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MUZYK KOŚCIELNY JAKO ŚWIADEK PIĘKNA WIARY

Twórcza moc chrześcijaństwa stanowiła na przestrzeni wieków inspirację dla mu-
zyków, którzy poprzez swoje dzieła stawali się świadkami piękna wiary. Muzyk ko-
ścielny jest w pewnym sensie artystą wiary. Jego powołanie polega bowiem nie tylko 
na odzwierciedleniu w muzyce Bożego piękna, ale także na kształtowaniu samego 
siebie jako świadka tego piękna. Otwierając się na przyjście Ducha Stworzyciela, mu-
zyk kościelny szuka wciąż nowych dróg dla wyrażenia poprzez muzykę przesłania 
Ewangelii Chrystusowej. 

Wśród wielu wspaniałych inspiracji, które przekazał nam papież Benedykt XVI, 
jest wezwanie do odkrywania piękna wiary. Można nawet uznać, że temat ten stał 
się jednym z podstawowych paradygmatów w interpretowaniu wielkości jego pon-
tyfikatu. Piękno wiary w Chrystusa stało się przewodnim motywem obradującego 
w 2012 r. Synodu Biskupów, który poświęcony był nowej ewangelizacji. Jego uczest-
nicy wzywali do głoszenia Dobrej Nowiny za pośrednictwem via pulchritudinis. Nie 
tylko duszpasterze, ale także artyści powinni troszczyć się o to, aby piękno wiary na 
nowo zajaśniało w liturgii świętej, której integralną częścią jest muzyka jako narzę-
dzie nowej ewangelizacji1.

W tej perspektywie zarysować można podstawowe elementy etosu muzyka ko-
ścielnego, pojmującego swoją pracę nie tylko jako zawód, ale przede wszystkim jako 
powołanie. Aby muzyk mógł we właściwy sposób przeżywać swą artystyczną i oso-
bową tożsamość, ważne jest przyjęcie przez niego zarówno postawy kontemplacji 
wobec piękna wiary, jak i gotowości do dawania świadectwa. Zwrócił na to uwagę 
Benedykt XVI, nazywając artystów „świadkami piękna wiary” (pulchritudinis fidei 
testis) i wzywając ich, aby uczestniczyli w misji Kościoła szczególnie wtedy, gdy two-
rzą „dzieła sztuki bezpośrednio związane z czynnościami liturgicznymi Kościoła”2. 

1. SPECYFIKA POWOŁANIA MUZYKA KOŚCIELNEGO
Aby odnaleźć wymiar powołaniowy misji muzyka kościelnego, trzeba najpierw 

zrozumieć transcendentny wymiar muzyki, która, jak zauważa Benedykt XVI, jest 

1 Por. Ewangelia w świecie. Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego, nr 10, OsRomPol 33 (2012), 
nr 12, s. 32–33; J. Sullivan, The Beauty of Holiness: Sacred Art and the New Evangelization, Washington 
2012, s. 9–13.

2 Benedykt XVI, Świadkowie piękna wiary. Przesłanie do uczestników XVII sesji publicznej Akademii 
Papieskich (21.11.2012), OsRomPol 34 (2013), nr 1, s. 31.
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„jak brama otwarta na nieskończoność, na piękno i prawdę, które wznoszą się po-
nad codzienność”3. W takim ujęciu ukazywane przez muzyka piękno jest najmoc-
niejszym i najbardziej sugestywnym świadectwem harmonii Boskiego świata. Dzięki 
muzyce człowiek może „jakby widzieć Niewidzialnego” (Hbr 11,27), gdyż „przenika 
poza zasłonę” (Hbr 6,19) oddzielającą czas i  wieczność, sferę materialną i  ducho-
wą. W ten sposób doświadczenie piękna uwiarygodnia głoszenie Ewangelii, budu-
je wspólnotę, otwiera człowieka na innych, pozwala znaleźć porozumienie bez słów 
i duchową jedność4. 

Nie można zrozumieć specyfiki powołania muzyka kościelnego, jeśli nie określi 
się sensu muzyki sakralnej. Sens ten odczytujemy z uwzględnieniem współczesne-
go kontekstu kulturowego, naznaczonego sekularyzacją i coraz bardziej agresywną 
„krucjatą ateistów” wymierzoną przeciwko chrześcijaństwu. Niezwykle aktualne są 
w tych okolicznościach słowa św. Jana Pawła II, który odnosząc się do „nowożytnych 
areopagów”, stwierdził: „Wciąż na nowo Kościół podejmuje zmaganie się z duchem 
tego świata, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata. Jeśli 
bowiem z  jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej 
strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też swoje środki 
i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji”5.

