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  Kultura hip-hop również zachowuje 
ów organiczny związek pomiędzy mu-
zyką i tańcem. Greg Dimitriadis pod-
kreśla, że bardzo często, skupiając się 
na analizie tekstów hip-hopowych, ich 
społecznej czy politycznej wymowy, 
zapomina się o tym, że wyzwolenie, 
o którym w nich mowa, odbywa się 
w sferze cielesności, poprzez taniec. 
„The constant search for meaning 
through rap’s vocal content alone has 
led to much cross-cultural misunder-
standing, especialy concerning the role 
of social dance. The link, between pro-
test lyrics and social resistance, for 
example, is often assumed, while the 
body itself is often ignored or dismis-
sed”25. Taniec w kulturze hip-hop nie 
posiada już bezpośrednich konotacji re- 
ligijnych, ale jako praktyka jest czymś 
więcej niż tylko fizycznym ćwicze-
niem. Warto w tym kontekście przy-
pomnieć słowa Saula Williamsa, który 
w sposób bezpośredni łączy cielesne
uczestnictwo w muzyce z jej rozu-
mieniem. Ruch w pewien sposób od-
krywa istotę muzyki, tylko w tańcu, 
który jednocześnie angażuje intelekt i 
ciało, całą ludzką istotę. Może być ona 
w pełni odczuta, aktualizując się jako 
dzieło sztuki.
  Break – kluczowy dla hip-hopu ter-
min – odnosi się zarówno do muzyki, 
jak i do tańca. W pierwszym znacze-
niu to powtarzany przez DJ klima-
tyczny fragment utworu, ale to break 
oznacza także tańczyć, dawać z sie-
bie wszystko właśnie pod wpływem 
tej muzyki, którą na żywo tworzy DJ. 
Hazard-Donald zauważa, że break-
dance jest kontynuacją afro-amery-
kańskiej tradycji polegającej na dialo-
gu – pojedynku pomiędzy muzykiem 
a tancerzem. W takiej walce DJ stara 
się udowodnić tancerzowi, że posiada 
takie brzmienia i rytmy, którym ten 
drugi nie podoła, a tancerz, że to dla 
niego nic nowego. W wyniku takiej 
jednak subtelnej rywalizacji obydwaj 
doprowadzają się nawzajem do granic
możliwości. Muzyka jest więc umożli-
wieniem tańca, a taniec dopełnieniem 
muzyki26.
  Dla pierwszych hip-hopowych DJ-i, 
uważanych za ojców założycieli ga-
tunku, ostatecznym sprawdzianem ja-
kości rzemiosła zawsze była bezpo-
średnia konfrontacja z publicznością. 
DJ, który nie potrafi zachęcić do tańca 
swoich słuchaczy, nawet jeśli posiada 
najbardziej wyrafinowaną technikę i 
najbogatsze archiwum nagrań, nie zo-
stanie uznany za kogoś, kto zna się na 
tym co robi. Grand Master Flash, który 
doprowadził techniki cięcia, łączenia 
próbek i scratchu do perfekcji, tworząc 
wiele z technik, które do dziś stanowią 
kanon środków jakimi posługuje się 
każdy hip-hopowy DJ, opowiada, że 
jego pierwsze kontakty z publicznością 
były koszmarem. Ludzie, zaskoczeni 
nowym sposobem użycia adapterów 
przez Flasha, zamiast tańczyć przypo-
minali raczej audytorium na jakimś 
poważnym wykładzie. „The first time 
I did it, the crowd just stood there, 
just watched me. […] No reaction, no 
movement. Just hundreds of people 
standing there. They were just trying 
to understand.(...) And I cried for like 
a week. Why did things go wrong”27. 
DJ Kool Herc, uznawany za pionie-
ra hip-hopu który jako pierwszy użył
break-beatu, w jednej ze swych wy-
powiedzi podkreśla, że inspiracją do 
wynalezienia przez niego tej techniki 
była obserwacja zachowania tancerzy. 
„I was smoking cigarettes and I was 
waiting for the records to finish. And I 

