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DROGI I BEZDROŻA MUZYKI LITURGICZNEJ W POLSCE  
W ŚWIETLE NOWEJ INSTRUKCJI EPISKOPATU POLSKI1

Pojęcie drogi czy bezdroża odnosimy do kierunku, w jakim się zmierza. Droga 
prowadzi do celu, bezdroża to są manowce. W moim wystąpieniu chciałbym spojrzeć 
na problemy związane z realizacją wskazań zawartych w Instrukcji Episkopatu Polski 
o muzyce kościelnej oraz podzielić się refleksjami o charakterze pastoralnym.

Cele muzyki liturgicznej są takie same, jak cele liturgii: uwielbienie Boga i uświę-
cenie Ludu Bożego2. Dwa typowe dla posoborowej teologii liturgii określenia: kata-
basis (nurt zstępujący) i anabasis (nurt wstępujący) ujmują samą istotę liturgii, która 
stanowi dialog między Bogiem a człowiekiem3. Do tych soborowych określeń ce-
lów muzyki w liturgii Instrukcja Episkopatu dodaje jeszcze „budowanie wspólnoty 
wierzących”. Wspólny śpiew z natury swej jednoczy ludzi. Gdy człowiek wysławia 
Boga, samo słowo nie wystarcza, gdyż rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej 
mowy. Muzyka sakralna sprzyja odkrywaniu Boga, a nieraz także ponownemu zbli-
żeniu się do Niego.

Drogę do realizacji celów liturgii określa Kościół, który daje nam liturgię do ce-
lebrowania i wskazuje zasady. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce kościelnej jasno 
podkreśla, że „muzyka w liturgii nie jest jej «oprawą», ale integralnie wiąże się z ce-
lebracją świętych obrzędów”4. Najczęściej potocznie mówimy: „muzyka w liturgii”, 
a my przecież mamy nie tyle śpiewać w liturgii, ale śpiewać liturgię. Potocznie po-
wtarzane określenie odnoszące się do śpiewu chóru czy gry organowej: „oprawa mu-
zyczna liturgii” zawiera w sobie fundamentalny błąd. W Konstytucji soborowej czy-
tamy: „(…) śpiew kościelny (…) jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej 
liturgii”5. Skoro „integralną”, tzn. nie jest oprawą. Nie można mówić o oprawie, ale 
o celebrowaniu liturgii śpiewem. Rama nie jest częścią integralną obrazu, lecz wła-
śnie jej oprawą. Czasem może być piękniejsza od samego obrazu. „Muzyka sakralna 
jest samą liturgią, a nie jej służebnym ornamentem”6.

Można wymienić co najmniej kilka funkcji, jakie spełnia muzyka liturgiczna:

1 Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Quo vadis, musica sacra? 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie 14 grudnia 2017 r.

2 KL 112.
3 M. Kunzler, Liturgia Kościoła, tłum. L. Balter, Poznań 1999, s. 11.
4 Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 14.10.2017 r. (dalej: IEP), 6.
5 KL 112.
6 J. Ratzinger, V. Messori, Raport o stanie wiary, tłum. Z. Orszyn, J. Chrapek i in., Warszawa 1986, 

s. 114.
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1. Buduje wspólnotę. Śpiew jednoczy w uwielbianiu Boga, wspomaga modlitwę 
i pobudza serca do owocniejszego przeżywania tajemnic Chrystusa.

2. Może pomagać w medytacji – zarówno muzyka instrumentalna, jak i śpiew 
chóru czy scholi. Dla wykonawców będzie to moment akcji, dla całego zgromadzenia 
– czas kontemplacji.

3. Śpiew liturgiczny jest nośnikiem treści zawartych w słowie Bożym. Z poziomu 
zmysłów przechodzą one na poziom ducha. W ten sposób muzyka kościelna wpisuje 
się w dzieło ewangelizacji. W Instrukcji Episkopatu Polski czytamy: „Już w Kościele 
apostolskim śpiew traktowano jako dar Ducha, tak samo jak głoszenie kerygmatu”7.

4. Nadaje bardziej uroczysty charakter świętym obrzędom. Nie ma uroczystej li-
turgii bez muzyki. Chór jest dopiero bardziej doceniany, gdy w czasie sprawowania 
liturgii go zabraknie.