Bardzo sugestywny jest w tej perspektywie biblijny obraz króla Jozafata, który sta-
nął w obliczu zagrożenia królestwa judzkiego przez przeważające siły wrogich armii 
Moabitów i Ammonitów (por. 2 Krn 20). Wówczas Jozafat modlił się: „Boże nasz, 
czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, 
które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie” 
(2 Krn 20,12). Przepełniony wiarą król uznaje własną bezsilność i „zwraca oczy” ku 
Bogu, oczekując Jego pomocy. Bóg tak odpowiada na to wołanie: „Nie bójcie się i nie 
lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. (…) 
Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana” (2 
Krn 20,15-17). Wtedy Jozafat, „poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, 
by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Go, śpiewając: «Wysławiajcie 
Pana, bo Jego łaska na wieki»” (2 Krn 20,21). Trudno wyobrazić sobie, jak wielkie 
musiało być zaskoczenie dowódców nieprzyjacielskich wojsk na widok zespołu śpie-
waków wychodzących na pole bitwy z liturgicznym śpiewem na ustach. Ale jeszcze 
bardziej zadziwiające jest zakończenie tej historii, którą natchniony autor Drugiej 
Księgi Kronik ujął w następujących słowach: „W czasie kiedy zaczęli wznosić okrzyki 
radości i uwielbienia, Pan urządził zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkań-

3 Tenże, Sztuka i  kultura umacniają naszą więź z  Panem (31.08.2011), OsRomPol 32 (2011), nr 
10–11, s. 46; por. Cz. Bartnik, Kultura i świat osoby, Lublin 1999, s. 32–34.

4 Por. J. Sullivan, The Beauty of Faith: Using Christian Art to Spread Good News, Huntington 2009, 
s. 53–55.

5 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 96; por. W. Kulbat, Między sacrum 
a profanum. Antyewangelizacja czyli pogwałcenie demokracji, w: S. Skobel (red.), Wolność w prawdzie, 
Łódź 1997, s. 85–94. 
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ców góry Seir, nadciągającym przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili” (2 Krn 
20,22). Bóg wprowadził taki zamęt w  szeregach nieprzyjaciół, że zaczęli atakować 
siebie nawzajem. Bitwa, która po ludzku sądząc powinna zakończyć się miażdżącą 
klęską Żydów, przyniosła im wielkie zwycięstwo, będące owocem wiary wyrażonej 
w śpiewie uwielbienia. 

Postawa króla Jozafata i muzyków śpiewających w obliczu wrogich wojsk pieśń 
wysławiającą Boga jest wspaniałym przykładem piękna wiary. Wobec zmagania ze 
złem pozorna bezbronność muzyki liturgicznej staje się ostatecznie orężem Bożej 
mocy. Śpiew uwielbienia wyraźnie ukazuje, że zwycięstwo należy do Boga. Zadaniem 
ludzi jest jedynie „stawić się”, „zająć stanowisko”, czyli wypełnić swoje powołanie, 
chwaląc Pana śpiewem i  okazując Mu wierność pomimo przeciwności. Swoistym 
zwieńczeniem biblijnego opowiadania jest obecność muzyków także podczas trium-
falnego powrotu Jozafata do stolicy: „Wkroczyli do Jerozolimy pełni radości, kierując 
się ku świątyni Pańskiej i grając na harfach, cytrach i trąbach” (2 Krn 20,28)6. 

Biblijna opowieść o królu Jozafacie pozwala nam odnaleźć analogię do współcze-
snej sytuacji. W obliczu świata, który niejednokrotnie „marginalizuje” wiarę w Boga 
i pogrąża się w płytkim hedonizmie popkultury, muzyka sakralna nie tylko komuni-
kuje wartości duchowe, ale pośredniczy w objawianiu Tajemnicy Boga. Św. Jan Paweł 
II podkreślał często, że muzyka „budzi utajoną tęsknotę za Bogiem”7. To Bóg poprzez 
muzykę dokonuje epifanii, natomiast artysta Go ukazuje. Sztuka muzyczna nie tylko 
Tajemnicę objawia, ale także w Tajemnicę wprowadza. Posiada przez to wymiar sa-
kramentalny i pozwala doświadczyć mocy Bożego działania.

