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AUDIVI VOCEM TUAM –
SŁOWO, GŁOS I SŁUCH W REFLEKSJI 

NAD SŁUŻBĄ MUZYKA KOŚCIELNEGO

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum1. Prolog 
Ewangelii według św. Jana jest powszechnie znany. Skoro zaś „na początku było Sło-
wo”, to można domniemywać, że także od początku pierwszeństwo wśród zmysłów 
zyskał zmysł słuchu. By powiązać słuch ze słowem relacją przyczynowo-skutkową, 
bezwarunkowo musi zajść koniunkcja z głosem – zjawiskiem akustycznym. Tak więc 
słowo musi zostać wypowiedziane. Nie napisane czy przekazane w formie wizualnej, 
np. piktograficznej, lecz właśnie wypowiedziane. 

Słowo proklamowane odgrywa istotną rolę w  chrześcijaństwie. Przekonuje nas 
o  tym użyty w  greckim tekście Ewangelii Janowej termin Logos, w  Nowym Testa-
mencie tytuł przysługujący Jezusowi. Przekonuje o tym również tajemnica Wcielenia 
Logosu, często oddawana w malarskiej scenie Zwiastowania dosłownie: jako poczę-
cie przez ucho (conceptio per aurem) w logicznym przecież następstwie wniknięcia 
Słowa przez ucho. Nieprzypadkowo także najważniejsza formuła modlitewna Izra-
elitów: לארשי עמש (Szema Israel – „Słuchaj, Izraelu”)2, wskazuje na słuch jako zmysł, 
przez który Bóg ludziom objawia swoją wolę. Bóg nie mówi: „Patrz, Izraelu”, „zobacz, 
Izraelu”, lecz żąda zwrócenia uwagi na Słowo: „Słuchaj, Izraelu”. 

Z pewnością przynajmniej niektórzy ludzie pragnęliby zobaczyć Boga na ziemi, 
wszak sam apostoł Filip w imieniu swoich towarzyszy prosił o to Jezusa3. Tymczasem 
teksty biblijne akcentują nie oglądanie Boga w czasie naszego życia ziemskiego, co 
wsłuchiwanie się w Jego głos, a to przecież jest naturalnym obowiązkiem religijnym 
człowieka. Zatem „kto jest z Boga”, nie tyle miałby oczekiwać ekstatycznych wizji, co 
być człowiekiem, który „słucha słów Bożych”4.

Wzajemne relacje między słowem, głosem i  słuchem nieustannie obecne są na 
kartach Pisma Świętego, poświadczając działanie słowa wypowiedzianego. Przypo-
mnijmy kilka. Oto Bóg zwraca się do Kaina: „Gdzie jest brat twój, Abel?”5; w innym 
miejscu lud zgromadzony u  stóp Synaju słyszy głos Boga, do którego to wydarze-
nia nawiązał Mojżesz przed wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej: „I przemówił 

1 J 1,1.
2 Pwt 6,4.
3 J 14,8.
4 Por. J 8,47.
5 Rdz 4,9.
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do was Pan, Bóg wasz, spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie 
dostrzegliście postaci”6. Przypomnijmy wreszcie scenę nawiedzenia Elżbiety przez 
Maryję. Ewangelista tak opisuje reakcję na słowo: „Oto bowiem, skoro głos Twego 
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim 
łonie”7. W tym opisie występują dwa komplementarne czynniki: obok treściowego 
przekazu powitania istotną rolę spełnia identyfikacja głosu. Maryja doskonale wie, 
kto Ją wita, zna przecież głos swojej krewnej. To nie było zdawkowe, choćby nawet 
uprzejme pozdrowienie przez obcą osobę gdzieś w drodze; to były słowa i to był głos 
znanej Jej osoby. Dalej – w opisie wydarzeń wielkanocnego poranka odnajdujemy 
następną przekonywującą scenę, w której słuch okazuje się bardziej sensytywny niż 
wzrok. Oto Maria Magdalena, widząc postać mężczyzny niedaleko miejsca złożenia 
ciała Jezusa, nie rozpoznaje w nim Nauczyciela. Wystarczył jednak głos Jezusa wy-
mawiającego jedno słowo – jej imię: „Mario”8, by niewidzialna zasłona spadła także 
z oczu niewiasty. Czyż nie do aspektu identyfikacji głosu także nawiązał sam Jezus, 
mówiąc: „Moje owce słuchają mego głosu, a  Ja znam je. Idą one za mną”9. Owce, 
mimo że niejednokrotnie należące do różnych stad, przemieszane w zagrodzie czy 
na pastwisku, rozpoznają głos swego pasterza i gdy tylko je zawoła, zareagują na to 
wołanie wyłącznie te, które należą do niego. 

