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  Brakuje mi tu miejsca aby po kolei 
omówić, w jaki sposób Shusterman 
radzi sobie ze wszystkimi tymi zarzu-
tami. Chciałbym się jedynie wspom-
nieć o charakterystycznym rysie jego 
argumentacji. Chodzi o podkreślanie 
przez Shustermana faktu, że zarzuty 
wysuwane przeciwko kulturze popu-
larnej są bardzo często ufundowane 
na wartościującej dychotomii: ciało-
-umysł, w której najwyższą wartość 
przypisuje się elementom związanym 
z rozumem, a odmawia się tej wartości 
i z nieufnością traktuje wszystko, co 
ma somatyczny charakter. Tak więc 
przy omawianiu pierwszego zarzutu, 
który stwierdza, że sztuka popularna, 
operując jedynie „wyświechtanymi 
emocjami” oferuje złudne gratyfika-
kacje estetyczne, Shusterman zestawia 
opinie krytyków z opisem przeżyć, ja-
kie są udziałem uczestników koncer-
tu muzyki rockowej, które graniczą 
według niego ze stanem opętania.
„Nawet najbardziej surowi krytycy 
muzyki rockowej dostrzegają potężną 
i odurzającą moc tego przeżycia”40. 
Mimo jednak oczywistej intensyw-
ności takich doświadczeń krytycy sztu-
ki popularnej odmawiają im auten-  
tyczności zwracając uwagę na ich nie-
trwałość oraz złudny charakter speł-
nienia jakie oferują. Shusterman przy-
wołuje tu chociażby konserwatywną
krytykę Allana Blooma, który stwier-
dza, że rock stanowi rodzaj środka za-
stępczego dla nastolatków, umiesz-
czonego w miejscu prawdziwej czy 
ostatecznej rozkoszy, której nie są oni 
w stanie doznawać41. Postawienie 
sprawy w ten sposób, według Shuster-
mana, jest możliwe jedynie w wyniku 
tego, że Bloom i jemu podobni usuwa-
ją wszelką prawdziwą rozkosz i auten-
tyczne spełnienie poza obręb ziem-
skich zainteresowań, do świata trans-
cendentnych ideałów. „Krytyka gło-
sząca, iż sztuka popularna dostarcza
jedynie złudnych przyjemności, jest 
więc nie tyle obroną prawdziwej przy-
jemności, ile zawoalowaną formą za-
przeczenia wszelkiej doczesnej przy-
jemności, strategią ascetycznych umy-
słów, które przyjemności lękają się
jako czegoś, co w niebezpieczny spo-
sób odwraca ich uwagę od celów trans-
cendentalnych lub stanowi zagrożenie 
dla własnego, ascetycznego etosu”42. 
  Niezwykle ciekawy jest sposób, w ja-
ki Shusterman spiera się z owymi 
„ascetycznymi umysłami”. Szczegól-
nie ciekawy w kontekście amerykań-
skim, w którym dyskusja na temat kul-
tury popularnej zawsze, w mniejszym 
lub większym stopniu, musi dotykać 
problemów rasowych. Jest tak z pew-
nością w przypadku muzyki, trudno 
bowiem wyobrazić sobie jakikolwiek 
gatunek amerykańskiej, popularnej 
muzyki, który nie byłby w ten czy inny 
sposób związany z muzyką czarnych. 
Można by powiedzieć, że to czarni na-
uczyli Amerykę tańczyć. Trudno też
nie dostrzec, że, z pewnością wbrew 
intencjom autorów, argumenty prze-
ciwko muzyce popularnej często przy-
pominają te wysuwane przez zwolen-
ników teorii niższości. Pojawiają się tu 
znowu ubolewania nad niekontrolo-
waną zmysłowością czy nieokiełzna-
ną seksualnością muzyki rockowej, 
która, według słów Blooma, „[…] jest
nie tylko bezrozumna, ale również ro-
zumowi wroga”43. Stawka omawiane-
go problemu jest więc szeroka – nie 
sposób oddzielić estetyki od metafi-
zyki, oraz jednej i drugiej od polityki.  
Shusterman zdaje sobie z tego spra-
wę, co widać w doborze przykładów, 