Dokonuje się to w  Kościele jako wspólnocie uczniów Chrystusa, którzy dzisiaj 
podejmują wielowiekowy śpiew uwielbienia, wysławiając Pana i Jego łaskawość (por. 
2 Krn 20,21). Tak mówił o tym Benedykt XVI: „Istotą muzyki sakralnej nie jest tylko 
ogólnie pojęta muzyka religijna. Jest to muzyka Kościoła, w której Kościół jest pod-
miotem. Nie jest ona tylko dodatkiem do liturgii, ale sama jest liturgią”8. Ukazuje to 
początkowy werset Ps 138: „Będę śpiewał Ci wobec aniołów” (Ps 138,1). Śpiew jest tu 
ukazany jako spotkanie z Bogiem żywym. Nie śpiewamy dla siebie samych, ale śpie-
wamy zwróceni ku Bogu, aby przybliżyć się do Niego. My, chrześcijanie, śpiewamy 
dla Boga, który ma oblicze – oblicze Jezusa Chrystusa9. Człowiek natchniony Boskim 
pięknem modli się, śpiewając i grając, a także śpiewa i gra, modląc się. Muzyka staje 
się w ten sposób drogą piękna wiary. 

Zadanie przybliżania światu tego piękna, przekładania go, transponowania nie-
jako na język muzyki, jest podstawowym powołaniem muzyka kościelnego. Św. Jan 
Paweł II zauważał: „Świat, w  którym żyjemy, potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć 

6 Por. L. Mazzinghi, Druga Księga Kronik, w: W.R. Farmer (red.), Międzynarodowy komentarz do 
Pisma Świętego, Warszawa 2000, s. 571.

7 Jan Paweł II, List do artystów, 16.
8 J. Ratzinger–Benedetto XVI, Lodate Dio con arte. Sul canto e la musica, Venezia 2010, s. 176.
9 Por. tamże, s. 177–178. 
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się w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach i jest 
cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami 
i  łączy je w jednomyślnym podziwie”10. Fiodor Dostojewski ufał, że „piękno zbawi 
świat”11. Nie można jednak zapominać, że tym zbawiającym pięknem jest sam Jezus 
Chrystus. To dzięki Jezusowi ludzkość może nieustannie dźwigać się z dziejowych 
katastrof i zmartwychwstawać. Cyprian Kamil Norwid w proroczym natchnieniu pi-
sał: „Bo piękno na to jest, by zachwycało / Do pracy – praca, by się zmartwychwsta-
ło”12. Ten dynamizm zmartwychwstania objawia się w  muzyce jako piękno wiary, 
które chroni człowieczeństwo. Ocala to, co w świecie jest ludzkie. Więcej – otwiera 
nasz świat na to, co Boskie, wieczne, nieprzemijające13. 

Dla artystów szczególną drogą do wiary jest piękno – via pulchritudinis. Artysta 
na co dzień obcuje z pięknem. Jest ono jego misją. To bardzo wymagające powołanie, 
które ma w sobie pierwiastek kapłański. Zadaniem artysty jest bowiem nie tylko to, 
aby samemu podążać do Boga drogą piękna, ale także prowadzić nią innych. Chrze-
ścijańscy artyści powołani są do tego, aby „zdawać sprawę z piękna i prawdy swojej 
wiary”14. Do tego wzywa swoich uczniów Chrystus: „Tak niech wasze światło jaśnieje 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 
w niebie” (Mt 5,16). Tekst grecki Ewangelii mówi tu o kalà erga, czyli o uczynkach 
dobrych, ale jednocześnie pięknych. Piękno dzieła wyraża nie tylko dobro i głęboką 
prawdę, ale także świętość osoby, która je tworzy15. 

Podstawowym celem każdego powołania jest świętość. Św. Piotr, zachęcając 
chrześcijan, aby w „całym swym postępowaniu stali się świętymi” (1 P 1,15), pod-
kreśla, że ich życie powinno być „dobre”, czyli „piękne” (por. 1 P 2,12). Żyją oni na 
„wzór Świętego, który ich powołał” (1 P 1,15). Świętość jest pięknem sprzeciwiają-
cym się brzydocie świata zapominającego o Bogu. Stworzony na „obraz i podobień-
stwo Boże” człowiek jest odpowiedzialny za piękno świata, a także za piękno samego 
siebie i innych ludzi. Piękno w swym wymiarze eschatologicznym stanowi obietnicę 
przyszłego szczęścia i proroctwo wiecznego zbawienia. Dlatego chrześcijanin, reali-
zując wezwanie do świętości, jest jednocześnie powołany do piękna w sensie etycz-
nym, do uczynienia ze swego życia arcydzieła miłości16. 