noticed people was waiting for a cer-
tain of the records. […] The moment 
when the dancers really got wild was 
in a song’s short instrumental break, 
when the band would drop and the 
rhytm section would get elemental”. 
Odkrycie Herca, wprowadzona przez 
niego technika, polegało na powtarza-
niu owego szczytowego momentu na-
grania w nieskończoność, tak by prze-
dłużyć moment szaleństwa tańczących. 
„And once they heard it. That was it, 
wasn’t no turning back. They always 
wanted to hear breaks after breaks after 
breaks after breaks”28. 
  Trzeba też zaznaczyć, że u swoich 
źródeł hip-hop nie posiada czegoś, 
co można by nazwać wyróżnionym 
przedmiotem artystycznym. Nie jest 
gatunkiem muzycznym, w którego 
skład wydzielone utwory, utrwalone 
poprzez nagrania czy zapis nutowy. 
Jest raczej swojego rodzaju społecz-
nym rytuałem, w którego skład wcho-
dzi muzyka (breakbeaty cięte przez
DJ), do której raperzy dodają swoje 
rymy oraz taniec, który cały proces 
dopełnia. Cała taka impreza trwać 
może godzinami. Nie ma tu jasnych 
i określonych granic, dzięki którym 
można by powiedzieć gdzie, w sensie 
przestrzenno-czasowym kończy się i 
zaczyna dzieło sztuki. Pokazuje to opis 
występu grupy Grand Master Flash and 
The Fourious Five z 1979 roku: „The 
Fourious Five trade boasts, brags and 
chants throughout the night, as mem-
bers enter and exit often and seemingly 
at wil. There is absolutely no evidence 
of clearly organized and delineated 
song structure here”29. Takie płynne 
ujęcie procesu wykonawczego wyni-
ka z bezpośredniej relacji do publicz-
ności, to jej reakcja jest czynnikiem, 
który decyduje o ostatecznym powo-
dzeniu całego przedsięwzięcia. Jak 
pisze o tym Dimitriadis: „Engaging 
crowds both indywidually and as a 
group was more important than deli-
vering clearly composed narrative 
messages”.  
 
2. Strategia i znaczenie projektu Shus-
termana
 
   Filozoficzna wykładnia rapu, jak 
mówi o tym sam Shusterman w wy-
wiadzie z Adamem Chmielewskim30, 
przysporzyła autorowi Estetyki prag-
matycznej, a także samej książce, po-
pularności i rozgłosu. Często jednak
koncentrowano się bardziej na kontro-
wersyjności tego przedsięwzięcia, niż
na jego faktycznym znaczeniu. Lektu-
ra tekstów Shustermana dowodzi, że 
analiza rapu nie zajmuje w nich mar-
ginalnej pozycji, przeciwnie, odgry-
wa znaczącą rolę. Wykładnia rapu i 
Dewey`owska filozofia sztuki, której 
Shusterman jest kontynuatorem, zdają 
się w jego filozoficznym projekcie do-
pełniać.
  Obydwie wydane w Polsce książki 
Shustermana zawierają rozdziały na 
temat rapu. W tytule tego fragmentu 
użyłem słowa „strategia”, gdyż wy-
daje mi się, że przy lekturze obu tych 
tekstów należy brać pod uwagę nie 
tylko to, co Shusterman na temat ra-
pu mówi, ale też – po co to mówi, na 
czym polega jego interes. Aby w pełni
zrozumieć sens owej Shustermanow-
skiej strategii, trzeba nie tylko z bliska
przyglądać się jego tekstom, ale też 
mieć świadomość szerokiego kontek-
stu, z jakiego one wyrastają. By jed-
nak nadać sprawom pewien porzą-
dek, najpierw postaram się zreferować 
wykładnie rapu z Estetyki pragmatycz-

