепление” - „Трябва да 

започнем откъдето сме” (Hook, 1939:186). В противен случай увисваме в безделие, което 

произвежда още повече от себе си.  

Много е трудно да си представим демократично либерално прогресивно основно/ 

средно образование по изкуства. Струва ми се толкова далеч в бъдещето, колкото вероятно 

се е струвало на Дюи - поради което вероятно не е написал специален труд за него. Но този 

„end-in-view” е необходим за издигането му до нивото на сегашното висше образование по 

изкуства, при това без да поглъща изцяло хората, а, напротив, да им дава повече време и 

бистра мисъл за по-важните неща в живота. Все пак, колкото и произведенията да са 

отражение на величие, те не са по-велики от хората – не са самия живот, а негова бледа 

сянка. Ако има един идеен порив при създаването на всяко от тях, то той, струва ми се, е 

пожеланието от автора към приемащия да живее повече, отколкото той е живял, не по-

дълго, а по-истински – по-съгласувано със себе си, с другите и с материалната среда. С 

каквото и занимание да се захване пълнолетният, ролята на изкуствата в образованието не 

трябва да е покоряваща, а освобождаваща, те да са незабележим, но изконен фактор, който 

не диктува бъдещето на човека, а го прави възможно изобщо. Та може ли човек да оцелее, 

ако не импровизира. Без задълбочено потапяне в което и да е изкуство (в най-широк 

смисъл), дори за миг, импровизациите в живота не раждат вариации, а какафония. Ако 

може човек да отличи мелодия и хармония в собствената си какафония, то той е истински 

                                                           
28

 Трябва да отбележа, че това ми впечатление за липса на демократично изкуство, без кавички, е 
извънредно субективно и идва от факта, че всичките ми любими живи музиканти, са все синове на 
музиканти (Simon Phillips, Joseph Williams, David Paich, братя Porcaro, Chris Martin, Richard Marx, Jonah 
Nilsson, Jay Kay, Mariah Carey) или военни (Eric Clapton, Jon Bon Jovi, Bryan Adams, James Blunt) или 
евреи (Joshua Bell, Adam Levine) . Не съм си ги избирала по този критерий, то е стечение на 
обстоятелствата, за което съм разбирала в последствие. Не че останалите в плейлиста ми не са добри, 
аз ги обичам всичките, просто не могат да се сравняват, не бягат по една щафета. В едно 
демократично общество би трябвало талантът и образованието да са по-силни от произхода, или 
поне това е идеята/мечтата на Дюи, която моята непредставителна извадка показва като 
неосъществена към днешна дата. (Припомням, че Дюи, като член на комитета за расово равенство, е 
един от най-големите активисти за интегриране на цветнокожи през образование.) На мен ми 
изглежда, че ще има социална демокрация, каквато визира Дюи, когато образованието пребори 
кръвта и средата. Т.е. когато мнозинството бъде изградено от личности, а не от индивиди. Това би 
изисквало преобръщането с „главата” надолу на йерархичния ред (при който малцина личности 
управляват мнозинство индивиди), но не чрез варварските средства на болшевиките, например. Дюи 
разбира, че „насила хубост не става” и точно това го прави християнин в моите очи.  
29

 Сега давам пример за любими групи, които не са от музикантски семейства, но пък, по силата на 
личностните си качества, заедно правят повече от общ сбор: The Beatles, Chicago, The Police, Dirty 
Loops, Simply Red, Pink Floyd, Genesis, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones и много други. (виж още 
бележка 39) 
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щастливец. Изкуствата не трябва да са фетишен апендикс на изсъхнала социална група, а 

живи вътре в нея. Дори на цената да не видим повече никога друг Микеланджело, бих 

предпочела творческо-естетическа грамотност от по-нисък ранг, но повсеместна и с 

потенциал за разрастване в бъдеще, отколкото героичното й струпване в единици. Разбира 

се, подобни предпочитания са отново психично заложени емоционални предразположения 

и се базират на намирането на средината за по-привлекателна от гръмотевичните трясъци 

на божествени титани и страхът от тях измежду нищожни пигмеи. Аз се присъединявам в 

хора на Дюи на обикновените „просто хора”30, които могат да живеят по-добре с нещо 

„посредствено” именно защото то посредничи.     

 

Дюи показва изкуствата като кубчета от конструктор за въображението на 

(пораснали) деца, но той сам казва в началото на кариерата си, че се съмнява в 

способностите на висшето образование, ако те са поставени на слаби и изкривени основи. 

Аз не си правя илюзията, че изкуството или философията някога ще изпреварят граматиката 

и математиката в началното образование или пък природните науки и информатиката в 

основното. Въпросът не е в първенството, и последната „дупка на кавала” е важна, въпросът 

е да я има. Най-общо казано, борбата на губещата страна, на която и Дюи е бил във всеки 

етап от живота си, не е за превземане на играта, а за оставане в нея. Това не е проява на 

жалка слабост за оплакване, а най-добрата възможност за каляване на добродетелите и 

чрез тях воденето на живот, вместо съществуване.  

 

3) Политика:  

 

„При всичката привлекателност на радикалната демокрация, визирана от 

Дюи, той може да бъде критикуван по ред точки. Има твърде малко акцент 

върху анализа на институциите – на онзи тип институции, които се изискват 

за процъфтяваща демокрация. *…+ Дюи обявява, че радикалният 

либерализъм изисква „социална цел, основаваща се на включващ план.” 

[3)] Но Дюи никога не артикулира детайлите на един такъв „включващ 

план”. По сериозното е, че въпреки постоянното акцентиране върху 

нуждата от фундаментални икономически промени, които да развият още 

повече демокрацията, той никога не посочи в детайли какви трябва да 

бъдат тези промени. Не мисля, че можем да се обърнем към Дюи за 

решения на проблемите и заплахите пред демокрацията в наше време. 

Дюи би бил първият, който да настоява, че новите конфликти и проблеми 

изискват нови подходи. Но визията му за радикална демокрация като 

„личен начин на живот, в който сме отворени за пълнотата на комуникация” 

все още може да ни вдъхнови в собствените ни начинания да премислим и 

съживим „реално наличната ни демокрация”. Креативна демокрация все 

още е задачата пред нас!” (Bernstein 2010:306)  

 

                                                           
30

 Героите задават посока, но щастливият няма нужда от задаване на посока, защото вече е на път с 
някого. Струва ми се, че идеализирания копнеж по героя е психическа черта на романтичния 
самотник. (Казвам го без нотка на злорадство, а дори със съчувствие.) 
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Тук, струва ми се, основната критика е, че Дюи говори много наедро. Но това може 

да изглежда така от днешна гледна точка, когато нямаме търпение за общи приказки и се 

стремим право към ключа, сърцевината на посланието, особено когато се надяваме да 

открием формулата за директно лекуване на проблем. Дюи не дава нито една рецепта, по 

никоя линия, а чертае хоризонти на бъдещето като визионер и нашироко сред почти всички 

области на познанието тогава. Но трябва да имаме предвид публиката му, която не е била 