10 Jan Paweł II, List do artystów, 11.
11 F. Dostojewski, Idiota, Warszawa 1979, s. 427; D. Jastrząb, Dostojewski o  pięknie, „Życie 

Duchowe” 35 (2003), s. 53–61.
12 C.K. Norwid, Promethidion, w: Pisma wybrane, t. II: Poematy, Warszawa 1983, s. 293.
13 J. Bramorski, Muzyka jako „via pulchritudinis”, w: J. Krassowski (red.), Musica sacra 4, Gdańsk 

2008, s. 36–42.
14 Benedykt XVI, Prawdziwe piękno jest drogą chrześcijańskiego humanizmu (24.11.2008), 

OsRomPol 30 (2009), nr 2, s. 23.
15 Por. G.P. Di Nicola, A. Danese, La Persona e la bellezza nell᾿arte musicale, „Note Musicali” 1 

(2011), nr 2, s. 17–34.
16 Por. J. Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle 

myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Gdańsk 2012, s. 428–438.
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Św. Jan Paweł II wzywał artystów, aby dążyli do „bycia pięknością” i to nie tylko 
w sensie poziomu artystycznego, ale także etycznego. Papieżowi bardzo bliskie było 
dzieło Zygmunta Krasińskiego Nie-Boska komedia, które jest swoistym poetyckim 
traktatem o  etyce w  sztuce. Autor, zachwycając się mocą twórczą artysty, którego 
„chwale niby nic nie zrówna”, stawia niezwykle ważne pytanie: „Ale sam co czujesz? 
– ale sam co tworzysz? – co myślisz? – Przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty 
nie jesteś pięknością”17. Ten werset Krasińskiego odsłania „głębię samopoznania”, na 
jaką może zdobyć się artysta z jednej strony świadomy wielkości aktu tworzenia i sa-
mego dzieła, z drugiej zaś dochodzący do przekonania, że sam nie jest „pięknością”. 
Artysta, tworząc nawet najwspanialsze dzieła, powinien pamiętać, że Bóg ostatecznie 
każdego z nas będzie sądził na podstawie tej zasadniczej wartości – wartości czło-
wieczeństwa18. Dlatego prawdziwie wielki będzie ten muzyk, którego samo życie jest 
muzyką.

U  źródła muzyki kościelnej leży głęboko przeżyta wiara religijna, wypływająca 
z zachwytu nad pięknem Boga. Z miłości do tego Piękna rodzi się muzyka mająca 
wymiar sakralny. W tym ujęciu sakralność muzyki nie polega tylko na jej formie, ale 
na źródle, z którego pochodzi. W muzyce sakralnej piękno nie jest jedynie efektem 
ludzkiej sztuki, która zachwyca się sobą i celebruje samą siebie, ale stanowi odbicie 
Bożej chwały objawiającej się w dziele artystycznym. Muzyk kościelny winien naj-
pierw doświadczyć Tajemnicy Boga, aby potem móc ją ukazać w swoim dziele. Dla-
tego w jego powołaniu droga estetyczna, droga etyczna i droga teologiczna ściśle się 
łączą i uzupełniają. Wielkość artysty płynie z   pokornego zachwytu wobec piękna 
objawionej mu tajemnicy Bożego świata. 

Przykładem takiej postawy jest niewątpliwie Olivier Messiaen, którego język 
dźwiękowy wyraża oryginalną poetycko-muzyczną teologię obfitującą w symbolikę 
religijną. Wiara katolicka wyznaczała kierunek muzycznych poszukiwań Messiaena, 
udzielała mu inspiracji, zapewniając jego utworom teologiczny kontekst i  głębię. 
Twórczość tego genialnego artysty świadczy o tym, że tajemnica prawdziwej sztuki 
dopełnia się na granicy czegoś po ludzku niemożliwego, co staje się jednak realne 
dzięki mocy udzielonej „z wysoka” (por. Łk 24,49)19.

2. MUZYK KOŚCIELNY CZŁOWIEKIEM KONTEMPLACJI
Współczesny człowiek – pogrążony w  nieustannym i  ogłupiającym pośpiechu 

oraz wrzawie – zagubił zmysł kontemplacji, będący istotnym aspektem jego egzy-
stencji. Kontemplacja jest niezbędna do odkrywania piękna i sensu rzeczywistości. 
Wyzwalając zdumienie i  podziw, stoi ona u  podstaw każdej wielkiej sztuki, która 

17 Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Wrocław 1974, s. 3–4. 
18 Por. K. Wojtyła, Ewangelia a sztuka, Kraków – Rzym 2011, s. 38–39.
19 Por. B. Pociej, „Święty Franciszek” Oliviera Messiaena, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 49–