nej i Filozofii praktyki. Praktyki filo-
zofii, starając się umieścić ją w szer-
szym kontekście projektu filozoficz-
nego Shustermana. 
  W tekście Piękna sztuka rapowania 
Shusterman twierdzi, że to przede 
wszystkim jego osobiste upodobanie 
sprawiło, iż zajął się problemem rapu. 
„Ponieważ podoba mi się ta muzyka, 
mam więc osobisty interes w obronie 
jej estetycznej prawomocności”31. 
W tym stwierdzeniu autor wydaje się 
ustawiać od razu na określonej pozy-
cji. Jego tekst nie jest przeznaczony 
dla wtajemniczonych, ludzi, którzy już 
hip-hopu słuchają, którzy odnajdują 
w nim estetyczną przyjemność. Tekst 
ten celuje raczej w pole, na którym
doświadczenie styka się z teorią este-
tyczną. Shusterman, podążając za prag-
matycznym imperatywem harmonii,
pragnie dokonać swoistej mediacji, u-
niknąć momentu rozdarcia. Jest to za-
danie związane z uprawomocnieniem
kultury popularnej. Celem takiej obro-
ny jest wyzwolenie także samego o-
brońcy, „[…] jeśli nawet obrona sztu-
ki popularnej nie może zapewnić spo-
łeczno-kulturowej emancypacji uciś-
nionych grup, które są tej sztuki kon-
sumentami, może przyczynić się do 
wyzwolenia tych uciśnionych części 
nas samych”32.

  W rozmowie z Chmielewskim Shu-
sterman podkreśla, że to właśnie oso-
biste doświadczenie sprawiło, że zmie-
nił on swoje stanowisko względem 
kultury popularnej. „Zrozumiałem, że 
nie chcę dalej dzielić swojego życia, 
w którym jedno moje ja pisałoby za 
dnia akademickie teksty, zaś drugie 
bawiłoby się nocą w klubach rocko-
wych. Byłbym niczym dr Jecyll i pan
Hyde. Z dra Jeckylla-intelektualisty-fi-
lozofa przemieniałbym się – chcąc się
zabawić – w żłopiącego wino, szale-
jącego na parkiecie pana Hyde’a”33. 
Widoczne jest tu dążenie do zniesienia 
dwoistości, przy czym pierwszeństwo 
pozostaje po stronie doświadczenia, to 
zadaniem teorii jest wzbogacać je i wy-
rażać w sposób jak najbardziej adek-
watny. Trzeba sobie uświadomić, że 
dla Shustermana interes osobisty jest
także interesem filozoficznym, a ży-
ciowa harmonia, jaką postuluje, doty-
czyć ma życia filozoficznego. Rap 
wpisuje się w kontynuowany przez 
Shustermana Deweyowski projekt re-
konstrukcji naszych pojęć dotyczących
sztuki, „[…] stanowi on także wyzwa-
nie dla doktryny filozoficznej moder-
nizmu i związanych z nią ostrych roz-
różnień pomiędzy różnymi sferami 
kulturowymi”34. Słowem – jest „zbyt
dobrym przykładem, aby go nie stu-
diować”35. W Praktyce filozofii… Shu-
sterman mówi wprost: „To, do czego
pragmatyzm dąży w teorii, hip-hop 
realizuje w praktyce”36. Jego rozumo-
wanie zdaje się przebiegać w następu-
jący sposób: skoro sztuka popularna 