Jakie są przyczyny stanowiące zagrożenia powodujące schodzenie na tytułowe 
„bezdroża”?

1. Ignorancja. O niej, jako przyczynie nadużyć, mówi Instrukcja Redemptionis sa-
cramentum: „Zazwyczaj odrzuca się to, czego głębszy sens bardzo mało się pojmuje 
i nie rozpoznaje historyczności”8. Dotyczy to również niektórych kapłanów podej-
mujących decyzje w sprawach związanych z muzyką, stawiając własne zdanie po-
nad wskazaniami Kościoła. Już we Wstępie Instrukcji o muzyce kościelnej biskupi 
polscy, cytując Instrukcję Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Redemptionis sacramentum, mówią o sekularyzacji dotykającej liturgii, wskazując 
jako jedną z przyczyn tego zjawiska nieznajomość nauki Kościoła9. „Niepokornym 
działaniem jest wynoszenie własnego zdania ponad zalecenia Kościoła. Wyrazem 
nieposłuszeństwa jest lekceważenie przepisów liturgicznych, a wymawianie się ich 
nieznajomością w przypadku kapłana jest zwykłą niewiedzą zawinioną”10. Świadome 
ignorowanie wskazań Kościoła może być również przejawem pychy człowieka, ale 
nie chciałbym w tym swoim wystąpieniu rozwijać wątków związanych z moralno-
ścią. Także po ogłoszeniu nowej Instrukcji Episkopatu pojawiły się głosy świadczące 
o ignorancji, np. twierdzenie, że nie ma zwrotek kolęd, „których treść koresponduje 
z liturgią pierwszych tygodni okresu zwykłego”11. Wystarczy rozważyć tekst drugiej 
zwrotki kolędy O gwiazdo Betlejemska, rozpoczynającej się od słów: O nie masz Go 
już w szopce, lub ostatnie zwrotki wielu kolęd zawierające doksologię12.

7 IEP 4.
8 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis 

sacramentum, § 9: O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z najświętszą Eucharystią 
(25.03.2004). 

9 IEP 3.
10 W. Kałamarz, Śpiewy podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci, „Polonia Sacra” 21 

(2017), nr 4, s. 195.
11 IEP 23c.
12 J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, Kraków 2015, s. 96.
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2. Pojmowanie liturgii jako pewnego rodzaju spektaklu z podziałem na role. Wy-
nika ono także z ignorancji. Kilka tygodni temu papież Franciszek w jednej ze swo-
ich homilii dobitnie podkreślił, że „liturgia to nie show”. Współczesne transmisje 
Mszy św. przez media przyczyniły się do tego, że Najświętszą Ofiarę Jezusa Chry-
stusa, którą uobecniamy, przemieniły w widowisko, a pełniący funkcje liturgiczne 
stają się aktorami – pierwszo- i drugoplanowymi. „Należy za wszelką cenę unikać 
celebrowania Mszy św. jedynie w celu stworzenia okazałego widowiska”13. Biskupi 
polscy w Instrukcji piszą: „Przy wyborze wykonawców muzyki trzeba uwzględnić 
ich umiejętności, które są niezbędne do zachowania uroczystego charakteru i piękna 
liturgii”14. Umiejętności posługujących wiążą się z ich kompetencjami, a nie ze zdol-
nościami aktorskimi.

3. Instrumentalne traktowanie liturgii. Liturgia staje się narzędziem do realizacji 
innych celów niż te wspomniane na początku; np. służy autoprezentacji zespołu, któ-
ry ma okazję się popisać. W liturgii, która jest najwyższym aktem kultu, nie możemy 
zamiast adorowania Boga adorować ludzi: celebransa, kantora, organistę czy zespół 
śpiewaczy lub instrumentalny. Spełniający wszystkie posługi w liturgii, począwszy od 
celebransa, mają być „przezroczyści” na Chrystusa, a nie skupiający uwagę na sobie. 
Już w czasach św. Hieronima (II połowa IV w.) obawiano się w Kościele próżno-
ści i powierzchowności, przenoszącej ekstatycznego ducha teatru i muzyki kultowej 
w sferę liturgii, która domaga się od człowieka pokory, otwartego serca oraz umiejęt-
ności słuchania, a nie zyskiwania aplauzu i zapewniania złudnej frekwencji. Tej po-
kusie stale poddawany jest człowiek, choć zmieniają się uwarunkowania kulturowe.