узряла да диагностицира проблем, камо ли да търси трескаво решения, както сме 

принудени ние днес. Повествователният му стил, макар и в известна степен „антикварен” 

днес, е бил съвсем актуален за времето си, когато хората са се нуждаели от говорене и 

четене не с часове, а с години, преди да възприемат изобщо идеята демокрация. От тази 

гледна точка Дюи е повече разказвач, който се връща да преразказва едно и също, вместо 

да прескача до евентуалните бъдещи следствия, които не могат да се знаят със сигурност и 

без това, за да конкретизира в детайли. Защото, ако „вътрешният план“ е актуалната 

ситуация на едно общество, единствено откъм която могат да се формулират и релевантни 

социални цели, то ние никога не можем да напуснем собствената си актуалност и да знаем 

каква актуалност ще дойде в бъдеще – какъв ще бъде „вътрешният план“ на едно бъдещо 

общество. Затова и може да дадем само общи указания да се внимава именно във 

„вътрешния план“, който е най-важната отправна точка, откъм която се конструират 

адекватни социални цели. 

 

Парадоксът е, че ако сега политическата философия на Дюи е „тясна” за новите 

проблеми, както отбелязва Бърнстийн, то тя на времето си вероятно е изпреварвала 

събитията. Тогава кога е адекватният й момент? Проблемът с всичко диалектическо е, че 

поради противоречивостта си, времето, отново парадоксално31, едновременно е и не е 

фактор. Но ако се откажем от неизбежните за философията антиномии и се приземим до по-

ограничените политически въпроси на деня, ето какъв е бил проблемът с Дюи: Представян 

като защитник на радикалния либерализъм, той бива едновременно с това обвиняван от 

консерваторите за [4)] съветски апологет. Политическата нагласа на Дюи не е била разбрана 

много ясно в собственото си време именно поради новаторското в нея. Че кой е могъл да си 

представи тогава социалдемократ, който е против Сталинизма и който се разграничава във 

философските си възгледи от Маркс или, още по-точно, от Марксизма:  

 

“Социализмът такъв, какъвто Дюи го познаваше от времето преди 

войната, беше течение критично към злините на капитализма, на което 

Дюи симпатизираше. Но той никога не можа да приеме набора 

догматични убеждения за историята, човека и неизбежния курс на 

социално развитие, които го акомпанираха. Грубият икономически 

детерминизъм, заедно с предсказание за буквален икономически срив, 

бяха приложени масово и некомпетентно към всичко. Нямаше 

разграничителен анализ на специфични събития, балансиране на 

                                                           
31

 Ако приемем, че все някога ще има (happy) end. Дюи използва “end-in-view”, за да се разграничи от 
Хегеловия край, но аз лично асоциирам диалектическите конструкции с безкрая. Разбира се, кой е 
прав по този въпрос не може да се установи, докато не бъдат намерени (ако ги има и ако може) 
границите на вселената. До тогава, краят и безкраят, повтарянето и неповторимостта са само „дъвка” 
 за философите, и учените, и творците.   
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вероятности за бъдещи появи, нито адекватно разпознаване на ролята на 

човешките същества.*…+ Личният му опит с комунисти в областта на труда, 

образованието и гражданските свободи го убедиха, че, освен по някои 

нерелевантни фразеологични различия, тяхното поведение беше трудно 

различимо от онова на техните социално идентични близнаци – 

фашистите и нацистите. ” (Hook 1939:162-163) 

 

Социалната реформа, на която Дюи се надява, е различна от горе описаните 

резултати и „Дюи вярва, че те [социалните промени] могат да бъдат по ефективно 

въплътени чрез местно „прогресивно” движение, освободено от догми за велик 

исторически апокалипсис и приемствено с американската либерална традиция.” (пак там)    

А какви са тези социални промени: възможността всеки човек да има достъп до 

„размножаващ опит”- опит, който разширява опциите пред следващия опит, вместо да ги 

съкращава до момента на „липса на избор”. Дюи всячески се старае да заеме едно 

балансирано положение на социална реформа с мирни средства, но с класови борби в 

множествено число. За разлика от „професионалните революционери”, Дюи не вижда 

решението в двустранна борба, в която мнозинството пролетариат нихилира малцинството 

капиталисти, а в демократичните борби на интелекта – между капиталисти и капиталисти, 

работници и работници, фермери, безработни и т.н., защото: 

 

„Доколкото класовите борби са водени интелигентно, те целят не само 

подобряването на условията, които са станали непоносими, но и  

елиминирането на онези институционални черти на икономиката, които 

са пречка пред продължаването на подобряването на житейските 

условия, достигнати чрез модерната технология.”(Hook 1939:166)  

 

Да използва „научния метод” на инструментализма за справяне със текущите 

социални проблеми е изглеждало до „цяла група социални философии”, като 

„предложение, безполезно колкото проповядването на философията на любовта” (Hook 

1939:152) поради факта, че интелигентността не е била възприемана като универсална 

вездесъща черта. Демокрацията и мира може да се базират на нея, но тя се изстрадва с 

кръв и жертви - Такава  е основно критиката на левите към Дюи, която могат да отправят 

само онези, които не са го чели: 

 

„Докъдето опитът и рефлексията показват, че пацифистките мерки са 

ефективни с най-голяма вероятност, (експерименталната) философия е 

пацифистка; където най-доброто знание за актуалните състояния на 

разположение установява обратното, то тя [инструментализмът] е 

революционна.” (Dewey in Hook 1939:167) Но „ е голяма грешка да се 

смята че класовите борби трябва задължително да са от насилствен 

характер, че те непременно трябва да изригват поради формите на 

демократичния процес или неизбежно да се развиват до граждански 

войни, или пък че има нещо като „законът на класовата борба”, който да 

дава оправдание на всеки метод за поваляне на противника. Той отрича, 

че всички големи социални промени на миналото са били причинени само 
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от насилствени бунтове и твърди, че дори и да е било така в миналото, не 

изключва възможността за ненасилствени действия в настоящето. (Hook 

1939:166) И вълкът сит, и агнето цяло е стремежът на Дюи, който „беше 

подготвен да измине дълъг път на примиряване, компромис и дори 

откупуване [buy off] на своеволно малцинство, на основанието, че е по-

евтино от гражданска война. Той е положителен към възможността 

Америка да направи мирна трансформация към социална [демократична] 

икономика.” (Hook 1939:170)  

 

4) Естетика: 

 

  „Изкуството като Преживяване”, също не е пощадена от критика. [5)] Дюи нямал 

задълбочени познания в областта, липсвала му класическата академична основа, за да 

говори по тези въпроси толкова смело, без да дава примери от историята на изкуството. 

Това не е съвсем вярно, защото в индекса на книгата се намират много творци и критици на 

изкуството 32 , споменаването на които не играе ролята да пълни редове, а показва 

познаването им от Дюи, ако не в детайли, то поне по същество. Тук е приложим отново 

довода за едрото говорене и съответният контра-аргумент.  