jakiego dokonuje w swoich rozważa-
niach o kulturze popularnej i o rapie. 
Skupia się głównie na muzyce rock-
owej, w szczególności zaś na muzyce 
funky, a więc gatunku o dość jedno-
znacznie „czarnym”, tanecznym cha-
rakterze, którego charakterystyczny 
rytm stanowi kręgosłup estetyki rapu, 
i w ramach którego bardzo często wy-
śpiewywano manifesty rasowej dumy
(jak choćby słynne Say it loud! I’m 
black and I’m proud Jamesa Browna). 
Fakt, że autor Estetyki pragmatycznej 
mówiąc o kulturze popularnej nie za-
jmuje się telenowelami czy oddziały-
waniem reklam wydaje się tu bardzo 
znaczący. Spotkanie z tym, którego 
nazwać można Innym wewnętrznym, 
służy mu bowiem do określenia swo-
jego stosunku do europejskiej tradycji 
filozoficznej, umożliwia mu krytyczne 
odniesienie się do niej. Otwarcie się
na spontaniczność przeżycia somatycz-
nego, na afrykańską estetykę ma pro-
wadzić do przezwyciężenia tradycyj-
nego, wywodzącego się od Parmeni-
desa i Platona podziału na to, co cieles-
ne, ulotne, złudne i niegodne uwagi;
i na to, co intelligibilne, trwałe i bez-
względnie prawdziwe. „Sztuki popu-
larne, w tym również muzyka rock-
owa, proponują radykalnie odmien- 
ne jakości estetyczne, wzbogacone 
w przywrócony wymiar somatyczny, 
który filozofia od dłuższego czasu tłu-
miła, broniąc własnej hegemonii, spra- 
wowanej dzięki władzy intelektu we 
wszystkich sferach ludzkich wartoś-
ci”44.
  Różnica dzieląca Shustermana od 
Blooma i myślicieli o podobnym mu 
nastawieniu wydaje się być tak zna-
cząca, że argumentacja tego pierw-
szego często ogranicza się do odwrot-
nej waloryzacji tych samych zjawisk. 
O ile dla autora Umysłu zamkniętego 
estetyka, w której centrum stoi soma-
tyczne uczestnictwo, jest wroga rozu-
mowi i zagraża integralności kultury,
o tyle dla Shustermana jest ona ożyw-
czym prądem, który należy przywitać
z entuzjazmem i dać się mu ponieść. 
Widać to w zestawieniu, jakiego do-
konuje, najpierw opisując koncert mu-
zyki poważnej, na którym słuchacze 
chrapią lub siedzą w otępieniu, by na-
stępnie przeciwstawić mu afrykańskie
rozumienie sztuki. „Termin funky, sto-
sowany w pozytywnym odniesieniu
do wielu piosenek rockowych pocho-
dzi od afrykańskiego wyrażenia zna-
czącego dobry pot i stanowi wyraz 
afrykańskiej estetyki czynnej i zbioro-
wej, żywiołowej namiętności, nie zaś 
beznamiętnej, zdystansowanej racjo-
nalności osądzania.”45

3. „To do czego pragmatyzm dąży 
w teorii, hip-hop realizuje w prakty-
ce”.

  Dla czytelnika, który po raz pierwszy 
styka się z tekstami Shustermana na te-
mat rapu czy muzyki hip-hop, cel, jaki 
przyświeca ich autorowi może nie być 
do końca jasny. 
  Czy rap jest sztuką popularną? Ta-
kie pytanie w zasadzie nie ma sensu, 
gdyż Shusterman używa tego pojęcia 
w sposób bardzo niejednoznaczny: raz 
jest to sztuka masowa, tak jak rozu-
mieją ją jej krytycy, innym razem po 
prostu sztuka, czy konkretne dzieło 
sztuki, które jest popularne w potocz-
nym sensie, to znaczy podoba się wie-
lu ludziom (w tym rozumieniu sztuka-
mi popularnymi były teatr grecki czy 
elżbietański). Ta niejednoznaczność 
widoczna jest szczególnie wyraźnie 

