
OD REDAKCJI

Miło mi zaprezentować Państwu kolejny, 17. numer rocznika naukowego Stowa-
rzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, którego zawartość stanowi przede wszyst-
kim plon refleksji naukowej, jaka toczona była w naszym Stowarzyszeniu podczas 
dorocznego zjazdu w 2021 r. w Gliwicach ‒ Rudach. Tematyka konferencji, zogni-
skowana na problematyce koncertów w przestrzeni sakralnej, rozbudziła zaintere-
sowanie nie tylko na sali obrad, czego dowodem są materiały nadesłane przez au-
torów niebędących prelegentami na konferencji. Okazało się, że problem jest, po 
pierwsze, bardzo złożony, a po drugie, powszechny. Świadomość nadużyć z jednej 
strony, a z drugiej niekiedy rzeczywista bezradność ludzi, którym taki stan rzeczy 
autentycznie nie odpowiada, stały się motywacją do podjęcia tego tematu na forum 
zjazdowym.

Kwestia nie jest nowa, ale stępienie wrażliwości liturgicznej po reformie Soboru 
Watykańskiego II powoduje, że w powszechnym odbiorze koncerty nawet muzyki 
popularnej we wnętrzach świątyń wydają się nie budzić już szerszego sprzeciwu. 
Wzajemne przenikanie sfer sacrum i profanum w muzyce kościelnej obserwuje się 
od wieków – w końcu pojawiające się co pewien czas hasła odnowy muzyki litur-
gicznej nie biorą się z niczego. Obecnie jednak akceptacja, choćby milcząca, dla za-
istnienia w świątyniach muzyki nie licującej z powagą miejsca świętego osiągnęła 
wymiar nigdy wcześniej niespotykany. O ile pamiętam, wszystko zaczęło się pozornie 
dość niewinnie: od piosenek w rodzaju Ciągle marzę o Twym niebie ks. A. Duvala 
i tym podobnej twórczości w latach 70. ubiegłego wieku. Później przyszedł czas na 
bardziej zdecydowane obniżanie progu wrażliwości; osobiście słuchałem w kościele 
koncertowej wersji Furmana (występ PZPiT „Mazowsze”, lata 90. ubiegłego wieku). 
Obecnie już bez zażenowania próbuje się wymuszać na muzykach kościelnych włą-
czanie do obrzędów standardów muzyki popularnej (L. Cohen, E. Morricone). Głosy 
protestujących przeciw temu zjawisku w najlepszym wypadku były i są ignorowane. 
A przecież „Dom mój jest domem modlitwy, a nie świetlicą Ośrodka Maszynowego 
w Wólce, choćby Kościelnej” (ks. J.S. Pasierb, Gałęzie i liście, Poznań 1985, s. 162).

Troska o uszanowanie sfery sacrum obejmuje szerokie spektrum zagadnień: god-
nego ubioru, odpowiedniego zachowania, pozostawienia na zewnątrz wszystkiego, 
co nie licuje z powagą miejsca świętego. Świątynia wszak nie jest zwyczajną budowlą, 
podobnie jak Pismo Święte nie jest zwyczajną literaturą i jak niedziela nie jest dniem 
takim, jak pozostałe sześć dni tygodnia. Także więc i sztuka musi spełniać szczególne 
wymagania, by mogła zaistnieć w przestrzeni sakralnej.

O tym wszystkim mówili prelegenci podczas konferencji naukowej i o tym dysku-
towaliśmy podczas ubiegłorocznego XXII Zjazdu SPMK w Gliwicach ‒ Rudach. Stąd, 
zgodnie z tradycją, nucleus 17. numeru stanowią tekstowe wersje referatów wówczas 
wygłoszonych. Autorzy, księża: Andrzej Filaber, Robert Tyrała i Michał Szulik – uzna-
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ni specjaliści w zakresie muzyki sakralnej – nie tylko dzielą się z czytelnikami swoimi 
doświadczeniami i przemyśleniami, nie tylko reflektują nad aspektami teologiczny-
mi, prawnymi, duszpasterskimi i estetycznymi, ale proponują przyjęcie rozwiązań, 
które pomogą zawrócić z drogi, na którą weszła sztuka po Soborze Watykańskim II. 

Polecam także artykuł Tomasza Niżygorockiego, stanowiący na gruncie literatury 
rodzimej nowatorskie ujęcie muzyka kościelnego jako menadżera kultury. Tekst jest 
godny uwagi ze względu na długoletnie doświadczenie autora w organizacji przedsię-
wzięć kulturalnych w swoim środowisku, a którym autor pragnie podzielić się z czy-
telnikami. Interesujący poznawczo jest również artykuł Magdaleny Kniei, w którym 
omawia teksty na temat znaczenia śpiewu dla budowania więzi narodowych, opu-
blikowane przed II wojną na łamach niemal zupełnie nieznanego periodyku „Przy-
jaciel Pieśni”. Zachęcam do lektury także pozostałych artykułów uzupełniających 
tegoroczne wydanie: sprawozdań i recenzji dokumentujących działalność członków 
Stowarzyszenia. Na czoło w tym aspekcie wysuwa się sprawozdanie z działalności 
Zarządu Stowarzyszenia V kadencji (2017‒2021), które przedłożył ks. prezes L. Dyka 
podczas zebrania wyborczego. Środowisko muzyków kościelnych zapewne okaże za-
interesowanie rozmową z Kamilem Frąsiem, pełniącym funkcję organisty w kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

Tradycyjnie ponawiam zachętę do członków SPMK i czytelników o współredago-
wanie rocznika „Musica Ecclesiastica” przez publikację własnych prac. Myślę przede 
wszystkim o tekstach badawczych, ale z radością zamieścimy także sprawozdania 
z wydarzeń naukowych i artystycznych, dokumentujące to, o czym zechcą Państwo 
poinformować czytelników i co uznają Państwo za godne upamiętnienia. 

Zapraszam do lektury 17. numeru „Musica Ecclesiastica”, a także do nadsyła-
nia krytycznych uwag będących pomocą w udoskonalaniu rocznika. Uzyskanie 20 
punktów na liście wydawnictw punktowanych Ministra Edukacji i Nauki, którymi 
szczycimy się od 1 grudnia 2021 r., jest rezultatem m.in. właśnie uwag, jakie Państwo 
formułują w kontaktach z redakcją. Za wszelką życzliwość okazywaną zespołowi re-
dakcyjnemu wyrażam serdeczne podziękowanie. 

 Czesław Grajewski
 redaktor naczelny
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