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KS. ROBERT TYRAŁA

UPJPII – AM Kraków

Weryfikacja śpiewów kościelnych w kwestii dyscypliny 
kościelnej 

Sprawa weryfikacji muzyki, która ma być użyta podczas sprawowanej liturgii, 
jest dosyć złożona i nie do końca prosta. Popatrzmy na problem od strony Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, dokumentów Kościoła o muzyce i w tym świetle powiedzmy 
o procedurze uzyskiwania imprimatur. 

1. Dokumenty Kościoła o przeprowadzanej cenzurze 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 823, § 1 mówi o tzw. cenzurze kościelnej: 
„Dla zachowania nieskazitelności wiary i obyczajów, pasterze Kościoła posiadają 
prawo i są zobowiązani czuwać, by wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerb-
ku przez słowo pisane lub użycie środków społecznego przekazu. Przysługuje im 
również prawo domagania się, aby przedkładano do wcześniejszej oceny to, co ma 
być wydane przez wiernych na piśmie, a dotyczy wiary lub obyczajów, a także od-
rzucania pism przynoszących szkodę prawdziwej wierze lub dobrym obyczajom”. 
Dalej następuje informacja, że czuwanie nad ową nieskazitelnością dotyczy biskupa 
miejsca, czyli ordynariusza (dzisiaj mówi się: biskupa diecezjalnego), lub delego-
waną przez niego osobę (§ 2). Biskup miejsca powinien też powołać do zadania 
weryfikacji pism kościelnych cenzora (kan. 830, § 2), który swoją opinię powinien 
przedstawić na piśmie (kan. 830, § 3). Szczególnie sprawa dyscypliny kościelnej 
dotyczy liturgii (kan. 826 oraz 838). „Modlitewniki do publicznego lub prywatnego 
użytku wiernych mogą być wydawane tylko za zezwoleniem ordynariusza miejsca ” 
(kan. 826, § 3). Ważne też jest stwierdzenie: „do biskupa diecezjalnego w Koście-
le mu powierzonym należy, w ramach przysługującej mu kompetencji, wydawanie 
w sprawach liturgicznych norm, które obowiązują wszystkich” (kan. 838, § 4). 

Jak więc widać, Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada obowiązek czuwania nad 
poprawnością wiary i moralności na biskupa miejsca. Pewne światło na sprawę cen-
zury kościelnej w zakresie muzyki rzucają dokumenty, które omawiają normy doty-
czące tej sztuki. 

Konstytucja o liturgii świętej w VI rozdziale stwierdza, że teksty przeznaczone 
do śpiewów kościelnych powinny zgadzać się z nauką katolicką (zob. KL 121), zaś 
instrukcja Musicam Sacram przypomina, że teksty pieśni, które mają zastąpić śpie-
wy z Graduału, „władza terytorialna powinna zatwierdzić” (MS 32). Stara Instruk-
cja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 r. 
stwierdza: „Zamiast przepisanych w Graduale Romanum śpiewów procesyjnych na 
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Wejście, Przygotowanie darów i Komunię św. można stosować pieśni zatwierdzone 
przez Konferencję Episkopatu Polski zawarte w Śpiewniku mszalnym lub w innych 
śpiewnikach mających aprobatę Władz Diecezjalnych zgodnie z postanowieniem 
Instrukcji Musicam Sacram” (IEP 12). Istnieje także przypomnienie, że do kom-
petencji komisji muzyki kościelnej (na każdym szczeblu) należy „zatwierdzanie 
i wydawanie nowych pieśni lub śpiewników, wprowadzania nowych kompozycji do 
liturgii itp.” (IEP 39). 

Tak więc sprawa dotyczy nieskazitelności wiary i obyczajów, zasadniczo więc 
mowa jest o tekście, a nie o muzyce wprost. Powstaje jednak pytanie: Czy weryfika-
cja śpiewów kościelnych dotyczy jedynie warstwy tekstu, czy też cenzor ma prawo 
sięgnąć po warstwę muzyczną? Na ile jest to uzasadnione i w ogóle możliwe? 

W tym względzie należy więc wziąć pod uwagę ostatnią wypowiedź z Instrukcji 
Episkopatu Polski, mówiącą o zatwierdzaniu i wydawaniu śpiewników, wprowadza-
niu nowych kompozycji do liturgii (zob. IEP 39). I dlatego można powiedzieć, że 
sprawę należy potraktować całościowo. Bowiem w każdej kompozycji (gdzie wy-
stępuje muzyka i słowa) muzyka i tekst integralnie są ze sobą związane. I zawsze też 
jest istotna przecież sprawa zachowania sakralności miejsca, w którym się wykonuje 
te utwory. Czy jednak można wyciągać takie właśnie wnioski?

2. Procedura otrzymania imprimatur kościelnego na śpiewy liturgiczne 

By jasno określić, jak ma wyglądać z punktu widzenia prawa kościelnego prze-
prowadzenie cenzury, warto tutaj pokazać poszczególne elementy tej procedury. 
W tym względzie wyraźnie określa to dokument Kongregacji Doktryny Wiary pt. 
Instrukcja o pewnych aspektach używania środków społecznego przekazu dla gło-
szenia nauki wiary z 30 marca 1992 r. Warto także sięgnąć po niektóre komentarze 
przygotowane przez prawników kościelnych1.

– Władzą kompetentną do wydania imprimatur jest ordynariusz miejsca zamiesz-
kania autora lub ordynariusz miejsca wydania publikacji (zob. kan. 824). 