w przypadku omawianego tu tekstu, 
gdy Shusterman określając rap jako 
„postmodernistyczną sztukę popularną,
która stanowi wyzwanie dla naszych
najgłębiej zakorzenionych konwencji 
estetycznych” za moment stwierdza:
„Wszelako rap, stanowiąc wyzwanie 
dla tych konwencji, spełnia – jak sądzę 
– najważniejsze konwencjonalne kry-
teria estetycznej prawomocności, któ-
rych zazwyczaj odmawia się sztuce 
popularnej. Rap nie poddaje się zatem 
sztywnemu rozróżnieniu na sztukę 
wysoką i popularną”46. Nieżyczliwy 
interpretator mógłby powiedzieć, że 
sposób myślenia Shustermana w tym 
miejscu można sprowadzić do stwier-
dzenia: rap jest sztuką popularną, co 
dowodzi, że nią nie jest. Byłoby to u-
proszczeniem, ale doskonale oddałoby 
nastrój konfuzji, na jaki narażony jest 
czytelnik zdań podobnych do tego, 
które zacytowałem. Z drugiej strony, 
można uznać, że Shusterman celowo 
doprowadza do tego zamieszania, by
lepiej ukazać zagubionemu czytelni-
kowi nieprzydatność jakichkolwiek 
radykalnych podziałów na sztukę wy-
wysoką i popularną. 
  Wstęp tekstu stanowi opis krytyki, 
na jaką rap jest narażony. „Pretensje 
rapu do statusu sztuki są zagłuszane 
powodzią niewybrednej krytyki i dzia-
łań cenzorskich, a on sam jest prze-
kształcany na użytek komercyjny. [...] 
Istnieje społeczne zapotrzebowanie na 
destrukcję rapu”47. Shusterman posta-
nawia rapu bronić, ponieważ dostar-
cza mu on estetycznego zadowolenia, 
a także stanowi wyzwanie dla este-
tycznych konwencji modernizmu, któ-
rych przezwyciężenie uznaje Shuster-
man za konieczne w celu ponownego 
zbliżenia sztuki i życia. Shusterman 
stara się dowieść, że u źródeł rapu leżą
założenia zbieżne z tymi, jakie zwyk-
liśmy kojarzyć ze sztuką postmoder-
nistyczną. Na podstawie analizy tekstu 
wybranego utworu pragnie pokazać, 
że choć rap nie jest zasadniczo tekstem 
pisanym, to – gdy tak go potraktować 
– jest w stanie spełnić wymogi este-
tyczne, jakich wymaga się od trady-
cyjnie rozumianej poezji. Co do post-
modernizmu, możliwe jest wyróżnie-
nie kilku podstawowych cech charak-
terystycznych dla estetycznych postu-
latów tego nurtu. „Cechy te obejmują 
procedurę zawłaszczania i powtórne-
go wykorzystywania pewnych ele-
mentów, która stanowi odmienne od 
oryginalnej twórczości eklektyczne 
mieszanie stylów, entuzjastyczne wy-
korzystywanie nowych technologii i 
kultury masowej, odrzucenie moder-
nistycznych pojęć autonomii estetycz-
nej i czystości oraz podkreślenie tego 
co lokalne i czasowe aniżeli rzekomo 
powszechne i wieczne”48. Rap jest 
właśnie taką sztuką. Podstawowe tech-
niki wykorzystywane przez hip-ho-
powych DJ-ejów polegają właśnie na 
wykorzystywaniu materiału już zasta-
nego, brzmień dostępnych na płytach 
gramofonowych, z których DJ składa 
nowy utwór, stanowiący podkład dla 
werbalnych popisów raperów. Jak za-
uważa Shusterman, rap różni się w tym 
miejscu od jazzu, w którym także wy-
korzystywano popularne melodie czy 
tematy muzyczne.  „Zamiast tego rap 
wykorzystywał konkretne wydarzenia 
dźwiękowe, uprzednio nagrane wyko-
nania takich wzorców muzycznych. 
muzycznych przeciwieństwie zatem 
do jazzu zapożyczenia i transfigura-
cje w rapie nie wymagały twórczych 
umiejętności komponowania czy gry 
na instrumentach muzycznych, lecz 

jedynie manipulacji urządzeniami na-
grywającymi i odtwarzającymi”49. 
  Technika twórczego zapożyczenia 
łączy twórców rapu z najbardziej zna-
nymi współczesnymi artystami, któ-
rzy także ją wykorzystują, jak choćby 
Warhol czy Duchamp. Co więcej, pod-
kreśla Shusterman, pomimo rezygna-
cji z tradycyjnie pojętej oryginalności, 
twórcy rapu nie rezygnują z przyzna-
wania statusu artystycznego swoim 
dziełom, sami nazywając się artysta-
mi. Rap przeciwstawia się w ten spo-
sób sformułowanemu w modernizmie 
rozumieniu sztuki, w którym wartość 
artystyczna ograniczona jest do sfery 
bezwzględnej oryginalności i nowa-
torstwa. Sztuka postmodernistyczna – 
także rap – postuluje, by zapożyczenie i
tworzenie nie stało ze sobą w sprzecz-
ności. „Oryginalność traci więc swój
pierwotny status i zaczyna być rozu-
miana jako przekształcające zawłasz-
czenie i ponowne wykorzystanie tego 
co stare. W tym postmodernistycznym 
ujęciu nie ma ostatecznych nie kwes-
tionowalnych ideałów: istnieją tylko 
zapożyczenia zapożyczeń i podobiz-
ny podobizn; tym samym może się 
uwolnić twórcza energia pozwalająca 
na podjęcie gry ze znanymi dzieła-
mi”50.