4. Subiektywizm w doborze repertuaru i sposobie jego wykonywania, choć Ko-
ściół daje wskazania i ustala określone normy. Jest to przejaw fałszywego poczucia 
wolności, o której również mówi Instrukcja Redemptionis sacramentum15. Instrukcja 
Episkopatu Polski także mówi o fałszywym poczuciu wolności jako przyczynie ze-
świecczania liturgii16. „Tajemnica Eucharystii jest zbyt wielka, ażeby ktoś mógł po-
zwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która nie szanowałaby jej świę-
tego charakteru i jej wymiaru powszechnego”17. Wierni mają prawo do oryginału, 
a nie wariacji na jego temat. Czynienie liturgii prywatną własnością kogokolwiek, 
począwszy od celebransa poprzez wszystkich spełniających różne funkcje, także mu-
zyczne, jest tym tytułowym bezdrożem. „Śpiewy wykonywane podczas liturgii muszą 
być zatwierdzone przez władzę kościelną”18. „Kapłani nierzadko czują się właścicie-
lami liturgii, dlatego to od ich własnej fantazji zależy jej przebieg. Takie podejście do 
liturgii wynika chyba ze złej formacji skutkującej brakiem szacunku wobec zaleceń 

13 Instrukcja Redemptionis sacramentum, 78.
14 IEP 33b.
15 Instrukcja Redemptionis sacramentum 7.
16 IEP 3.
17 Tamże 11.
18 IEP 41.
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Kościoła oraz z niewiedzy, z braku znajomości dokumentów regulujących sytuację 
muzyki w liturgii. Być może u fundamentów takich postaw tkwią także głębsze przy-
czyny, jak pycha i brak posłuszeństwa”19, o czym już wcześniej była mowa.

5. Populizm w liturgii. Przejawia się on między innymi w dążeniu do wykonywa-
niu muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Wiąże się to z aprobatą dla kiczu, brakiem 
misterium sacrum. Współczesna, cywilizacja wytworzyła tzw. kulturę masową, czyli 
popkulturę. Samo określenie „kultura masowa” wskazuje na dążenie do uzyskania 
jak największego zasięgu oddziaływania. Wszystko w niej staje się towarem: nie tylko 
dobra materialne, ale również uczucia, tragedie osobiste, a nawet więzi rodzinne, co 
potwierdzają różnego rodzaju tzw. reality show. Celem jest pozyskanie jak największej 
liczby słuchaczy czy widzów, myślenie kategoriami sukcesu ilościowego kosztem ja-
kości. Największą sprzedaż można osiągnąć dostosowując się do przeciętnych gustów 
ludzi, czyli tzw. „masowego odbiorcy”. Popkultura podporządkowana jest kryteriom 
rozrywki i zysku, a więc obcym liturgii. Muzyka pop jest banalna, niewymagającą od 
odbiorcy zbytniego wysiłku. Prawdziwa sztuka ma siłę oddziaływania swoją głębią. 
W liturgii sztuka ma stawać się modlitwą.

6. Traktowanie każdego śpiewu religijnego jako liturgicznego. Niedawno M. 
Witkowska na łamach „Dziennika Polskiego” wspomina na temat opublikowanego 
w Internecie filmiku (który od kilku miesięcy podobno budzi duże zainteresowa-
nie) ze ślubu Beaty i Marcina w łódzkim kościele Ojców Jezuitów. „Oprawę” pod-
czas uroczystości (tak określa muzykę w liturgii dziennikarka) wykonał łódzki zespół 
ewangelizacyjny Mocni w Duchu. Popularność filmiku zbiegła się w czasie z opubli-
kowaniem omawianej Instrukcji Episkopatu. „Grane podczas ślubu religijne utwory 
o miłości do Boga brzmiały jak popularna muzyka rozrywkowa, a rapową wstawkę 
wykonał opiekun zespołu”20 – o. Paweł Sawiak SJ, który komentuje tak: „instrukcja 
Episkopatu jest potrzebna, ale organy nie wszędzie się sprawdzają”. Jego zdaniem 
muzyka w kościołach musi prowadzić dialog ze współczesnymi trendami muzyki. 
Czy dialog ma oznaczać bezkrytyczne naśladownictwo? Tzw. „przeboje” przemijają 
wraz ze zmieniającą się modą. Podobnie jest z piosenkami religijnymi, które są jej 
przejawem. Dopóki piosenka religijna pojawia się w różnych okolicznościach życia 
Kościoła poza liturgią, nie powinna budzić wątpliwości. Rodzą się one wówczas, gdy 
muzyczne „produkty” kultury masowej są włączane do liturgii.

