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!. Cnota bezu"yteczno#ci

Wielu by$o pisarzy, profesorów i%osób opiniotwórczych, którzy chc&c 
jak najszybciej przekaza' my(li i% uczucia, jakie ich zainspirowa$y, 
zderzali si) nagle z%my(l&: „To nieistotne”. W%(wiecie wspó$czesnej 
komunikacji masowej, w%którym media spo$eczno(ciowe grupuj& lu-
dzi w%stada, ka*de pojawienie si) czego( niecodziennego, nieaprobo-
wanego i%maj&cego niewielkie znaczenie, czego(, co pochodzi spoza 
danej grupy – jest coraz cz)(ciej odrzucane. Ta mentalno(' stada 
wkracza do (wiata edukacji w%sposób zagra*aj&cy m$odym ludziom.

Zacz)$o si) na d$ugo przed er& Facebooka i%Twittera. Faktycz-
nie zapocz&tkowa$ to John Dewey swoim wezwaniem do „edukacji 
skupionej wokó$ dziecka”. Nie przestaje mnie zadziwia' wp$yw Joh-
na Deweya na my(lenie ameryka+skie, a%zw$aszcza na edukacj). Je(li 
jakikolwiek pisarz móg$by by' przyk$adem tego, co Schopenhauer 
mia$ na my(li, mówi&c o%„p$ytkim optymizmie”, to by$by nim w$a-
(nie Dewey, który zakamu,owa$ samozadowolenie miernoty pod 
mask& m&dro(ci, jak wiekowa ciocia prowadz&ca poradnik w%staro-
modnym magazynie dla kobiet. Có* mo*e by' wi)ksz& parodi& idei 
i%obowi&zków nauczyciela ni* wymys$, *e to dziecko i%jego zaintere-
sowania maj& wyznacza' tok lekcji? A%jednocze(nie có* mog$oby by' 
bardziej atrakcyjne dla ludzi o%mi)kkim sercu, ignorantów i%leni? Ja-
ki* to prezent dla gnu(nego nauczyciela i%jaka* zbrodnia na dziecku!
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Z% /lozo/i edukacyjnej Deweya wyros$a „rewolucja u*ytecz-
no(ci”, jaka pojawi$a si) w%szkolnictwie. Dawny program nauczania, 
który k$ad$ nacisk na czyst& matematyk), j)zyki klasyczne, staro-
*ytn& histori) i%wielostronicowe ksi&*ki, przedstawia si) w%niej jako 
obraz) dla wspó$czesnych dzieci, jako pewnego rodzaju obelg) dla 
ich (wiata i%ich nadziei na przysz$o('. Poprzez uczenie ich poprawne- 
go pisania, gramatyki, wypowiedzi, przyswojenia sobie zasad dobre-
go wychowania i%hierarchii warto(ci rodziców i%dziadków, odcina si) 
ich od ich w$asnej sfery aktywno(ci. W%miejsce ca$ej tej tak zwanej 
wiedzy, która nie jest niczym innym, jak tylko marnymi resztkami 
po (wiecie umar$ych, powinno si) dzieciom da' ich w$asny program, 
nakierowany na ich w$asne *ycie.

Bezpo(rednim skutkiem tej rewolucji u*yteczno(ci by$o 
wprowadzenie do szkó$ przedmiotów maj&cych znaczenie dla sa-
mych nauczycieli – takich jak sprawiedliwo(' spo$eczna, równo(' 
p$ci, rozbrojenie nuklearne, ubóstwo w% krajach Trzeciego 0wiata, 
prawa osób 1234. Wymy(lono te* kolejne przedmioty, które zast&pi-
$y dawne: histori), geogra/) czy j)zyk ojczysty: „wiedza o%pokoju na 
(wiecie”, „wiedza o%(wiecie”, „studia nad ideologi& gender” i%tak da-
lej. Nauka j)zyków klasycznych praktycznie wymar$a i%dzi( w%Wiel-
kiej Brytanii – a%jestem pewien, *e i%w%567 tak*e – rzadko mo*na 
spotka' szko$), w%której uczy si) j)zyka niemieckiego, a%w%zasadzie 
jakiegokolwiek innego nowo*ytnego j)zyka poza francuskim i%hisz-
pa+skim. Oczywi(cie mo*e to by' wynikiem tego, *e mamy co-
raz mniej nauczycieli z%wykszta$ceniem odpowiednim do uczenia 
wed$ug dawnego programu. Jednak smutne to czasy dla edukacji, 
kiedy utrat) wiedzy opisuje si) jako zysk – gdy dawny program na-
uczania, opieraj&cy si) na przedmiotach, które przez wiele dziesi)cio-
leci udowodni$y swoj& przydatno(', zast)puje si) programem opar- 
tym wy$&cznie na przyczynach i%skutkach dnia bie*&cego. W%ka*-
dym razie je(li kto( mo*e my(le', *e tak rozumiana u*yteczno(' 
jest wyrazem szacunku dla dziecka, jakiego brakowa$o w%dawnym 
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programie opartym na wiedzy, to znaczy, *e sam ma pot)*ny de/cyt 
wra*liwo(ci.