 

Според мен по-важен е не въпросът дали Дюи е познавал достатъчно много и 

достатъчно задълбочено творчеството на различни артисти, а кои са тези артисти и на каква 

                                                           
32

  Поети и писатели:  Върнан Ли, Джейн Остин, Данте, Мери Ан Евънс, Гьоте, Уилям Хейзлит, Томас 
Ернес Хюлм, Томас Ман, Чарлс Лам, Шекспир, Мелвил, Матю Арнолд, Джон Милтън, Едгар Алън По, 
Уилям Уърдсуърт, Джон Кийтс , Фредерих Шилер, Сър Уолтър Скот, Шели, Алфред Тенисън, Хенри 
Дейвид Торо, Толстой, Джефри Скот, Юджийн О'Нийл, Молиер, Макс Йистман 
Художници: Ланкрет,  Ботичели, Сезан, Дега, Дюрер, Ел Греко, Фрагонар, Джорджоне, Джото, Гоя, 

Мане, Моне, Андреа Мантеня, Джон Марин, Мазачо, Микеланджело, Никола Пусен, Рембрант, 

Рафаело, Леонардо, Реноар, Сър Джошуа Рейнолдс, Хосе де Рибера, Джон Сингър Сарджънт, 

Тинторето, Тициан, Морис Утрило , Винсент Ван Гог,  Ян Ван Ейк, Веласкес,  Жан-Антоан Вато, Матис, 

Гуерчино, Франческо Гуарди, Бартоломе Мурильо 

Критици: Айвър Армстронг Ричардс, Лео Щайн, Жул Льометр, Дени Дидро, Томас Ернес Хюлм, Уилям 

Хейзлит, Матю Арнолд 

Конкретни произведения: „Хамлет” и ”Макбет” от Шекспир; „Мойсей” на Микеланджело; 

“Изгубеният рай” на Джон Милтън; ”Прелюдия” от Уилям Уърдсуърт; „Навечерието на Света Агнес” и 

„Ода за гръцката ваза“ от  Джон Кийтс. 

Има само един споменат музикант – Бетовен и един скулптор, освен Микеланджело - Бертел 

Торвалдсен. В книгата изобилстват препратки към най-различни известни и по-малко известни 

философи (Джеймс получава 9 препратки, а Хегел само 2), което помага на тезата на Сидни Хук, че в 

тази една книга показва квинтесенцията на философията на Дюи:  

„Въпреки, че е преди всичко анализ на началата, структурата и 

взаимозависимостите на естетическото преживяване, „Изкуството като 

Преживяване” изяснява всички главни идеи във философията на Дюи. В 

допълнение към поправянето на стандартните мисинтерпретации, които 

процъфтяха сред философите, тя също представлява най-убедителното въведение 

към неговата мисъл, писано досега за нефилософи.” (Hook, 1939:194)    
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публика имената им говорят нещо. Стенли Кавел, изглежда, е чуждо тяло в 

„общодостъпните” картини на естетиката и философията, които Дюи рисува:  

 

„растящото ми усещане за работата на Дюи, докато преминавах през 

изглежда безбройните негови книги, е че Дюи е помнел какво философията 

трябва да бъде, но светът, на който той реагира, пропускаше световете, в 

които живеех аз, пропускаше висините на модернизма в изкуството, 

дълбочината на откритията в психоанализата, щетите от политиките на века, 

дивата интелигентност на Американската поп-култура. Но най-вече, 

пропускаше въпросът, и иронията в питането на философията, дали 

философия, независимо как реконструирана, е възможна повече, или пък 

нужна в този свят.” ( Cavell 1990:13) 

 

Критиката на Стенли Кавел, макар и насочена към Дюи, според мен всъщност 

описва съмнение в и разочарование от способностите на философията да направи света по-

добър, най-общо казано. На мен ми лъха на страшна параноя от този цитат, защото е ясно, 

че колкото и всеобхватно-енциклопедични да са познанията на някого, те ще пропускат 

цели „светове”, особено когато се сменят поколения. Фундаменталният въпрос, който си 

задава Кавел чрез Дюи, ако бъде пренесен в друга сфера – да речем изящните изкуства, би 

могъл да се постави така: „Възможна ли е скулптурата на Микеланджело днес?” и отговорът 

би бил „Разбира се, че не!”. Но това едно не не унищожава всяка възможна проява на 

изящно изкуство. Би го сторила, ако „скулптурата на Микеланджело” е единствената 

възможна проява на изящество, което не е така. По същия начин, по който изкуството бива 

свалено от висините си, за да навлезе в ежедневието на всеки от масата, така и 

философията сваля благородната си титла и „слиза” до обикновения човек. Да, тя става по-

малко почитана с лаврови венци, но все същата33. Де-професионализираният свят може да 

няма нужда от формулирано подразделение „Философия” с точен „конспект”, но това няма 

да направи хората по-малко мислещи или по-малко философски и рефлексивно настроени. 

Напротив, аз лично съм убедена, че в де-професионализация се мисли по-ясно и по-добре.      

 

От естетическата критиката по същество най-важна ми се струва тази на  Елисео 

Вивас в „Дефиниция на Естетическото Преживяване” (Vivas, 1937: 628–634). Той намира, че 

[6)] отнасянето към емоциите при Дюи за фриволно. Вивас твърди, че има несъответствие 

между разглеждането им като есенциално съдържание на творбата, съизмеримо със 

способността им да предизвикват емоции у зрителите и възможността една и съща творба 

да провокира различни реакции. Ако те са детерминирани от „емоционалния й заряд”, то 

не биха били различни. На тази критика можем да приложим разбирането за неповторима 

„химична” реакция между двете страни. Докато Вивас си представя отношението ключ-

ключалка, за Дюи няма неработещи ключове. Всеки зрител (ключ) преправя 

произведението (ключалката) и обратното. Тоест това, че няма едно четене, не 

дискредитира произведението като безформено и безсъдържателно изобщо, просто 

имплицитно се залага, че оставайки непроменено, то никога не е едно и също два пъти. 

Впрочем, с това се съгласява и друг, традиционно критичен към естетиката на Дюи – Стивън 

                                                           
33

 Не мога да се въздържа да не го отбележа с лирическата драматизация „Философията ще изгуби 
тялото си, но ще намери душата си!” 
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Пепър. Той приглася на Дюи, че всяко четене на стихотворение е като четене на различно 

такова. (Pepper:1945) Вивас предлага още, че музиката при високо софистицирания 

слушател не предизвиква изобщо емоция. За Дюи присъствието-отсъствието на емоция са 

въпрос не на някакво вечно идеално споделено между зрител-възприемащ, а въпрос на 

история, но най-вече въпрос на интелект34 - а интелектът, нека припомним, стъпва върху 

оценката, върху естетическото преживяване: той не може без нея.      
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 Виж цитата от Алфред Барнс в предната глава. 
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V Допълнение 

 

Доколко опитът ми да докажа хипотезата, че заглавието „Изкуството като  

преживяване” (1934), може да бъде също толкова в духа на посланието на Дюи и в обратен 

ред – преживяването като изкуство35, с който да подкрепя основната теза36, оставям на 

читателите, рецензентът и дискутантите да преценят. В тази глава се старая главно да 

направя няколко допълнения-осъвременения към вече изложеното, плюс личната ми кратка 

и непълна оценка преди самото заключение.  