Wielokrotnie zwracał uwagę na ten niewłaściwy kierunek kard. J. Ratzinger: „Li-
turgia jako szczególny obszar modlitwy powinna być oazą wysokiej sztuki muzycz-
nej «liturgicznie dostosowanej», tzn. mającej wartość artystyczną, a równocześnie 
uwzględniającej wymogi liturgii określone przez prawo. (…) W imię większej zrozu-
miałości dla wszystkich i w każdym momencie liturgii (…) na miejsce muzyki sakral-
nej, usuniętej z katedr i wykonywanej jedynie okazjonalnie – weszła muzyka «użyt-

19 W. Kałamarz, Śpiewy podczas mszy świętej, s. 195.
20 M. Witkowska, Co robi perkusja w kościele, czyli młodzi księża nie boją się nowości, 

„Internetowy Dziennik Katolicki”, 30.11.2017.
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kowa»: piosneczki łatwe i modne”21. Osobnym zagadnieniem jest wprowadzanie do 
liturgii nie tylko piosenki religijnej, co jest sprzeczne ze wskazaniami Episkopatu22, 
ale nawet muzyki rockowej, która z natury swej nigdy w Kościele rozbrzmiewać nie 
może. Uzasadniał to kard. Ratzinger w następujący sposób: „Ponieważ muzyka roc-
kowa szuka wybawienia na drodze wyzwolenia od osobowości i związanej z nią od-
powiedzialności, łączy się bardzo ściśle z ideami anarchicznej wolności (....), dlatego 
jest ona z gruntu sprzeczna z chrześcijańską wizja zbawienia i wolności, stanowi jej 
przeciwieństwo. Zatem nie z przyczyn estetycznych, nie z racji konserwatywnego 
uporu czy historycznej inercji, lecz z samej zasady muzyka tego typu winna zostać 
z Kościoła wykluczona23. Św. Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał, że liturgia 
w pewnym sensie sama ma być dziełem sztuki, czerpiącym inspirację z wiary.

7. Zatrudnianie na stanowisku organisty czy akceptowanie jako dyrygenta scholi 
liturgicznej ignoranta. Organista kościelny powinien być człowiekiem wykształco-
nym w zakresie liturgii, śpiewu, gry na organach i dyrygowania, a nie dowolną osobą 
przyuczoną do zawodu, którą dopuści do działania proboszcz czy rektor kościoła 
swoją arbitralną decyzją. Nawet organista – wirtuoz to jeszcze nie organista kościel-
ny. Ten musi przecież znać liturgię, chorał gregoriański, rozumieć muzykę modalną 
czy śpiew niemenzuralny. Jest fenomenem w skali europejskiej, a może i światowej, 
że w większości ośrodków duszpasterskich w Polsce są zatrudnieni (choć w różnej 
formie) muzycy kościelni. Równocześnie mamy coraz więcej ośrodków kształcą-
cych muzyków kościelnych na dobrym poziomie. Nie można marnować tego skarbu. 
Kształcenie muzyków kościelnych i związane z nim zatrudnianie kompetentnych or-
ganistów, kantorów, dyrygentów chórów czy scholi jest procesem długoletnim; efekty 
tych działań mogą być widoczne dopiero w następnym pokoleniu.

Wymieniłem kilka przyczyn, które powodują zagrożenia dla owocnego sprawo-
wania liturgii. Wszystkie one wiążą się ze sobą. Jednym z „lekarstw” może być przyję-
cie postawy ewangelicznej pokory i wola bycia sługą Kościoła, który daje nam liturgię 
do celebrowania. Wobec tych złych kierunków, które umownie określam „bezdroża-
mi”, niezbędna jest „odwaga sprzeciwu”, jak się wyraził papież Benedykt XVI.