dostarcza nam zadowolenia estetycz-
nego, nie ma sensu obstawać przy ta-
kich teoriach, które to zadowolenie u-
znają za niskie i nieautentyczne. Głów-
nym przedmiotem krytyki Shuster-
mana staje się modernistyczna kon-
cepcja autonomii sztuki, zakładająca 
jej całkowitą izolację od codziennej, 
społeczno-etycznej praktyki życiowej.
Jej instytucjonalnym wyrazem jest 
muzealna koncepcja sztuki. „Ta do-
minująca ideologia estetyczna utożsa-
mia sztukę z instytucją elitarnych sztuk 
pięknych”37. Na wady tych koncepcji
wskazywał już Dewey, stwierdzając, 
że oddzielenie sztuki od działania i do-
świadczenia życiowego spycha ją po-
za obręb zainteresowań, praktyk i do-
świadczenia zwykłych ludzi. Jak za-
uważa Shusterman, próby zbliżenia 
sztuki do życia, co widać na przykła-
dzie awangardy, w ramach instytucji 
sztuki elitarnej zwykle skazane są na
porażkę. Prowokacyjne przedsięwzię-
cie Duchampa, polegające na umiesz-
czeniu w kontekście sztuki wysokiej 
przedmiotu masowej produkcji zosta-
je przez instytucję wchłonięte, a nie-
zrozumiałość tego aktu pogłębia tylko 
oddzielenie sztuki od życia38.
  Podstawowym celem estetycznego 
uprawomocnienia sztuki popularnej 
przez Shustermana jest taka zmiana 
naszych pojęć, która postulowałaby 
zbliżenie się sztuki do życia, czego 
konsekwencją ma być bogatsze do-
świadczenie estetyczne, zarówno po 
stronie twórców jak i odbiorców. Dla 
pragmatysty podziały w ramach sztuki 
nie realizują się jedynie w ramach tej 
wąskiej wyizolowanej dziedziny, ich 
odzwierciedleniem są podziały spo-
łeczne a także podziały odnoszące się 
do samej jednostki. Wizja reformy po-
jęć dotyczących sztuki zawsze w dal- 
szym planie projektuje obraz bardziej 
pojednanego społeczeństwa. Shuster-
man nie łudzi się, że zniesienie podzia-
łów obowiązujących w sztuce przy-
czyni się wprost do zniesienia podzia-
łów społecznych. Sądzi jednak, że 
obydwie sfery są ze sobą powiązane i 
uznawanie sztuki popularnej za gorszą 
i niższą jest wyrazem uznawania pew-
nych klas społecznych i części istoty 
ludzkiej za niższe i gorsze: „[…] ostra 

linia podziału między prawomocną 
kulturą elitarną i nieprawomocną kul-
turą popularną potwierdza i umacnia 
te same podziały w społeczeństwie, 
a w nas samych je pogłębia”39. Jak 
podkreśla Shusterman, obrona sztuki 
popularnej odbywa się zasadniczo „na 
terytorium wroga”, odbiorcy sztuki po-
pularnej nie potrzebują bowiem wy-
sublimowanych, intelektualnych kry-
tyk by znaleźć uzasadnienie dla swoich
estetycznych preferencji. Argumenta-
cja Shustermana skierowana jest więc
do tych, którzy formułują zarzuty prze-
ciwko sztuce popularnej: do filozofów 
czy myślicieli, którzy pomimo zna-
czących różnic w innych kwestiach, 
w przypadku odmawiania wartości 
kulturze popularnej wydają się być 
wyjątkowo zgodni. Adresatem jest 
więc, pojawiający się niezwykle często 
w twórczości Shstermana, modelowy 
„sztywny intelektualista”, który swój 
sposób życia, w ramach którego nie 
ma miejsca na ciało, projektuje na 
swoje poglądy na temat sztuki. 
 Celem Shustermana stają się zarzuty 
przeciwko kulturze popularnej mające 
charakter estetyczny. Autor Estetyki 
pragmatycznej nie gloryfikuje sztuki 
popularnej jako całości, dostrzega jej 
wady i w wielu wypadkach negatywne 
oddziaływanie na odbiorców. Pragnie 
on jedynie odrzucenia najbardziej rady-
kalnej tezy, w sposób wyrazisty sfor-
mułowanej przez Dwighta McDonal-
da, stwierdzającej, że kultura masowa 
nie może posiadać żadnej pozytywnej 
wartości. Spośród zarzutów estetycz-
nych wyróżnione zostaje sześć pod-
stawowych: [1] Sztuka popularna nie 
jest w stanie dostarczyć autentycznego 
zadowolenia estetycznego; [2] Sztuka 
popularna nie pobudza do aktywnej 
reakcji, wymaga jedynie biernego od-
bioru; [3] Sztuka popularna jest zbyt 
powierzchowna aby angażować inte-
lekt; [4] Sztuka popularna jest zestan-
daryzowana i monotonna, przez co nie 
spełnia wymogu twórczego nowator-
stwa; [5] Sztuka popularna poddana 
jest regułom rynku i potocznych gus-
tów przez co nie spełnia wymogów 
estetycznej autonomiczności i oporu. 
6) Sztuka popularna jest formalnie 
uboga. 
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