1) Неминуемо трябва да адаптираме забелязаното от Дюи, към изискванията на 

много по-технологичния XXI век, това е повече от ясно. Но как да го направим, ако старите 

методи за обучение по изкуства за изгубили своята привлекателност сред учениците, които 

се вълнуват в много по-голяма степен от компютърни игри, таблети, смартфони и други 

подобни развлечения? Как да настроим, насърчим и подпомогнем тези деца да „правят”, 

вместо да „поглъщат” въображаемите светове на виртуалната реалност? Изисква се 

революционизиране на инструментите, би казал Дюи. Ако моливчета, гумички, блокчета и 

дрънкалки са адекватни инструменти, с оглед простотата и безопасността си,  за детската 

градина, те далеч не са достатъчни, за да заинтригуват учениците в необходимата степен, 

която да задвижва усвояването на демократичните принципи и ценности. 

Инструментализмът на Дюи налага подмяна на инструментите. Теоретичната му рамка е 

готова и здрава, остава променливото й съдържание да се актуализира, за да продължава 

да служи на целите си при повишените изисквания на цивилизацията. 

Тук няма да се впускам в носталгични спомени за органичността на старите 

средства, защото без да ми се нрави (аз самата съм възпитана и обучена с и по тях), те са 

отживелица, доколкото изискват не само специфичните материали, с почти историческа 

цена и стойност, а и цяла една историческа публика и темпо на живот, много по-опростено и 

далече от нас, че да можем да реконструираме епоха единствено чрез употребата на 

старите техники и технологии. Ако ще се отдаваме на тях, ще се наложи да заживеем в 

изкуствените условия на един „музей на открито” какъвто е, да речем, латинският квартал 

на Париж.37 Смея да си мисля, че ако Дюи можеше да погледне обучаващите се за 

живописци днес у нас, би казал, че програмистите на джава и софтуери за дигитални 

визуализации са в много по-голяма степен творци от тях, защото са инновативно-креативни, 

а не следват установени канони. А тъй като всяка медия е материална и рано или късно 

изчерпва ходовете си, тогава тя може да остане „в играта” под формата на екзотика 

единствено сред тези, които все още не я владеят, но не и сред онези на първата линия, 

посрещащи новите промени, произведени от изчерпването на старите възможности, 

заложени в параметрите на медията38. Ако изграждането на пространствена дълбочина е 

                                                           
35

 Дюи поддържа изначалния смисъл на изкуство, уловен в гръцкото  „техне” – изкусно овладяване на 
инструменти, с цел комуникация или употреба. 
36

 Чрез методиката на инструментализма, образоването по изкуства (в най-широк смисъл) е 
основата на бъдещата практическа философия на демократичния „органичен” човек. 
37

 В „Полунощ в Париж” на Уди Алън темата за носталгията по неизживяното и необходимостта от 
живеене в настоящето е много хубаво поднесена. Горещо го препоръчвам! 
38

 Тази критика има отношение към формалната страна на медията, но не и към съдържателната, тъй 
като никой не може на практика да се докосне до всички възможни вариации. Макар и близки, дори 
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достигало своя връх с перспективата, показваща 3D върху 2D, то днес амбициите са, ако не 

за 3D върху 3D, то поне за задвижени образи39. Когато достиженията на експертите са 

толкова далеч от тези на начинаещите може да има, обратният на вдъхновяване, ефект на 

обезкуражаване и комплексиране, което учителите трябва да се нагърбят да предотвратят, 

да покажат, че всяко постижение има стойност за някого, но този някой трябва да бъде 

намерен. Иначе цялото упражнение е просто безсмислено. С други думи, когато детето се 

опитва да прерисува герои от анимация по телевизията, трябва да има някой наоколо, който 

да каже искрено „Браво!”.  

2) Поради амбицията на Дюи да постави всичко оплетено във  връзки, а 

показването им да е по-съдържателно от търсенето на есенции (“Пробният камък на 

прагматизмът никога не е същността на реалността, а винаги е нашата настояща историческа 

ситуация.” Рорти, 1995:xv), Дюи настоява, че смислено натовареното произведение на 

изкуството е онова, което в максимална степен е запазило обвързаността си с автентичната 

си среда на произход. Но този маркер за оценяване на произведенията на стерилни 

експонати и потентни произведения на средата, не отчита факта, че естетическите продукти 

освен информиращи за автора, имат свойството да отразяват възприемащия. Например, 

една песен, която е на чужд език, от неизвестен нам автор и житейски път, може да стане 

фон на нашето ежедневие в определен етап от живота ни, в който сме, например, особено 

щастливи. След време тя ще има способността да ни върне назад до нашето минало, 

                                                                                                                                                                                
невъзможни за разграничаване, разпръснатите отделни екземпляри са способни на съобщение, 
когато липсват сведения и препратки към по-обширен фонд. За разлика от изумените професори в 
Художествената Академия, за мен не е изненада, че картините на състудента ми Александър Асенов 
https://www.facebook.com/aleksandar.a.asenov/photos?lst=100000011956674%3A100003361001787%3A
1492611084&source_ref=pb_friends_tl , щамповани от тях най-често като „брутален кич”, се харесват и  
купуват едва ли не „на кило”. За мен е без значение дали той прави кич или свръх естетски бижута, за 
мен е важно да радват хората. За онзи с по-малко художествен опит от университетски професор, 
кичът е шедьовър и по-добре да го има, отколкото да  няма нищо изобщо. Позволявам си 
отвлеченото сравнение „Ако нямаш рози, по-добре плевел, отколкото пустиня.” Така че, 
„изтърканото до болка” за тези, които предричат края му, изненадващо ще продължава да вирее, 
докато не се уеднакви просветата на „експерта” с тази на останалите. Т.е. когато думата „експерт” 
изгуби смисъл.   
39