Fundamentem stosowania dobrej muzyki jest właściwy stosunek do liturgii. Sa-
kralny (święty) to znaczy wyłączony ze świata rzeczy zwykłych. Liturgia sacra. Muzy-
ka liturgiczna to jest Musica sacra, obok której istnieje muzyka określana jako musica 
profana. Św. Jan Paweł II w orędziu do muzyków z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzyki (1985 r.) napisał: „W liturgii, która jest najwyższym momentem życia Kościo-
ła, muzyka stanowi element chwały oddawanej Bogu, jest wyrazem i wsparciem mo-
dlitwy, znakiem uroczystości, który wszyscy mogą zrozumieć. Z tych względów wy-
maga się (…), by była autentyczną sztuką ukierunkowaną zawsze na świętość kultu”.

21 J. Ratzinger, V. Messori, Raport, s. 114.
22 IEP 7, 30c.
23 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1999, s. 194.
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Jakie powinny być podejmowane działania, aby realizować cele liturgii? To ty-
tułowe „kroczenie właściwą drogą” odnosi się do wszystkich spełniających funkcje 
liturgiczne, począwszy do celebransa.

1. Właściwa formacja liturgiczno-muzyczna. Wiąże się ona z pogłębianiem na-
uki Kościoła, także treści zawartych w najnowszej Instrukcji Episkopatu. Podstawą 
„kroczenia właściwą drogą” w liturgii jest posłuszeństwo Kościołowi i jego prawo-
dawstwu liturgicznemu. Żeby należycie rozumieć rolę muzyki w liturgii, trzeba do-
brze rozumieć liturgię. Pozwoli to także odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Kościół 
wskazuje takie, a nie inne normy?

Kościół od początku troszczył się o właściwy śpiew w liturgii. W epoce panowania 
chorału gregoriańskiego nie było wątpliwości dotyczących repertuaru. Dopiero wraz 
z powstawaniem muzyki świeckiej i próbami wprowadzania jej do liturgii odnoto-
wujemy zabieranie głosu przez papieży w sprawie śpiewu liturgicznego. Pierwszy raz 
w historii Kościoła wypowiedział się na ten temat papież Jan XXII. W dekrecie Docta 
Sanctorum Patrum z 1322 r. wystąpił przeciwko świeckości muzyki kościelnej24. Bar-
dzo wyraźnie podkreślają to stanowisko dokumenty Kościoła po Soborze Watykań-
skim II, także Instrukcja Episkopatu Polski25.

Posługujący w liturgii nie może być ignorantem, gdyż nie spełni zadania po-
wierzonego mu przez Kościół. Łamanie przepisów liturgicznych często uzasadnia 
się tzw. „racją duszpasterską”, ale kryje się za nią zazwyczaj ignorancja podsycana 
liberalizmem. Wielu duszpasterzy w imię tych „racji duszpasterskich” bagatelizuje 
wszelkie normy rządzące muzyką liturgiczną, kierując się zasadą: „to jest dobre, co 
przynosi sukces, ponieważ np. przyciąga młodzież”, nie patrzy na stosowane środki. 
W takim sposobie myślenia każdy rodzaj muzyki wykonywany w liturgii uznawany 
jest za wartościowy, o ile służy dziełu ewangelizacji, tzn. każdy kicz czy tzw. „przebój”. 
Tymczasem w etyce katolickiej cel nie uświęca środków. Nie można tylko adaptować 
liturgię do słuchacza bez pracy formacyjnej wtajemniczania w nią wszystkich uczest-
ników, począwszy od pełniących posługę.

2. Przyjęcie postawy ewangelicznej pokory i wola bycia sługą Kościoła, który daje 
nam liturgię do celebrowania. Instrukcja Episkopatu przypomina: „Śpiewy wykony-
wane podczas liturgii muszą być zatwierdzone przez władzę kościelną”26. Nie każdy 
śpiew religijny ipso facto staje się liturgicznym27. Sługa Kościoła nie będzie w imię 
„fałszywie pojmowanej wolności” subiektywnie decydował o kształcie poszczegól-
nych aktów, czynności czy śpiewów liturgicznych. Odpowiedni, zgodny z „czynno-
ścią świętą, z treścią dnia lub okresu liturgicznego”28 wybór śpiewów liturgicznych 
wiąże się z troską o wierne celebrowanie tego, co daje Kościół. Przygotowanie scholi 

24 A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2008, s. 7.
25 IEP 7.
26 Tamże, 41.
27 Tamże, 5.
28 Tamże, 14.
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czy chóru do posługi liturgicznej zaczyna się od wyboru repertuaru do przygoto-
wania, a nie od zastanawiania się, w którym miejscu podczas celebracji liturgicznej 
konkretny utwór z repertuaru zespołu da się wykonać.