50 (2006), s. 7–11; R. Sholl, The Shock of the Positive: Olivier Messiaen, St. Francis, and Redemption 
through Modernity, w: J.S. Begbie, S.R. Guthrie (red.), Resonant Witness: Conversations Between Music 
and Theology, Grand Rapids – Cambridge 2011, s. 162–189. 
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otwierając się na transcendencję, czyni ten świat bardziej Bożym i ludzkim. W twór-
czości artystycznej aktualizuje się „przekraczanie siebie i wyrastanie ponad siebie”, 
czyli autotranscendencja osoby. Umożliwia to kontemplacja, która jest niezbędnym 
warunkiem procesu twórczego. Termin „kontemplacja” wywodzi się od łac. contem-
platio, w którym etymologicznie można wyróżnić cum – „z, jednocześnie, wspólnie”, 
oraz templum – „miejsce, skąd rozciąga się obszar widzenia” (świątynia). Greckim 
odpowiednikiem tego słowa jest theorein – „widzieć, podejmować refleksję, medy-
tować”. Pierwotnie pojęcie „kontemplacji” nie było ograniczone do wymiaru sakral-
nego, ale wyrażało swoisty wysiłek intelektualny podejmowany przez człowieka dla 
zdobycia szerszego i głębszego poznania różnych aspektów rzeczywistości oraz do-
świadczenia piękna20. 

Dzięki kontemplacji, która stanowi istotny wymiar muzyki, możemy niejako 
przeniknąć „poza zasłonę”, aby podziwiać piękno tajemnicy Bożego świata. Dał temu 
wyraz barokowy malarz Guido Reni (1575–1642), przedstawiając w  swoim dziele 
Wniebowzięcie Maryi. W obu górnych rogach obrazu dwa anioły przesuwają chmury, 
jakby rozsuwając kurtynę. Symbolizuje to odsłonięcie przed człowiekiem wierzącym 
piękna rzeczywistości niebiańskiej, gdzie celebrowana jest muzyczna liturgia – Matkę 
Najświętszą otaczają aniołowie, którzy pochylając się nad partyturą, śpiewają i grają 
na różnych instrumentach: skrzypcach, lutni i organach. Duchowe przesłanie obrazu 
Reniego wskazuje, że prawdziwa kontemplacja prowadzi do adoracji. Dlatego muzyk 
kościelny, otwarty na kontemplację Bożego Piękna, ma w sobie coś anielskiego. Kard. 
J. Ratzinger zauważa: „Istotą życia aniołów jest adoracja. Przyjąć formę życia aniołów 
znaczy uczynić ze swego życia adorację – w takim stopniu, w jakim pozwala na to 
ludzka słabość”21. 

Dar i  doświadczenie  kontemplacji nie prowadzą człowieka do zamknięcia się 
w sobie, ale stają się źródłem twórczej mocy nowej ewangelizacji. Zwrócili na to uwa-
gę ojcowie Synodu Biskupów z 2012 r., stwierdzając: „Jedynie z adorującego spojrze-
nia na tajemnicę Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedynie z głębi ciszy, która jest 
niczym łono gotowe przyjąć  jedyne Słowo, które ocala, może  płynąć wiarygodne 
świadectwo dla świata. Tylko to modlitewne milczenie może zapobiec temu, aby sło-
wo zbawienia było mylone z licznymi hałasami w świecie, które je zagłuszają”22. To 
stwierdzenie ma istotne znaczenie dla praktycznego rozumienia muzyki sakralnej we 
współczesnym Kościele, w którym pojawia się pokusa lekceważenia wymiaru kon-
templacyjnego na rzecz duszpasterskiego pragmatyzmu. 

 W jednym z listów św. Teresy z Lisieux do jej siostry, Celiny, z 19 sierpnia 
1894 r. odnaleźć można bardzo aktualne spostrzeżenie na temat sytuacji Kościoła 
interpretowanego w świetle ewangelicznych postaci Marty i Marii. Św. Teresa, jako 

20 Por. S.T. Zarzycki, Kontemplacja, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, 
Lublin – Kraków 2002, s. 432.

21 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999, s. 202–203.
22 Ewangelia w świecie. Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego, 12.
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osoba prowadząca życie kontemplacyjne, pisze: „Zupełnie podobnie jest z nami: naj-
gorliwsi chrześcijanie, a nawet księża uważają, że jesteśmy przesadne, że powinniśmy 
służyć wraz z Martą, zamiast poświęcać Jezusowi alabastrowe naczynia naszego życia 
wraz z wonnościami w nich zawartymi… Ale cóż to szkodzi, że nasze alabastry zosta-
ną stłuczone, byle Jezus był pocieszony, a tak świat wbrew samemu sobie zmuszony 
będzie odczuwać wonność unoszącą się z tych naczyń, a oczyszczającą zatrute powie-
trze, którym nie przestaje oddychać”23.