 Любимият ми пример е анимационното кино, което е новата територия на художника-занаятчия, в 
отлика на художника-интелектуалец. Усилията по създаването на един филм, от порядъка на 
„Тролчетата” (2016), са не по-малки от усилията на взетия за контрапункт Микеланджело при 
създаването на някоя работа. Разликата е в това, че те са групови произведения, което прави не само 
отделните задачи по-леки, но и цял анти-култ към героя в единствено число. (Разбира се, не трябва 
да съм толкова едностранчива, защото действително демокрацията е възможно при осъзнаването на 
„Ние сме”, но не може без разпознаването на индивида като личност в „Аз съм.”.) Жизнеността на 
тази медия се доказва от интереса към нея, които е изключително висок и изисква поне 3-4 големи 
филмови продукции от този порядък на година. „Леденото Кралство” Frozen (2013) генерира печалба 
само от билети (без да броим брандираните материали под формата на играчки, дрехи, DVD-та и 
албуми със саундтраците от филма) от над милиард и 200 милиона при инвестиция от 150 милиона 
долара. Ако днес човечеството прави изящно художество, което да остане като „сикстинска капела” 
за идните поколения, то това според мен са, и заслужават да бъдат, анимациите. Аз лично ги следя с 
удоволствие и не мога да спра да се възхищавам на детайли от порядъка на ултра-реалистичната 
вода в „Смелата Ваяна” (2016) , стилизирането на героите в „Семейство Симпсън” или еклектиката на 
landscape срещу character в „Невероятният свят на Гъмбал” (сериал от 2011 - сега). Разбира се, 
анимацията не е само в детските филми, а в почти всеки филм, клип, реклама, (техническа) 
визуализация днес под формата на ефекти. Така че, художниците не са изчезнали, дори са повече, 
просто не са там където историците ги търсят.    

https://www.facebook.com/aleksandar.a.asenov/photos?lst=100000011956674%3A100003361001787%3A1492611084&source_ref=pb_friends_tl
https://www.facebook.com/aleksandar.a.asenov/photos?lst=100000011956674%3A100003361001787%3A1492611084&source_ref=pb_friends_tl
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конкретен момент или спомени, като машина на времето, незаложена от автора или както 

ароматът на одеколона и вкуса на бонбона, намерени в балтона на тавана, върнаха 

лирическия герой на Валери Петров в „Тавански спомен”40 назад във времето. Тогава 

„естетическото” преживяване няма общо с автора си, а с нас. Ние си присвояваме 

произведението му и то става част от нашата биография. Ако фонът на моето детство е 

тичането по коридорите на градската галерия в град Берковица, връщането ми към 

картините там е връщане към мен самата. 

 Искам да кажа, че ако изолирането, добиването и складирането на произведения 

в музей, подобно извличането им от рудник, ползва някого, то има смисъл, както всички 

суровини се извличат от определен залеж, за да достигнат до целия свят. Спорно е да се 

каже дали ако нямаше музеи, много хора, които не могат да си позволят да притежават 

творби или да  пътуват, за да ги видят, остават със „спуснати капаци” на прозорците си за 

света или със спуснати капаци на прозорците към себе си - твърде философски въпрос. 

Добре че, ако мнозинството не ходи по музеи, то поне ходи на кино и дори музеите да са 

излишна глезотия за едни, те все още са необходимост за други. Поведението на парвенюто 

не е модел за подражание на отгледания в традиция, а естетическият вкус, както всяко 

нещо, се отглежда и възпитава с труд, но най-вече с време. Човек не се научава да цени 

каквото и да е от ден до пладне и критиката на Дюи на музейното дело, като украса на 

горделив снобизъм, ми се струва пресилена и частична, но небезоснователна предвид 

обкръжаващото го съвремие. Въпреки това на дело, той е подпомогнал идейната концепция 

за основаването на музея на Алберт Барнс и с това показва, че действително никоя позиция, 

по никой въпрос, не е на всяка цена.  
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 https://chitanka.info/text/24987  

https://chitanka.info/text/24987
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VI Заключение 
 

Изследването целеше интегрирането на естетиката от късния етап от творчеството 

на Дюи във философията му на образованието от ранния период. Това вероятно Дюи сам би 

предприел, ако разполагаше с време, но най-вече ако състоянието на образователната 

система на деня показваше острата нужда от образование по изкуства, каквато хронична 

липса, считам, се наблюдава днес с оглед на повишената употреба на технологии сред 

децата, на която ако не се противодейства адекватно, се превръща в зависимост, пилееща 

времето, ума и здравето на децата. Когато „благословените” технологии се превърнат в 

проклятие, пасивният им поданик е по-малко годен за демокрация отколкото, ако не се 

беше опирал на тях изобщо. Голямата задача е да се възпитават децата така, сякаш чрез тях 

могат да (ги/се) променят, а не само да ползват и следват.   

Следствията от подчертаването на artes в artes liberales биха били трудни за 

прогнозиране, доколкото никога не сме били техни свидетели, а разполагаме единствено с 

очаквания и добри пожелания. Най-голямото предизвикателство изглежда е поддържането 

или достигането на по-високо професионално качество в условията на де-

професионализация, в случая по изкуства41. Разтварянето на изкуствата като житейско 

поприще до общодостъпен начин на себе-изразяване и комуникация изглежда опасен 

процес на „обезглавяване” на творчеството като висш пилотаж на човешкото. В 

действителност няма нищо страшно в желанието и опита на масата да достигнат някакво 

ниво на владеене поне на една художествена медия. Това не означава „предаване на 

всичко свято”, а този процес е толкова необходим и революционен, колкото е било, струва 

ми се, разпространението на елементарната (от днешна гледна точка) грамотност като 

четене, писане и смятане. Ако масовата неграмотност е била обичайно явление за 

феодализма и крепостният селянин е „работил” върху просветата си с отиването на църква, 

където да му прочетат нещо и да види илюстрациите към него по стените, това не е 

достатъчно за членовете на общество с по-високи амбиции.  

 Ако погледнем родната образователна картина, по данните на PISA от 201542, 

българчетата по Математика, Науки и Четене, са на 46,45,48 място съответно от 72 

изследвани държави общо. Тази класация не издава ентусиазъм за масово образование по 

изкуства, защото не е покрита повсеместно дори основата. Но не можем да чакаме и да 

кажем, че до тях няма да стигнем, докато не изгладим четенето и писането, защото това би 

значело да се върнем в логическата задънена на улица на „яйцето или кокошката”. Както 

Дюи би казал, трябва да започнем откъдето сме. Елитизирането на изкуствата  не ползва 

никого43, това трябва да се разбере. То е толкова безполезно, колкото съществуването на 

само-израждащата се каста на духовенството и прилича на провеждането на измислени 

култове пред непосветена публика с цел по-интензивното й експлоатиране. Дори 

                                                           
41

 но теорията на Дюи предполага и всестранно приложение 
42

 http://www.oecd.org/pisa/ - един доста интересен сайт. 
43

 Освен търговците на произведения, авторски права, звукозаписните компании и изобщо онези, 
които аз наричам с „фермерско” отношение към „продукцията” изкуство, прототипът на които е Лари 
Гагосян: https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Gagosian   

http://www.oecd.org/pisa/
https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Gagosian
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изпълняващите култа да вярват на 100% в това, което правят44, бедата за тях под формата на 

самота, чувство за неразбраност, непринадлежност към времето и мястото си, чувството за 

фалш и маскарад, обобщавани от страничния наблюдател-„непрофесионалист” най-често 

като мизантропия или просто лудост, са много по-тежки за преживяване, отколкото 

съчетаването на „цивилна” с творческа работа и често водят до самозабрава, алкохолизъм, 

„звезделеене”, депресия, наркомания, предателство на бившите ценности, завършващо 

понякога в грандиозно публично само-опозоряване45 и самоубийство. Този сценарии ще се 

повтаря толкова много пъти докато са актуални думите на Микеланджело, че изкуството е 

ревнива любовница и изисква тотално отдаване. Според мен няма нищо велико в това, 

колкото няма нищо за възхищение в един войник46. Как да се възхищавам на убиец, дори да 

му е коствало много докато стане такъв. Спартанската дисциплина, която се изисква от 

гениалния творец, е само-убийствена, ако не види той приемственост. И в случая на воина, 

завръщаш се от фронта, и в този на лишаващия се от живот творец, има толкова излишна 

мелодрама, че чувам само жалното жулене на цигулка в адажио. Изобщо цялата 

патетичност на издигнатото в култ Призвание, с главно „П”, е абсолютно ирелевантна към 

щастието, което аз съм изпитвала и на което съм била свидетел.      