3. Duch modlitwy i skupienie uwagi na osobie Jezusa Chrystusa. Festum nostrum 
Christus est. Ta przezroczystość na Chrystusa wynika z formacji duchowej, a nie 
z zaplanowanych i przemyślanych zadaniach o charakterze aktorskim. W przypad-
ku artystów, przyzwyczajonych do różnych form prezentacji własnych umiejętno-
ści, nie jest to bynajmniej sprawą łatwą. Już w Motu proprio św. Piusa X o muzyce 
świętej jest mowa, że nawet sposób wykonywania muzyki liturgicznej nie powinien 
naśladować świeckich wzorów: „Muzyka kościelna powinna w najwyższym stopniu 
posiadać cechy właściwe liturgii, a mianowicie: świętość i piękność formy, z których 
wynika koniecznie inna jej cecha, powszechność. Powinna być świętą, a więc wyklu-
czać wszelką świeckość, nie tylko w samej sobie, ale też i w sposobie, w jaki zostaje 
przez wykonawców oddaną”29. Nawet sposób wykonywania nie powinien naślado-
wać świeckich wzorów.

Obecny Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. 
Robert Sarah pisze: „Bez tajemnicy jesteśmy ograniczeni do banału rzeczy ziemskich 
(…) By ustrzec tajemnicę, trzeba ją chronić przed świecką banalnością”30. I dalej: 
„Kiedy w liturgię wtargną oklaski, jest to oczywisty znak, że Kościół zatracił istotę 
sacrum”31.

Uświęcenie człowieka dokonuje się w liturgii przez kontakt ze świętością Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego. Tylko Bóg uświęca człowieka, choć może posłużyć się 
ludźmi i owocami ich działania, jakimi są między innymi dzieła sztuki. Muzyka, 
którą Kościół uznaje za liturgiczną, może również być narzędziem uświęcania Ludu 
Bożego.

4. Nadawanie liturgii odpowiedniej jakości. Trzeba przywracać liturgii wymiar 
wertykalny (Bóg – człowiek), troszcząc się nie tylko o wymiar horyzontalny (cele-
brans – wierni). Muzyka liturgiczna ma pomagać w skupieniu oraz skłaniać do medy-
tacji. Wiernych nie pociągają ku Bogu „liturgie nazbyt horyzontalne, antropocentrycz-
ne i odświętne, które często przypominają hałaśliwe i pospolite wydarzenia kulturalne. 
Media zawłaszczyły i przemieniły w widowisko Przenajświętszą Ofiarę Mszy, pamiątkę 
śmierci Jezusa na krzyżu za zbawienie naszych dusz”32. Jest to zadanie dużo trudniej-
sze niż działania populistyczne czy hołdowanie współczesnym modnym trendom 
w muzyce. W Kościele nie możemy ulegać modzie. Liturgia ma być piękna, dająca 
możliwość zachwytu, poruszająca człowieka swoją głębią, ale nie „atrakcyjna”. Po-
jęcie atrakcyjności powinno być obce myśleniu kościelnemu. Istotą działania dusz-

29 Pius X, Inter Pastoralis Officii Sollicitudines, 2. Cyt. za: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki 
kościelnej, s. 11.

30 R. Sarah, N. Diat, Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2017, 
s. 179 nn.

31 Tamże, s. 197.
32 Tamże, s. 191.
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pasterskiego ma być troska o wymiar celebracji z prawdziwą muzyką liturgiczną, 
a nie poszukiwanie spektakularnych „nowości” czy naśladowanie wprost popkultury, 
której produkty są banalne. To jest dużo trudniejsze niż wprowadzanie nowych roz-
wiązań, wymaga bowiem głębokiej świadomości tego, w czym uczestniczymy. Zbyt 
często w liturgii szuka się nowych rozwiązań, które pozornie są atrakcyjne, ale od-
ciągają uczestników od jej istoty. Nadawanie liturgii odpowiedniej jakości jest dużo 
trudniejsze niż działania populistyczne. Dotyczy to przede wszystkim muzyki jako 
integralnej części uroczystej liturgii.