 Symbol „rozbitych flakoników” naszego życia, z których wylewa się cenny olejek 
oczyszczający swym zapachem zatrute powietrze świata, ukazuje prawdziwą i  głę-
boką teologię muzyki kościelnej. Kard. J. Ratzinger pisze: „Z  pewnością w  liturgii 
musimy spełniać także posługę Marty, musimy ofiarować Panu poświęcone miejsce, 
(…) dobrze przygotować ceremonie, śpiew (…) – to wszystko jest bardzo potrzebne 
(…). A  jednak jeśli nie ma w  liturgii wymiaru Marii, wymiaru kontemplacyjnego, 
bycia po prostu w tym wszystkim u stóp Pańskich, brakuje istoty (…). Tylko z liturgii, 
która jest rzeczywiście liturgią «maryjną», w geście Marii, może przyjść oczyszczenie 
naprawdę zatrutego powietrza tego dzisiejszego świata”24. 

Muzyka sakralna, która czerpie inspirację z „gestu Marii”, czyli z wymiaru kon-
templacyjnego, jest formą przekraczania świata doczesnego w kierunku wartości du-
chowych. Aktywna „postawa Marty” zaznacza się szczególnie u artysty, który jako 
twórca dzieła muzycznego poprzez pracę nadaje mu ostateczny kształt i sens. Jednak 
dla pełnej, twórczej realizacji muzyki niezbędna jest kontemplacyjna „postawa Ma-
rii”. Pozwala ona odnaleźć tajemniczy błysk zachwytu w doświadczeniu prawdy, do-
bra i piękna. W ten sposób sztuka muzyczna nie zatrzymuje się tylko na powierzch-
ni zjawisk, ale dociera do głębi bytu. Kontemplacyjny stosunek do muzyki nie jest 
jedynie estetycznym delektowaniem się jej pięknem, ale może być porównywalny 
z modlitwą. Dla wielu artystów stan twórczego natchnienia bliski jest doświadczeniu 
religijnej ekstazy25. Postawa kontemplacyjna pozwala odkrywać w muzyce wartości 
nieprzemijające, nawet jeśli samo dzieło jest ulotne w sensie czasowym. To bowiem, 
co zostało przez człowieka głęboko przeżyte, pozostaje w nim, otwierając go na po-
szukiwanie „tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga” 
(Kol 3,1)26. 

3. BYĆ ŚWIADKIEM PIĘKNA WIARY 
Podążając drogą kontemplacji, muzyk kościelny odkrywa w  Bogu „majestat 

i piękno, potęgę i chwałę w Jego przybytku” (Ps 96,6). Dzięki temu doświadczeniu 
staje się „nowym człowiekiem”, który „śpiewa nową pieśń”, czyli żyje w sposób nowy 
i tworzy nowe dzieła. Nie odnosi się to jednak tylko do zewnętrznego kształtu sztuki, 

23 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 1984, s. 356.
24 Por. J. Ratzinger, Liturgia i kontemplacja, „Christianitas” 9 (2001), s. 18.
25 Por. J. Czapski, Czytając, Kraków 1990, s. 177. 
26 Por. J. Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego, s. 442–452.
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jej nowatorskiej formy, struktury czy sposobu wyrazu. Nowość, która wyrasta z za-
chwytu nad pięknem Boga, dotyczy sfery głębszej – jest odnową serca poprzez na-
wrócenie27. Kard. J. Ratzinger zauważa: „Jednakże samo napisanie nowych tekstów 
i nowych melodii nie wystarczy. (…) Aby pieśń była nowa, nowe musi być serce. (…) 
Jak mówią Ojcowie, nowa pieśń płynie tylko od nowego człowieka. Nowy człowiek 
jest nawet w pewnym sensie nową pieśnią”28. 

Dzięki nowej pieśni rodzi się nowy człowiek i  tylko on może wyśpiewać nową 
pieśń. Ta szczególna relacja między pieśnią a człowiekiem, między dziełem a twórcą, 
otwiera przestrzeń dla refleksji etycznej. Etos muzyka kościelnego rozpisany jest nie-
jako w partyturze nowej pieśni i nowego człowieka. Tworząc dzieło muzyki sakralnej, 
tworzy on także samego siebie, a jego twórczość staje się nierozerwalna z jego życiem. 
Powołanie muzyka kościelnego wymaga nie tylko życia sztuką, ale także nauczenia 
się sztuki życia. Artysta, tworząc, buduje swoje człowieczeństwo. Budując zaś czło-
wieczeństwo, rozwija swoją artystyczną tożsamość i czyni ją coraz doskonalszą29. Ety-
ka i estetyka nie znajdują się na przeciwległych biegunach, ale stanowią dwa wymiary 
tej samej rzeczywistości człowieka, który jako twórca nie może zapomnieć, że także 
jego życie, jego los, jest arcydziełem. 