Освен „разтварянето” на изкуствата като самостоятелно поприще и превръщането 

им в интегрална част на останалите, радикалната демокрация би имала и допълнителен 

положителен ефект сред изпълняващи еднотипни, рутинни занимания. Представям си, че 

нуждата от преквалификация прави малко по-интересен живота на хората, иначе обречени 

доживот на „професии” като секретарки, сервитьорки, общи работници и други. Де-

професионализация не трябва да означава ликвидиране на натрупания опит и експертиза47,  

а шанс за ниските етажи на социалната стълба да имат право на повече от един „изстрел”, 

докато намерят себе си, най-поетично казано. В сегашните условия този дори само един 

„шот” не е гарантиран на средната класа у нас, камо ли на работническата. Ако трябва да 

преведем на по-конкретен език думата „социална” в словосъчетанието „социална 

демокрация”, то при Дюи тази дума е синоним на „хуманна” в нейния най-екзистенциален 

смисъл. За да обобщя заключаващо заглавието на тази работа „Джон Дюи: Ролята на 

изкуствата в либералното образование.”, ще кажа, че тяхната роля е да настройват към 

хуманна демокрация, разчитаща на ускореното отглеждане на интелект, което те 

предоставят. Виждам този процес като следващо „еволюционно” стъпало за по-човешки 

начин на живот, който не гледа на изкуствата като на изличен лукс или мистерия и реликва, 

укривана в „манастирите” на изкуството, подобно тайнствата из манастирите на вярата. 

Съвременният човек е твърде информиран, за да се задоволи здравословно с наличното 

(неартистично) образование. Щеше да е далеч по-интересно и полезно, ако образованието 

по изкуства беше по-достъпно, но дори разпознаването на тази нужда от повсеместна, 

макар и в началото елементарна, художествена грамотност би било вече стъпка напред.   

                                                           
44

 Тогава те рядко са директният бенефициент.   
45

 Един от многото примери: Марая Кери от времето на брака си с продуцента, собственик на SONY, 
Томи Мотола и от времето след това. Дъното на срама беше изпълнението й на Times Square, New 
York в Новогодишната нощ 2017. Аз ревях с крокодилски сълзи, гледайки, защото ме беше срам от 
нейно име и защото помня коя е и колко много може. 
46

 Каквито на много музиканти и други творци в несоциални условия им се налага да бъдат. 
47

 Защото всяка икономика винаги ще има нужда от тях. 
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Стр. 15 анонимен фотограф Ралф Емерсон. Достъпна на: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RWEmerson.jpg  

Стр.23 корица на книгата „Училище и общество” (1899) достъпна на: 

http://www.thepositiveencourager.global/john-deweys-approach-to-doing-positive-work/  

Стр.25 анонимен фотограф, Лабораторно Училище към Университета на Чикаго днес, главен 

вход. Достъпна на: https://en.wikipedia.org/wiki/File:LB2.JPG  

Стр.27 фотография на Frances Johnston (1899) Children in school in Washington, D.C. - learning how 

a compass is made. В Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 

USA. Достъпна на: http://www.loc.gov/pictures/item/2001703723/  

Стр.28 фотография на Frances Johnston (1899) Students participate in a botany class in Washington 

D. C., 1899 В Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA. 

Достъпна на: http://www.loc.gov/pictures/item/2001703723/ 

Стр.32 ляво Снимка на Беранис Абът, (4ти май, 1939)  Ученици в Общинския Арт Център на 

Куинсборо, The New York Public Library DIGITAL COLLECTION достъпен на: 

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4eb7-a3d9-e040-e00a18064a99  

Стр. 32 дясно Снимка на Беранис Абът, (26ти април, 1939)  Ученици в Общинския Арт Център 

на Харлем, The New York Public Library DIGITAL COLLECTION достъпен на: 

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4ea4-a3d9-e040-e00a18064a99  

Стр. 38 горе Рисунка на Анри Матис (1931) Портрет на Джон Дюи в The New York Public Library 

DIGITAL COLLECTION достъпен на:  https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47df-77ed-a3d9-

e040-e00a18064a99  

Стр.38 долу марка от 30 цента с ликът на Джон Дюи, издадена по повод 109 години от 
рождението на Дюи, издадени на 21 отомври 1968г. от Обединени Щатски Пощи Достъпна 
на:https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey#/media/File:Timbre_USA_John_Dewey_oblW_211
01968.jpg  
Стр.39 анонимен фотограф (1922) Училище кръстено на Дюи в Тейлър Кънтри, Тексас. В  Jim 

Ned Consolidated Independent School Destrict. Достъпна на: 

http://www.jimnedalumni.com/class_custom4.cfm   

Стр.40 фотография на Carl Van Vechten  (4 февруари 1940) Алберт Барнс в United States Library 

of Congress's Prints and Photographs division. Достъпна на: 

http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3c31766/  

Стр.65 Анонимен фотограф (ок. 1980-1920) Джон Дюи в The New York Public Library DIGITAL 

COLLECTION достъпен на:  https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-b77e-a3d9-e040-

e00a18064a99  
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Стр.69 горе фрагмент от картина на Хоакин Сорола (1916) След баня. Достъпна на: 

https://es.pinterest.com/irinabeltsova/beach-art/?lp=true  

Стр.69 долу картина на Хоакин Сорола (1919) Рекичката на Св. Висенте, Майорка. Достъпна 

на:  https://es.pinterest.com/pin/551550285599816234/  
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Приложение I : Хронология на живота и творчеството на Джон 

Дюи 
 

1859 – Дюи се ражда в Бърлингтън, Върмонт на 20 октомври. 

1879 – На Дюи се присъжда Artium Baccalaurens – бакалавърска степен от Университета 

на Върмонт. 

1879-81 - Преподавател и заместник-директор на гимназия в Ойл Сити, Пенсилвания.  

1881-2  - Преподава в Лейк Вю Семинари, Шарлот, Върмонт. 

1882-4 – Дюи посещава Джон Хопкинс Юнивърсити, Балтимор. 

1884 – На Дюи се присъжда докторска степен от същия университет. 

1884 – Инструктор в Университета на Мичигън, Департамент „Философия”. 

1886 – Асистент-професор по Философия, Университета на Мичигън.  