– Jeśli jeden ordynariusz miejsca odmówi zezwolenia, wówczas autor, bądź wy-
dawnictwo może udać się do drugiego ordynariusza, powiadamiając go o wcześniej 
otrzymanej odmowie. 

– Przeprowadzenie oceny dokonuje cenzor powołany przez ordynariusza lub kon-
ferencję biskupią (w dziedzinie muzyki powinien być nim teolog i muzyk zarazem).

– Cenzorzy kościelni powinni odznaczać się poprawnością doktryny, roztropno-
ścią i kierować się wyłącznie wiernością wobec nauki Kościoła o wierze i obycza-
jach (zob. kan. 830, § 1).

1 Zob. J.M. DYDUCH, Kościelna aprobata publikacji, „Prawo Kanoniczne” 36 (1993), nr 1–2, s. 
55–67; H. STAWNIAK, Kontrola publikacji z punktu widzenia nauki Kościoła, w: J. KRUKOWSKI, S. FUN-
DOWICZ, M. SITARZ (red.), Zadana nauczycielskie Kościoła XXI wieku, Radom 2010, s. 61–76. 
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– Cenzor przedstawia opinię na piśmie. Opinia ta ma walor głosu doradczego. 
Stąd ordynariusz po jej otrzymaniu nie jest ostatecznie nią związany.

– Wydaje się, że w wypadku opinii negatywnej, ordynariusz nie powinien udzie-
lić aprobaty, chociaż taka opinia ma także charakter głosu doradczego. 

– Powinno się wówczas (w wypadku opinii negatywnej) podjąć dialog z autorem, 
skłaniający go do usunięcia błędów.

– Ordynariusz może powołać w wypadku negatywnej opinii jeszcze innego cen-
zora, czy zespół.

– Dobro sprawy wymaga zachowania w tajemnicy osoby cenzora, dopóki ten nie 
wyda opinii pozytywnej.

– Pozwolenie, czy aprobata władzy kościelnej na druk to jedynie jej oświadcze-
nie, że dzieło nie zawiera nic przeciwnego wierze i obyczajom.

– Cenzorzy w swojej opinii winni uwzględniać nie tylko prawomyślność danego 
dzieła, lecz także jego przydatność duszpasterską i kościelną. Kryterium to winna 
brać pod uwagę władza kościelna, udzielając imprimatur.

– Instrukcja (wspomniana na początku) wymaga podania na publikacji nazwiska 
ordynariusza, który go udzielił daty i miejsca udzielenia zezwolenia.

3. Podsumowanie 

Jak więc rozumieć cenzurę (udzielenie imprimatur, pozwolenie na publikację) 
w odniesieniu do muzyki kościelnej, zwłaszcza tej liturgicznej? Czy cenzor ma obo-
wiązek i prawo w tym temacie zwrócić uwagę jedynie na sprawę moralności, wiary 
i obyczajów, czy też wolno sięgać nieco dalej? Czy to oznacza, że należy zwrócić 
jedynie uwagę na tekst, muzyka zaś ma być taka, jak wydaje się kompozytorom: 
adekwatna i niekoniecznie zobietywizowana? Wszak prawdziwa sztuka krytyki się 
nie boi. 

Sprawa z całą pewnością nie jest prosta. Wydaje się, że w tym temacie dokumen-
ty w dziedzinie muzyki kościelnej oraz wspomniana watykańska instrukcja zacho-
wują zdrową zasadę owej przydatności duszpasterskiej. I to dobro duszpasterskie 
będzie ważnym punktem odniesienia. Bowiem wedle zasady: „Wprawdzie wszystko 
mi wolno, ale nie wszystko wypada”, możemy pozytywnie myśląc, zatroszczyć się 
o ów wymiar życia Kościoła. 

Przecież nie może być tak, by słowa były na wysokim poziomie, a muzyka byle 
jaka. Powiedzmy sobie nawet: czasem świecka, nie „pasująca” do świątyni, a nawet 
opracowania czy harmonizacje wprost nie są poprawne, czy na niskim poziomie 
muzycznym. Wówczas może powstać wątpliwość, czy aby na pewno chodzi nam 
o jakość.

To, co przedstawiamy muzycznie na liturgii, nie może być bylejakością. Nie 
warto iść w tym względzie na populizm. Może przyciągniemy ludzi na chwilę do 
kościoła, ale czy na stałe? Oto jest pytanie! O tym mówił wiele razy Benedykt XVI 
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(wcześniej jako kardynał) ostro krytykując, że nie jest to żaden dialog ze współcze-
sną kulturą, ale pakt z antykulturą. I nie chodzi o zamykanie drzwi Kościoła, ale 
raczej jest to troska o poziom także artystyczny dzieła, które używamy podczas litur-
gii. Wystarczy sięgnąć do muzyki gregoriańskiej, by dostrzec wielką dbałość o ten 
duszpasterski wymiar życia Kościoła. Muzyka ma moc przecież ewangelizacyjną. 

Czy więc wolno pozwolić sobie na bylejakość (nawet gdy słyszy się głosy, że 
taką muzyką ludzie się modlą)? Czy to nie gremium muzyków kościelnych właśnie 
jest w pewnym sensie grupą ludzi – stróżami – także jakości muzyki, która używana 
jest w liturgii? Nie można więc chować głowy w piasek, mówiąc że jakoś będzie. 
Nie zapominajmy, że „muzyka połączona ze słowami jest nieodzowną i integralną 
częścią uroczystej liturgii” (KL 112), do odpowiedzialnych zaś za muzykę kościelną 
należy o nią dbałość. 

To są pytania prowokujące i, mam nadzieję, także dające szansę na myślenie.