 
  Ze sztuką postmodernistyczną łączy 
twórców rapu ambiwalentny stosu-
nek do kultury masowej, i technologii
środków przekazu, jaka jest z nią zwią-
zana. Raperzy i DJ fascynują się tech-
nologią, chcąc wykorzystać wszyst-
kie możliwości gramofonów, wzmac-
niaczy, mikrofonów, automatów per-
kusyjnych. Rap nie powstałby gdyby 
nie technologia. „Bez komercyjnego 
sukcesu technologii środków masowe-
go przekazu, zespół disc jockeya nie 
miałby się na czym oprzeć”51. Komer-
cyjny sukces rapu, rozpowszechnienie 
go poza obszarem kilku nowojorskich 
dzielnic, także nie byłoby możliwe bez 
radia czy telewizji. Zarazem jednak
twórcy rapu zaangażowanego zacho-
wują daleko posuniętą nieufność wo-
bec mediów i kultury masowej, kryty-
kując proces wyprzedawania czarnej
kultury, tworzący jej negatywny obraz. 
Media poddawane są krytyce także 
dlatego, że „[…] są powiązane z glo-
balnym systemem handlowym i ze 
społeczeństwem, które bezwzględnie 
eksploatuje i prześladuje pierwotną 
publiczność hip-hopu”52. Mamy więc 
w rapie motyw charakterystyczny dla 
sztuki postmodernistycznej, fascynację 
połączoną ze świadomością, że nad 
technologią i środkami przekazu nie 
da się do końca zapanować, a często 
to ona sprawuje nad nami kontrolę. 
Wejście sztuki w nurt życia jest w ra-
pie obecne na wielu płaszczyznach. 
Pierwszą z nich jest bardzo często 
podkreślana w tekstach rapowych rola 

artysty jako aktywisty politycznego, 
dla którego muzyka ma być środkiem 
do zmiany rzeczywistości. W innym 
znaczeniu przełamuje hip-hop ideał 
estetycznej autonomii wkraczając 
w sferę rynku muzycznego i komer-
cyjnych rozwiązań, które są w tekstach 
rapowych bardzo często krytykowane. 
Rap podważa ideał estetycznej auto-
nomii rozumiany jako wymóg dys-
tansu i bezinteresowności, która ce-
chować ma podmiot odbierający dane
dzieło. Jak pokazuje Shusterman, ra-
perzy bardzo często podkreślają in-
strumentalny czy praktyczny charakter 
swojej sztuki, domagając się od swych
słuchaczy reakcji nie na poziomie 
obiektywnego, zdystansowanego osą-
du, ale somatycznego zaangażowania. 
Muzykę ocenia się poprzez taniec, i to 
intensywność tańca jest ostatecznym 
miernikiem jakości artystycznego rze-
miosła tak DJ-a jak rapera. Twórcy 
rapu, wprowadzając do swojego arse-
nału środków artystycznych technikę
pobierania próbek z nagrań już goto-
wych, podważają także inną z trady-
cyjnych, estetycznych konwencji –
ideał jedności organicznej. Wykorzy-
stując na nowo elementy starych dzieł, 
tworząc z nich nowe kolaże, rap re-
zygnuje z traktowania dzieł sztuki ja-
ko trwałych, niezmiennych monumen-
tów na rzecz ciągłego przekształca-
nia, tworzenia na nowo z użyciem do-
stępnych elementów.
  Shusterman pragnie pokazać, że rap, 
pomimo swych estetycznych odchy-
leń, może spełnić tradycyjne kryteria, 
jakie stawia się przed dziełem sztuki.   
Dowieść tego ma przeprowadzona 
przez Shustermana analiza tekstu
utworu Talkin’ All That Jazz grupy 
Stetsasonic, który ma być potrakto-
wany jako normalny utwór pisany. 
Shusterman zdaje sobie sprawę, że ta-
kie ujęcie rapu nie jest adekwatne do 
jego istoty („Pełny odbiór wymiarów
estetycznych utworów rapowych wy-
maga nie tylko wysłuchania go, lecz i 
zatańczenia w rytm jego melodii, od-
czucia tego rytmu, dokładnie tak, jak 
wymaga tego od nas ów gatunek”53). 
Jego myślenie zdaje się przebiegać 
w następujący sposób: nawet jeśli nie 
uznamy rewolucyjnych postulatów 
estetycznych, które implikuje „piękna 
sztuka rapowania” to zmuszeni będzie-
my uznać, że zasługuje ona na miano 
sztuki w tradycyjnym rozumieniu, na-
wet jeśli takie rozumienie znacząco 
ten fenomen zubaża.
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