1886 – Жени се за Алис Чипман. 

1887 – „Психология” (Psychology) е публикувана. 

1887 – Ражда се първият му син Фредерик Арчибалд. 

1888 – „Етиката на Демокрацията”(The Ethics of Democracy) е публикувана в серията на 

Мичигънският Университет „Философски Работи” (Philosophical Papers) 

1888 – „Новите есета на Лайбниц, касаещи човешкото разбиране” (Leibniz’s New Essays 

Concerning the Human Understanding) е публикувана. 

1888-9 – Професор и ръководител в Университета на Минесота по Ментална и Морална 

Философия и Логика. 

1889 – Ражда се дъщеря му Евелин Ригс. 

1889 – Ръководител на департамент Философия, Университета на Мичигън. 

1892 – Ражда се синът му Морис. 

1894 – Професор и ръководител на департамент Философия, Университетът на Чикаго. 

1894 – Основава Лабораторното Училище при Чикагския Университет. 

1895 – По време на пътуване в Европа, синът му Морис умира от дифтерия в Милано. 

1896-1904 – Директор на „Лабораторното Училище” 

1896 - Дъщеря му Евелин се заразява с дифтерия. 

1896 – Ражда се синът му Гордън Чипман 

1896 – „Концепцията за Рефлексната Дъга в Психологията” (The reflex arc Concept in 

Psychology) е публикуван.  

1897 - Избран в борда на попечителите на Асоциация Хъл-Хаус. 

1897-9 – Член на съвета на асоциацията за Национално Образование. 

1897 – Ражда се дъщеря му Луси Алис. 

1899 – „Училището и Обществото” (School and Society) е публикувана. 

1899-1900 – Ректор и университетски сенатор на Чикагския университет. 

1900 – Ражда се дъщеря му Джейн Мери. 

1902 – Редактор на „Начално-училищен Преглед” (Elementary School Review) 

http://www.thefreedictionary.com/Artium+Baccalaurens


Красимира Георгиева 
 

63 
 

1902 – Назначен за директор на Училището по Образование и глава на департамент 

философия, Чикагски Университет. 

1904 – Професор по Философия и лектор по Психология, Колумбийски Университет 

1904 – Докато пътува из Европа, в Ирландия умира синът му Гордън. 

1905 – Осиновява пет-годишният Сабино Дюи в Италия. 

1905-6 – Президент на Американското Философско Общество. 

1908 – „Етика” (Ethics) на Дюи и Тюфтс е публикувана.  

1910 – Публикувани са „Как мислим” (How We Think) и „Влиянието на Дарвин върху 

философията” (The influence of Darwin on Philosophy). 

1910 – Избран от Националната Академия на Науките. 

1910 – Член на общия комитет на Националната Асоциация за Развитие на 

Цветнокожите. 

1913-14 – Президент на Националната Асоциация на Детските градини. 

1914 – Ръководител на комитет за организиране на Американска Асоциация на 

Университетските Професори. 

1916 – Публикувани са „Демокрация и Образование” (Democracy and Еducation) и 

„Есета по Експериментална Логика” (Essays in Experimental Logic). 

1916 – В „Атлантик Ежемесечно” (Atlantic Monthly) е публикувано „Разбиране на Ума на 

Германия”(Understanding the Mind of Germany), a в Интернационален Журнал по Етика 

(International Journal of Ethics) - „Сила и Насилие” (Force and Coercion). 

1918 – Редактор в „Циферблат”(Dial) 

1919 – Лектор в Япония 

1919-21 – Лектор в Китай 

1920 – Публикувана е „Реконструкция в Философията” (Reconstruction in Philosophy)  

1922 – Публикувана е „Човешкото Природа и Поведение” (Human Nature and Conduct) 

1924 – Провежда образователно изследване в Турция. 

1925 – Публикувана е “Опит и Природа”(Experience and Nature) 

1925-26 – Член на борда на попечителите на Китайската Фондация за Насърчаване на 

Образованието и Културата. 

1926 -  Провежда образователно изследване в Мексико. 

1927 – Умира съпругата му Алис Чипман Дюи. 

1927 – Публикувана е „Държавното и неговите проблеми” (The Public and its Problems). 

1928 - Провежда образователно изследване в СССР. 

1928 – Член на Националния Съветен Комитет на Националната лига Сако-Ванзети. 

1928 – Формира Лига за Независими Политически Действия (League for Independent 

Political Action – LIPA) и е избран  във временният изпълнителен комитет 

1929  - Публикувана е „В търсене на сигурността” (The Quest for Certainty). 

1929-36 – Президент на People’s Lobby 

1929 – Ръководител на LIPA 

1930 – Дюи се пенсионира с титла Professor Emeritus на Колумбийския Университет. 
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1930 – Публикувана е „От Абсолютизъм към Експериментализъм” (From Absolutism to 

Experimentalism) 

 1930 - Публикувана е “Индивидуализъм, Стар и Нов” (Individualism, Old and New) 

1930 – Вицепрезидент на Лигата за Индустриална Демокрация. 

1930 – Публикува в Ню Йорк Таймс отворено писмо до сенатора на САЩ Джордж 

Норис, в което го моли да напусне Републиканската Партия и да се присъедини към 

LIPA в образуването на трета партия. 

1931 – Ръководител на Комитетът по Безработицата към People’s Lobby. 

1931 – Вицепрезидент на All America Reciprocity Union 

1931 – Член на Американски Национален Граждански Комитет по Труда 

1931 – ръководител на смесен комитет по безработицата. 

1932 – Публикувано е преработено издание на „Етика”. 

1933-35 – Вицепрезидент, Американска Асоциация по Културните Отношения с Русия 

1934 – Публикувани са „Обща Вяра” (A common faith) и „Изкуството като Преживяване” 

(Art As Experience) 

1934 – Пътувания из Югоизточна Африка 

1935 – Публикувана е „Либерализъм и Социално Действие” (Liberalism and Social 

Action). 

1937 – Служи като председател на анкетната комисия по обвиненията срещу Лев 

Троцки в Московския процес, Мексико. 

1938 – Публикувани са “Логика: теория на проучването” (Logic: The Theory of Inquiry) и 

„Опит и Образование”(Experience and Education). 

1939 Публикувани са „Свобода и Култура” (Freedom and Culture) и „Теория на 

Оценяването”(Theory of Valuation). 

1939 – Президент на Лигата за Индустриална Демокрация 

1941 – Организира комитет за бойкот срещу японската агресия и национален бойкот 

срещу страните агресори. 

1942 – Основател на Американското Общество по Естетика 

1946 – На 87 години Дюи се жени за Роберта Ловиц Грант, 19 години след смъртта на 

първата си съпруга. 

1946 – Публикувана е „Познаване и Познатото” (Knowing and the Known). 

1952 – Вицепрезидент на Етичния Съюз 

1952 – Член на Съвета към Комитета за Расово Равенство.  