Szacunek dla dziecka oznacza szacunek dla doros$ego, któ-
rym kiedy( si) stanie, oznacza wskazywanie mu drogi do wiedzy, 
umiej)tno(ci i% spo$ecznego obycia, jakich b)dzie potrzebowa$o, je-
(li ma by' szanowane w% szerokim (wiecie, gdzie samo b)dzie mu-
sia$o sobie poradzi'. W%wypadku nauczyciela szacunek dla dzieci 
oznacza dawanie im wszystkiego, co si) posiada w%zakresie wiedzy, 
uczenie ich odró*niania prawdziwej wiedzy od opinii i%zapoznanie 
ich z%dziedzinami, które kszta$tuj& umys$ na przyj)cie nieznanego. 
Na przyk$ad zaniechanie $aciny i% greki z% tego powodu, *e nie s& 

„istotne”, oznacza, *e zak$ada si) nauk) j)zyka obcego, aby – jak to 
uj&$ Matthew Arnold – „toczy' bitwy na (mier' i%*ycie z%kelnerami 
w%zagranicznych hotelach”. Oznacza, *e pomija si) literatur) i%histo-
ri), jakie ods$aniaj& si) przed otwartym umys$em poprzez te j)zy-
ki, które niegdy( zmieni$y (wiat; ignoruje si) dyscyplin) narzucan& 
przez ich g$)bok& i% trwa$& gramatyk). Staro*ytne j)zyki pokazuj& 
nam jasno, *e niektóre zagadnienia s& A;A9B4C<9@;% interesuj&ce 
nie tylko ze wzgl)du na mo*liwo(' ich praktycznego wykorzystania; 
a%rozumiej&c je, dziecko mo*e uzmys$owi' sobie, jak bardzo nieistot-
ny dla *ycia umys$owego jest po(cig za „istotno(ci&”.

Co wi)cej, dok$adnie z% tego powodu przywi&zanie do nie-
istotnej wiedzy jest dyscyplin& umys$ow&, która mo*e by' pomocna 
w%przystosowaniu si) do nowego i%nieprzewidzialnego. To w$a(nie 
bezu*yteczno(' wszystkiego, co umieli, pozwoli$a grupie tysi&ca 
brytyjskich urz)dników pa+stwowych, bieg$ych w% $acinie, grece 
i%historii staro*ytnej, panowa' nad ca$ym Pó$wyspem Indyjskim – 
mo*e nie idealnie, ale pod wieloma wzgl)dami lepiej, ni* by$ on za-
rz&dzany w%ci&gu ostatnich lat. To w$a(nie dyscyplina w%zajmowaniu 
si) rzeczami nieprzydatnymi do natychmiastowego wykorzystania 
pozwoli$a tym urz)dnikom po(wi)ci' uwag) sytuacjom, jakich nie 
mogliby sobie wyobrazi', zanim musieli stawi' im czo$a%– obcym 
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j)zykom, alfabetom, religiom, zwyczajom i% prawu. Nieprzypadko-
wo to w$a(nie naukowiec z% klasycznym wykszta$ceniem% – s)dzia 
Sir William Jones, za$o*yciel Towarzystwa Azjatyckiego w%Bengalu 
w%!DEE roku – by$ tym, który zrobi$ najwi)cej, aby ocali' od zapo-
mnienia literatur) sanskryck&. To on przedstawi$ (wiatu (w$&cza-
j&c Indie) (wi)te ksi)gi hinduizmu, Wedy, i% zapocz&tkowa$ w(ród 
wspó$czesnych sobie badania po(wi)cone zasadom i% repertuarowi 
klasycznej muzyki indyjskiej.