5. Troska o sztukę muzyczną. Właściwa droga muzyki liturgicznej prowadzi 
w kierunku prawdziwej sztuki przenikającej do głębi człowieka. Jest to równoznaczne 
z brakiem przyzwalania na wszelkiego rodzaju kicz, z którym często spotykamy się 
w popkulturze. Św. Jan Paweł II w orędziu do muzyków z okazji Międzynarodowego 
Dnia Muzykiw 1985 r. napisał: „W liturgii, która jest najwyższym momentem życia 
Kościoła, muzyka stanowi element chwały oddawanej Bogu, jest wyrazem i wspar-
ciem modlitwy, znakiem uroczystości, który wszyscy mogą zrozumieć. Z tych wzglę-
dów wymaga się, (…), by była autentyczną sztuką ukierunkowaną zawsze na świętość 
kultu”. W Liście do artystów napisał: „Każda autentyczna forma sztuki jest swoistą 
drogą dostępu do głębszej rzeczywistości człowieka i świata. Tym samym stanowi 
trafne wprowadzenie w perspektywę wiary”33.

6. Właściwe rozumienie aktywnego udziału w liturgii. Udział Ludu Bożego prze-
jawia się nie tylko w aklamacjach czy śpiewie, ale również w słuchaniu. W liturgii 
jest miejsce na akcję i na kontemplację. Aktywności nie można mierzyć wyłącznie 
zewnętrznymi przejawami. Inżynier w biurze projektów, twórca zamyślony nad po-
wstającą kompozycją, obrazem czy rzeźbą jest przecież aktywny. Można być aktyw-
nym w liturgii także przez słuchanie słowa Bożego, śpiewu chóru czy muzyki instru-
mentalnej (np. czyniąc dziękczynienie, podczas gdy organista gra stosowny utwór 
albo śpiewa chór), o czym również przypomina wspominana Instrukcja Episkopatu 
Polski34. Warto tutaj jeszcze raz odwołać się do słów papieża Benedykta XVI, który sam 
posiada wielkie wyczucie i wrażliwość muzyczną. Papież stwierdza, iż „wszędzie tam, 
skąd wyrzucono piękno i gdzie ceni się rzeczy tylko użyteczne, coraz wyraźniej widać 
przerażające zubożenie. Wielką muzykę odrzucono w imię «aktywnego uczestnictwa” 
(...) Czy rzeczywiście nie ma nic aktywnego w słuchaniu, w intuicyjnym pojmowaniu, 
we wzruszeniu? (...) Jeżeli Kościół ma nadal nawracać, czyli uczłowieczać świat, jak może 
odrzucić z liturgii piękno? Piękno tak mocno splecione z miłością, a także ze wspaniało-
ścią Zmartwychwstania”35. Umiejętność słuchania (w tym także muzyki liturgicznej) 
jest nieodzowną postawą w głębokim, owocnym przeżywaniu celebrowanej liturgii.

7. Troska o kompetentnych muzyków kościelnych czyli dezaprobata dla działań 
ignorantów. Musimy być również odporni na różnego rodzaju manipulacje, które 