Wymiar etyczny sztuki podkreśla św. Jan Paweł II w Liście do artystów: „Zadaniem 
każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego ar-
cydzieło sztuki (…). Tworząc dzieło, artysta wyraża bowiem samego siebie do tego 
stopnia, że jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty – tego, 
kim jest i jaki jest. (…) Artysta bowiem, kiedy tworzy, nie tylko powołuje do życia 
dzieło, ale poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Odnajduje w sztu-
ce nowy wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego. Poprzez 
swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi”30.

To „porozumiewanie się” dokonuje się za pośrednictwem utworów muzyki sa-
kralnej, które stają się sposobem komunikowania wiary oraz szczególnym nośnikiem 
jej piękna. Dlatego muzyk kościelny, podejmując powołanie „nowego człowieka”, któ-
ry śpiewa „nową pieśń”, ma do spełnienia niezwykle istotne zadanie w dziele nowej 
ewangelizacji. Tak ujął to papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium: „Dobrze 
by było, aby wszelka katecheza zwracała szczególną uwagę na «drogę piękna» (via 
pulchritudinis). Głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za 
Nim jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napeł-
nić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń. 
W tej perspektywie wszystkie formy autentycznego piękna mogą być uznane za dro-
gę prowadzącą do spotkania z Panem Jezusem. Nie chodzi o szerzenie relatywizmu 

27 Por. J. Bramorski, Muzyka – życie sztuką i sztuka życia. Biblijne podstawy etosu artysty muzyka, 
w: tenże (red.), Musica sacra 5, Gdańsk 2010, s. 52–57.

28 J. Ratzinger, Śpiewajcie Panu pieśń nową, Kazanie na dzień św. Cecylii (Rzym, 22.10.1996), w: F. 
Koenig (red.), Muzyka w służbie Bogu i człowiekowi, Gliwice 2006, s. 10–11.

29 Por. N.W. Błażejczyk, Sztuka – drogą do doskonałości, LitS 13 (2007), nr 1, s. 191–205.
30 Jan Paweł II, List do artystów, 2.
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estetycznego, który może zaciemnić nierozdzielny związek między prawdą, dobrem 
i pięknem, ale o przywrócenie szacunku dla piękna, by móc dotrzeć do ludzkiego ser-
ca i by w nim zajaśniała prawda oraz dobroć Zmartwychwstałego. Jeśli, jak twierdzi 
św. Augustyn, kochamy tylko to, co jest piękne, Syn, który stał się człowiekiem, obja-
wieniem nieskończonego piękna, jest w najwyższym stopniu godny miłości i pociąga 
nas ku sobie więzią miłości. Tak więc trzeba, aby formacja w via pulchritudinis została 
włączona w przekazywanie wiary. Należy sobie życzyć, aby każdy Kościół partykular-
ny promował posługiwanie się sztuką w swoim dziele ewangelizacyjnym, nawiązując 
do bogactwa przeszłości, ale także do szerokiej gamy jej licznych aktualnych form 
w celu przekazywania wiary w nowym «języku przypowieści»”31. 

Obok innych dziedzin sztuki, szczególnie sugestywnym „językiem” przekazywa-
nia wiary jest muzyka. To przez nią człowiek zbliża się do Boga, odkrywa w Nim 
źródło życia, miłości, prawdy i piękna. W związku z tym rola muzyki sakralnej nie 
ogranicza się jedynie do wymiaru estetycznego, ale jest także działalnością ewange-
lizacyjną32. Uprawianie muzyki kościelnej zgodnie z wymaganiami liturgii stanowi 
formę apostolatu i  służy budowaniu wspólnoty wierzących. Dlatego praca muzy-
ka kościelnego jest służbą liturgiczną i pastoralną. Jednocześnie jest także profesją 
artystyczną, wymagającą zarówno rzetelnych kwalifikacji muzycznych, jak i  teolo-
gicznych33. Kard. J. Ratzinger podkreśla: „Ponieważ posługa muzyczna jest posługą 
liturgiczną, można ją z pewnością pełnić jako formę posługi duszpasterskiej, a także 
kapłańskiej. Muzyka kościelna, która w swym wykonaniu rzeczywiście odpowiada 
wymogom liturgii, jest rodzajem apostolatu i służy budowaniu wspólnoty”34. 