To wszystko jest niezwykle istotne dla nauczyciela, który chce 
zapozna' uczniów z%tradycj& muzyki Zachodu i%kultur& ucz)szcza-
nia na koncerty do sal koncertowych. R)ka w%r)k) z%rewolucj& u*y-
teczno(ci pojawi$a si) idea „równo(ci” w%szkole – gdzie *adne dziec-
ko nie mo*e „zosta' w%tyle”, niezale*nie od tego, czy ma do danej 
rzeczy predyspozycje. Szczególnie ucierpia$a z%tego powodu muzyka, 
poniewa* jest to przedmiot, którego mo*na dobrze nauczy' jedy-
nie kogo( muzykalnego, co oznacza, *e rozpoczyna si) on od aktu 
selekcji. Co wi)cej, nawet utalentowani uczniowie s& poza szko$& 
bombardowani piosenkami o%banalnych frazach zbudowanych na 
trzech standardowych akordach i% bezlitosnym metrum F/F, które 
wype$niaj& uszy chwytliwym kiczem. Jak w%takich okoliczno(ciach 
rozpocz&' edukacj) muzyczn&?

Repertuar klasyczny, co rozumie si) samo przez si), nie jest 
„istotny” dla ludzi wychowanych na muzyce pop. To wytwór innego 
i% dawnego (wiata, tego, w% którym ludzie mogli do(wiadcza' mu-
zyki tylko wtedy, gdy oni sami, lub kto( w%ich najbli*szym otocze-
niu, by$ zaanga*owany w%jej tworzenie. By$a to sztuka wykonawcza, 
w%wyj&tkowy sposób zbli*aj&ca do siebie ludzi i%w%swoich Gród$ach 
(ci(le zwi&zana ze sztuk& improwizacji na temat melodii. Muzyk) 
wykonywano, ale tak*e s$uchano, ta+czono do niej i%(piewano, oraz 
studiowano dla jej wewn)trznych warto(ci. By$a fundamentalna dla 
wykszta$cenia od momentu, gdy Platon za$o*y$ swoj& Akademi). 
Od rozkwitu muzykologii w%o(wieceniu a* do wspó$czesnych kon-
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serwatoriów i% akademii muzycznych muzyk) nauczano jako dzie-
dzin) b)d&c& zbiorem nagromadzonej wiedzy, której wag) rzadko 
mo*e poj&' kto( niewykszta$cony muzycznie, a% zw$aszcza – prze-
ci)tne dziecko. Muzyka jako dyscyplina akademicka jest równie 

„istotna” jak greka czy sanskryt. I%niezale*nie od tego, jak bardzo my, 
naukowcy, podkre(lamy przydatno(' bezu*ytecznego, zawsze zosta-
niemy odrzuceni w%imi) istotno(ci i%us$yszymy, *e nasz program nie 
ma *adnego znaczenia dla obecnej muzykalnej m$odzie*y.

Jako kontrargument dla takiej tezy nie wystarczy wskaza' 
wszystkie sposoby, w%jakie u*yteczny program dewaluuje nauk), sta-
wiaj&c ignorancj) jako miar) do wskazania tego, co powinno by' 
nauczane. To, co odbieramy jako ignorancj), jest bowiem cz)sto 
wyg$adzon& i%dostosowan& do warunków zewn)trzn& form& nagro-
madzonej wiedzy – i%tak na przyk$ad brak obycia prostych ludzi ude-
rza niestosowno(ci& w%wyra/nowanym towarzystwie tylko dlatego,  
*e niektóre formy wyra/nowania opieraj& si) w$a(nie na ukrywaniu 
du*ego zasobu towarzyskiej wiedzy. Analogiczna sytuacja wyst)-
puje w%przypadku muzyki ludowej i%tradycji improwizacji, z%której 
ona wyrasta – s& one formami zbiorowej wiedzy; i%to samo mo*na  
powiedzie' o%wi)kszo(ci muzyki pop, $&cznie z%t& jej cz)(ci&, która 
*$obi (cie*ki uzale*nienia w%s$uchu m$odzie*y.