1952 – На 93 години Дюи умира в Ню Йорк Сити. 
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Приложение II: Поезията на Джон Дюи 
 

 

Tho all the rhymes were long since rhymed 

And in by-gone ages songs were all sung, 

There are heights of joy not yet climbed, 

And hearts not yet by sorrows wrung. 

 

Like to bodies of babies new born 

My lines repeat what’s old and worn; 

Yet both may bear beneath their shells 

Fresh joys, and woes of fresh made hells.  

 

 

 

Добавям това второ приложение, защото, струва ми, се хвърля малко светлина към 

по-интимната част от творчеството на Джон Дюи, към неговите артистични уклони и търсена 

медия за художествена експресия. Те показват, че заключенията му относно малките 

радости от творчеството и естетическото преживяване са плод на опита и че освен 

общественика Дюи, съществува и друга уединена част от него, макар и оставила по-малко 

запазен плод на бял свят. Към днешна дата са открити над 90 стихотворения написани от 
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Дюи, чието публикуване той не е предприел. Някои от тях са намерени в кошчето му за 

боклук или разхвърляни из книжата му хвърчащи листчета. Дори втората му съпруга не е 

знаела за тях. Това ме кара да мисля, че, първо, той не се е отнасял към писането на стихове 

като към работа, а повече като към гимнастика за ума и разтуха от порядъка на решаването 

на кръстословица или судоку и, второ, че сам той не е ценял високо поетическите си 

способности, за да ги смята в принос за околните и евентуално да ги разпространява или 

поне показва. Отхвърлям хипотезата, че не ги е публикувал поради идеологични 

разминавания с „дневната” му философия. Щеше да звучи шизофренично, ако публикуваше 

пацифистки решения за по-добра демокрация, а тайно пишеше поезия в духа на „всички на 

оръжие”. Но на мен ми изглежда, че стиховете му са свързани идейно с останалите му 

предприятия и показват, че той действително е вярвал в това, което е писал и правил. По 

мое мнение и двата мотива за автоцензура не са достатъчен гарант за това, че те не са си 

стрували, а по-скоро показват неговите завишени критерии и само-критика. Особено като 

любител на поезията, съпоставката с негови идоли, вероятно е играела двойната роля на 

вдъхновител и „вгорчител” на поетическите му опити. Аз лично рядко намирам някое 

произведение за лишено от стойност, но тук съм подбрала само направилите ми специално 

впечатление. Съставителят Джо Ан Бойстън е групирал стихотворенията на 1) лирични, 2) за 

природата, 3) философски и 4) детски. Аз не се придържам към това разделение, за мен те 

всички са в модния за младините му стил на символизма, който се случва да е един от 

любимите ми.   

My Body and My Soul 

The meaning of these things I’ve read in books I do not know – 

Telling of one love that high is and other that is low. 

For’tis certain that if there be love, there is but one love, 

Love that goes all the way below and all the way above. 

 

That I now truly love there were no way quite sure to tell 

Save that, willing, love goes with me to lowest depths of hell, 

Where, since’tis love, ‘twill lift those depths to highest heaven, 

Beyond where dwells the great High God with archangels seven. 

 

Likewise those church-hung bells an empty foolish chime do toll 

Droning: One love from body is, another love from soul.  

Only of love not from flesh and body let there be shame, 

But not of love e’en that is of body halt and blind and maim. 

 

For love is proved in power to wait in worship, serve and give, 

And soul without body, powerless for these things, does not live, 

But pretentious ghost, filled with thoughts of self, wanders alone 

While body’s love, in glad surrender, finds other’s soul his own.  
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Two weeks 

 

*…+ 

Who makes, has. Such is the old old law. 

Owned then am I by what I felt and saw 

But most by them with whom I’ve loved, and fought, 

Till within me has been wrought 

My power to reach, to see and understand. 

Such is the tie, such the iron band. 

What I am to any one is but a loan 

From those who made, and own. 

*…+ 

 

Respite 

 

The shallow seas o’errun the sand 

Smoking fogs the deep waters hide 

A space in covert I abide 

Nor wish to sail, nor care to land. 

 

To conscience 

 

“Arouse! Fight on! Combat and conquer; 

Evil are the forces.” 

I have struggled and am tired 

Of this road embriared; 

Let things take their courses. 

 

I have fought and got no gain; 

Toiled and been passed by 

By all save wound and pain; 

Others work and take their joy; 

Now stern comrade, so shell I,  

Sick, sick, of thy endless employ. 

 

Shall I never know pleasure?  

Never know rest from strain? 

Let me sail a sea of azure 

Wave on wave of pleasure 

Turn from treading this path of rocks 

With no drug for bruise save its stain. 

 

Give me rest for I am tired; 

Nor ask me how I reconcile 

My coward’s choice of pleasured ease 
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With ideals that once inspired. 

 

Comrade conscience, cease thy talk – 

Your part but talk as mine was strife –  

While I do take this flowered walk 

And dally with sweet soft things alluring. 

Rested mayhap, I’ll resume thy hard life 

Of search, stern comrade, for things enduring.  

 

But 

About the earth whereon we dwell 

No gladness and no pang; 

But evil magic, and a spell 

To numb both kiss and fang. 

  

Upon the seas no steam nor sail 

To venture and to pass 

But rotten hulks; lives launched to fail 

Mid weeds and slimy grass. 

 

By the domed sky’s far rim, no star 

Of memory or of hope 

But a black and binding bar 

Girt round bleak heaven’s cope. 

 

Out of the void no recompense 

Nay nor anguisht grief 

But slumber of sickened silence 

O’er time’s thin shoaled reef. 

 

Nor is it life nor is it death  

This dying life of ours 

But idle blowing of a breath  

That fills and sucks the hours.  

 

[Joaquin] Sorolla48 

 

And this is art! 

Something 

To make us jump and start; 

To bring 

New trills to jaded nerves 

And break the mind’s reserves 

                                                           
48

 Joaquin Sorolla – испански художник (1863-1923) 
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Is art: 

 

 

 
 

 

And yet 

Surface is not to be despised. 

Tho we forget 

Solid substances alone reflect 

The light with which they’re deckt;- 

Light so brilliant our eyes surprised 

No longer search below 

But stop with outer show! – 

 

Yet show itself is there 

To catch the idlest stare; 

And since New York a place is 

Where all upon the surface is 

The City should be reminded 

E’en tho by eyes that are blinded 

By light 

That surface may be gay and blithe; 

With forms and figures lithe 

And bright. 
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Forgetfulness 

 

Musing on memories of things that were 

Thought sank where drowse both strife and stir 

In rhythmic depths of time’s engulfing blur –  

Forgetfulness, Thought’s peaceful sepulcher. 

 

Last home of things averred and things denied,   

Where lapse pains slurr’d and hopes descried 

Love’s pleas soft murmured, and foes firm defied –  

Forgetfulness, Mind’s final bride. 

 

Hopes’ and wails’, loves’ and hates’ vanquisher 

Swoon of silence thy ush’ring trumpeter, 

To thy outstretched arms all lives concur –  

Forgetfulness, of Sleep and Death Mother. 

 