Benedykt XVI niejednokrotnie wzywał artystów, aby poprzez doświadczenie au-
tentycznego piękna dawali świadectwo wiary. Piękno nie stanowi jedynie elementu 
marginalnego ludzkiego życia, ale oznacza wartość podstawową. Łączy się ono ściśle 
z codziennym życiem, uwalniając je od mroków zwątpienia i przepełniając ducho-
wym światłem. Wyrywa człowieka z zamknięcia we własnym „ja”, ze stanu zniechę-
cenia i rutyny, otwiera mu serce i umysł, niejako „dodaje skrzydeł”, unosząc do „tego, 
co w górze, gdzie przebywa Chrystus” (Kol 3,1). W ludzkim sercu rodzi się wówczas 
głębokie pragnienie poznania, kochania i zbliżenia się do Boga. Pragnienie to znaj-
duje swe wypełnienie w liturgii.

Znaczenie piękna w  liturgicznym aspekcie życia chrześcijańskiego zaakcento-
wał papież Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum caritatis: „Związek pomiędzy 
tajemnicą, w którą się wierzy, i tajemnicą, którą się celebruje, wyraża się w sposób 
szczególny w teologicznej i liturgicznej wartości piękna. (…) Odnoszenie się do atry-

31 Franciszek, Evangelii gaudium, 167.
32 Por. M. Lieggi, C. Alfano, Vangelo e bellezza: evangelizzare attraverso l᾿arte e la musica, 

„L᾿Odegitria” 86 (2010), nr 2, s. 255–263.
33 Por. R. Pośpiech, Edukacja i  formacja liturgiczno-muzyczna, w: R. Tyrała (red.), Musicam 

Sacram Promovere, Kraków 2004, s. 47–64.
34 J. Ratzinger, Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, Lublin 2012, s. 

570.
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butu piękna nie jest jedynie estetyzmem, ale jest sposobem docierania do nas prawdy 
o  miłości Boga w  Chrystusie poprzez piękno. Fascynuje nas i  porywa, odrywając 
nas od nas samych i pociągając nas ku naszemu prawdziwemu powołaniu: ku miło-
ści. (…). Piękno nie jest więc jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono jest jej 
elementem konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i  Jego Objawienia. 
Wszystko to winno sprawić, byśmy byli świadomi, jaką należy zachować uwagę, by 
liturgia jaśniała zgodnie z jej właściwą naturą”35. 

Dzięki muzyce kościelnej „liturgia jaśnieje”, objawiając veritatis splendor majesta-
tu i piękna celebrowanej w niej tajemnicy Boga. Jednocześnie wyraźnie ukazuje się 
godność powołania muzyków kościelnych, do których odnieść można słowa Pawła 
VI, skierowane do artystów na zakończenie Soboru Watykańskiego II: „Pamiętajcie, 
że jesteście strażnikami piękna w świecie”36. Rozwijając tę myśl, Benedykt XVI mó-
wił: „Jesteście strażnikami piękna; dzięki swojemu talentowi możecie przemawiać do 
serca ludzkości, trafiać do indywidualnej i zbiorowej wrażliwości, rozbudzać marze-
nia i nadzieje, poszerzyć horyzonty wiedzy i działania ludzi. Bądźcie zatem wdzięczni 
za otrzymane dary i  w  pełni świadomi wielkiej odpowiedzialności za ukazywanie 
piękna, za porozumiewanie się w pięknie i poprzez piękno!”37. Te słowa papieża – 
teologa muzyki odsłaniają istotną treść powołania muzyka kościelnego jako świadka 
piękna wiary. Zrozumienie i dowartościowanie w Kościele muzycznego wymiaru no-
wej ewangelizacji pozwoli „zobaczyć ocalenie od Pana” (por. 2 Krn 20,17) w obliczu 
współczesnego „zmagania o duszę tego świata”38. 

SUMMARY

THE  CHURCH MUSICIAN AS THE WITNESS OF THE BEAUTY OF FAITH

Outlining the basic elements of the church musician ethos, makes his work to be 
seen, not only as a profession but first of all as the calling. To enable the musician to 
experience his artistic and personal identity in the right way, it is important for him 
to accept both the attitude of contemplation in the face of beauty of faith and readi-
ness to give witness. Benedict XVI paid attention to this, naming artists “witnesses of 
the beauty of faith” (pulchritudinis fidei testis) and calling them to participating in 
the Church mission, especially then, when they create works of art directly connected 
with the liturgical acttivities of the Church.

35 Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, 35.
36 Paweł VI, Message du concile à l’humanité (8.12.1965), w: E. Lora (red.), Enchiridion Vaticanum, 

t. I, Bologna 1985, s. 305.
37 Benedykt XVI, Bądźcie zwiastunami i świadkami nadziei, OsRomPol 31 (2010), nr 2, s. 32.
38 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, s. 96.