33 Jan Paweł II, List do artystów, Wrocław 2005, s. 17.
34 Por. IEP 10j, 20k.
35 J. Ratzinger, V. Messori, Raport, s. 114 nn.
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zaczynają się od samego języka i stosowanej terminologii. Żyjemy w czasach, w któ-
rych manipuluje się pojęciami przez przewrotne nadawanie im innego znaczenia, 
niż pierwotne ‒ istotowe, np. przejawem demokracji mają być dominujące ruchy 
mniejszościowe (feministyczne, homoseksualne itp.), a nie większość ludzi; kultura 
w postmodernizmie to ateistyczny sposób bycia, przeciwstawiony religii i moralno-
ści; małżeństwo to związek niekoniecznie mężczyzny z kobietą itd. Dotyczy to rów-
nież muzyki. Muzyka jest dziedziną sztuki, ale np. w mediach może być strzępem 
jakiegoś przeboju; kompozytorem można nazwać dyletanta, który wyśpiewał jakąś 
melodię, nie umiejąc nawet jej zapisać na pięciolinii; artystą (kiedyś człowiek z ta-
lentami rozwijanymi przez lata mozolnej pracy) dziś może być nazwany każdy „ory-
ginał” mający swoich fanów; a muzykiem nazywa się kogokolwiek śpiewającego lub 
grającego, choć na to miano zasługuje jedynie człowiek wykształcony, reprezentujący 
pewien poziom sztuki. Podobnie mamy do czynienia z niektórymi osobami niekom-
petentnymi (bez należytego wykształcenia muzyka kościelnego), którym powierza 
się (lub bezkrytycznie aprobuje) pełnienie obowiązków organisty czy dyrygenta 
scholi i nazywa się ich organistami czy muzykami kościelnymi. Podane przykłady 
służą nie tylko manipulacji językowej, ale są zarazem swego rodzaju sztuką ‒ sztuką 
wprowadzania w błąd. Każda manipulacja ostatecznie ma na celu przedstawienia zła 
jako dobro. Człowiek zmanipulowany ma być przekonany, że obcuje z dobrem. Mło-
dzież ma więc czasami swoich „artystów”, a Lud Boży ‒ „organistów”. Trzeba jednak 
z wielką radością zauważyć, że w ostatnich latach wzrasta liczba bardzo dobrze wy-
kształconych muzyków kościelnych, którzy podejmują pracę w różnych ośrodkach 
duszpasterskich w Polsce, zajmując miejsce tych „przyuczonych do zawodu”, a peł-
niących funkcje organisty.

W wielu parafiach, zwłaszcza miejskich, działają schole, jednak zarówno ich re-
pertuar, jak i poziom wykonania często pozostawia wiele do życzenia. Wiąże się to 
z muzycznymi kompetencjami osób prowadzących, nie zawsze dobrze przygotowa-
nych muzycznie i od strony warsztatu dyrygenckiego. Często są to katecheci z za-
angażowaniem pracujący z dziećmi. Praca ze scholą przynosi wówczas może nieco 
pożytku duszpasterskiego (formacja, więź z Kościołem), ale równocześnie oswaja 
z kiczem muzycznym i przyzwyczaja do akceptowania bylejakości w liturgii. Wąt-
pliwości budzi także repertuar wielu scholi dziecięcych. Śpiew piosenek religijnych 
z akompaniamentem gitary w ramach liturgii często jest jej infantylizowaniem i nie 
pomaga we wprowadzaniu młodych w życie liturgiczne Kościoła. Do tego zagadnie-
nia również odnoszą się biskupi polscy w Instrukcji36.

Żeby wiara mogła być wyznawana (dogmatyka) i wprowadzana w życie (etyka), 
musi być celebrowana (liturgia). „Celebrowanie liturgii jest jedną z istotniejszych 
dróg rozwijania kultury chrześcijańskiej”37.Kościół ewangelizuje również przez kul-

36 IEP 30c.
37 A. Filaber, W kierunku pastoralnej troski o kulturę, w: B. Bejze (red.), W trosce o kulturę, 

Warszawa 1996, s. 81.
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turę. W czasach słabnącej wrażliwości człowieka na wartości duchowe trzeba umoż-
liwiać ludziom także w liturgii przeżywanie piękna w dziełach sztuki, a więc kontem-
plację piękna samego Boga. Liturgia przez nas godnie celebrowana jest „szczytem, do 
którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała 
jego moc”38. Wszyscy powinniśmy dobrze zdawać sobie sprawę z tego, że celebrujemy 
misterium – dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. W tym celebrowaniu nie może zabrak-
nąć prawdziwej muzyki liturgicznej. Biskupi polscy w Instrukcji Konferencji Episko-
patu Polski z 14 października 2017 r. wskazują właściwe drogi muzyki liturgicznej. 
Równocześnie dają wyraz troski, aby wszyscy pełniący posługę muzyczną w liturgii 
nie schodzili na bezdroża. Człowiek celebrujący liturgię powinien mieć pragnienie, aby 
Panu Bogu na chwałę ofiarować zawsze to, co najpiękniejsze i najdoskonalsze, a same-
mu dostąpić uświęcenia.

38 KL 10.
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