Prawdziwym zarzutem w%kierunku u*yteczno(ci jest fakt, *e 
stanowi ona przeszkod) na drodze do odkrywania samego siebie. 
Oko$o sze('dziesi&t lat temu zosta$em wprowadzony w% (wiat mu-
zyki klasycznej przez nauczycieli, którzy nie tracili czasu na ocen) 
mojego m$odego gustu i%nie szli na ust)pstwa w%stosunku do mo-
jego wieku ani charakteru. Wiedzieli jedynie, *e otrzymali pewn& 
spu(cizn), a% z% ni& tak*e obowi&zki, jakie musieli przekaza' dalej. 
Gdyby tego nie zrobili, ta wielka spu(cizna znikn)$aby. Odkryli we 
mnie dusz), która by$a w% stanie j& przyj&' – i% to im wystarczy$o. 
Nie zadawali sobie pytania, czy repertuar klasyczny by$ znacz&cy 
dla moich zainteresowa+, podobnie jak matematyk nie fatyguje si) 
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pytaniem, czy twierdzenia, jakich naucza, pomog& uczniowi w%sk$a-
daniu zezna+ podatkowych. Zak$adali, *e skoro wiedza muzyczna, 
któr& chcieli si) podzieli', ma niekwestionowan& warto(', to mo-
g$em z%niej tylko skorzysta'. Nie mog$em jednak zrozumie' korzy(ci 
p$yn&cych z% tej wiedzy dopóty, dopóki jej sobie nie przyswoi$em. 
Gdyby bra$o si) pod uwag) moje pragnienia w%tej kwestii, by$oby to 
dok$adnie zignorowaniem wa*nego faktu, *e zanim nie zapoznam 
si) z%muzyk& klasyczn&, nie mog) wiedzie', czy stanie si) ona kiedy( 
cz)(ci& mojego *ycia.

Kiedy ju* dostrze*e si) logik) stanowiska moich nauczycieli, 
nale*y równie* przyzna', *e je(li zdajemy sobie spraw) z%tego, czym 
jest muzyka, to mamy tak*e obowi&zek pomóc m$odym ludziom 
w% jej zrozumieniu, niezale*nie od jej „istotno(ci”. Powinni(my to 
robi' tak, jak to si) dzia$o zawsze, czyli poprzez zach)canie uczniów 
do wspólnego muzykowania. Jeszcze nie tak dawno temu w%ka*dej 
szkole by$ chór, którego cz$onkowie uczyli si) (piewa' z%podzia$em 
na g$osy, a%tak*e czyta' nuty. Ten zwyczaj znakomicie przyczynia$ si) 
do rozwijania s$uchu chórzystów w%kierunku harmonii i%zasad pro-
wadzenia g$osów. Stamt&d by$ ju* tylko ma$y krok do lekcji z%har-
monii i%kontrapunktu, i%w%konsekwencji – do lekcji z%historii muzyki.

Je(li jest jaki( sens istnienia muzykologii jako dyscypliny aka-
demickiej, to z% pewno(ci& b)dzie nim ten w$a(nie. Nieprawdopo-
dobnej wiedzy zawartej w% repertuarze klasycznym nie da si) przy-
swoi' w%ci&gu jednego dnia, a%nawet kiedy m$ode uszy zaczynaj& ju* 
docenia', a%m$ode palce wykonywa' mistrzowskie dzie$a klasyczne, 
to potrzeba i%tak wielu lat nauki, aby w%pe$ni zrozumie' ich zawar-
to(' pod wzgl)dem emocjonalnym i%dramatycznym. Wiedza ta ca$-
kowicie usprawiedliwia istnienie ca$ego wydzia$u uniwersyteckiego 
po(wi)conego zbieraniu jej, rozszerzaniu i%przekazywaniu jej dalej. 
Lecz z%pewno(ci&, cokolwiek by(my o%niej nie powiedzieli, nie jest 
ona – i%nigdy nie b)dzie – u*yteczna.