Żeby jednak wypowiedziane słowo mogło wywołać zamierzony efekt, musi zostać 
najpierw usłyszane, następnie zrozumiane (musi dokonać się interpretacja głosu jako 
zjawiska akustycznego). Najpiękniej recytowana poezja arabska nie wywoła zamie-
rzonego efektu u  słuchacza nie znającego tego języka. Rozumienie więc (interpre-
tacja) zakłada z jednej strony anatomicznie i fizjologicznie sprawny narząd słuchu, 
czyli potencjalną wrażliwość na dźwięk, oraz intelektualną zdolność rozumienia 
dźwięku, słowa. Słuchanie wszak nie musi oznaczać prostego tylko zarejestrowania 
w świadomości dochodzących do uszu słów, samego odbierania dźwięków; w szer-
szym znaczeniu odnosi się do zdolności słyszenia i zwrócenia uwagi na wypowie-
dziane słowa, a  nawet więcej – do podjęcia działania w  wyniku ich zrozumienia. 
Ucho więc, w znaczeniu symbolicznym, oznacza duchową dyspozycję otwarcia się 
na to, co usłyszane, i postawę posłuszeństwa, gdy zobowiązuje do tego wyższa wola10. 
Tak zresztą sugeruje sam Jezus w kontekście wspomnianych owiec i pasterzy: „Na-
tomiast za obcym [owce] nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu 
obcych”11. Podobnie wypowiada się Izajasz: „człowiek prawy słucha Boga, a zatyka 
ucho, żeby nie słyszeć o niegodziwości”12. Niemiecki krytyk sztuki Georg Christoph 

6 Pwt 4,12.
7 Łk 1,44.
8 J 20,16.
9 J 10,27.
10 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 350.
11 J 10,5.
12 Por. Iz 33,15.
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Lichtenberg (1742–1799), znakomity przedstawiciel niemieckiej aforystyki, napisał 
był: „Byłoby szczęściem móc uszy i inne zmysły tak zamykać jak oczy”. Dodajmy: aby 
nie narażać się na wpływ zła i niegodziwości, jak napisał prorok Izajasz w cytowanym 
wyżej wersecie. 

Słuchanie to także możliwość skonfrontowania prawdziwości i możliwość oceny 
usłyszanej wypowiedzi: „Czyż to nie ucho ocenia mowę?”13, „bo ucho odróżnia sło-
wa”14. Słowa Jezusa: „Kto ma uszy, niechaj słucha”15 stają się w tym świetle zachętą do 
podjęcia intelektualnego wysiłku w celu zinterpretowania głosu, zrozumienia słowa. 
Nie każdy wszak zadaje sobie trud reflektowania nad usłyszanym słowem, nad czym 
ubolewa psalmista: „Mają uszy, ale nie słyszą”16. A przecież jeśli komuś otwarto uszy, 
to dokładnie znaczy to, iż został uzdolniony do zrozumienia tego, co usłyszał: „Pan 
Bóg otworzył mi ucho”17.

Wielokrotnie w tekstach natchnionych jest mowa o nadstawianiu albo nakłania-
niu ucha. Niezawodnie chodzi w nich o uwagę i skupienie, w jakim słuchacz (często 
jest to sam Bóg) odbiera czyjeś słowa, by następnie podjąć określone działanie: „Wy-
słuchaj, Panie, modlitwę moją”18; „Ludy, słuchajcie mnie z uwagą, narody, nadstaw-
cie ku Mnie uszu”19; „Nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich”20. Kto ma otwar-
te uszy, względnie komu otworzono uszy, jest w stanie baczniej zwracać uwagę na 
słowo: „[Pan Bóg] każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”21. 
Możliwe, że człowiek, któremu otworzono uszy, należał wcześniej do tych, którzy 
„są głusi, choć mają uszy”22. Otwarcie uszu byłoby w takiej sytuacji aktem pewnego 
uzdrowienia, uzdolnienia do przyjęcia słowa, uzdolnienia do jego zrozumienia, czyli 
interpretacji. Za pośrednictwem swych sług Bóg mówił o ludziach zawziętych, nie-
posłusznych, że mają nieobrzezane bądź oporne uszy – jakby zakryte czymś, co osła-
bia zdolność słyszenia23. Bóg dopuścił, by ich słuch został stłumiony bądź całkiem 
wyłączony, ponieważ otwiera uszy i udziela daru zrozumienia tylko tym, którzy Go 
szukają i są Mu posłuszni24. 

13 Hi 12,11.
14 Hi 34,3.
15 Mt 11,15.
16 Ps 115[113B],6.
17 Iz 50,5.
18 Ps 86(85),6.
19 Iz 51,4.
20 Ps 78(77),1.
21 Por. Iz 50,4.
22 Por. Iz 43,8.
23 Jr 6,10; Dz 7,51.
24 Por. Pwt 29,3.
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Trzeba mieć świadomość, że teksty Pisma Świętego przekazują informacje nie tyl-
ko o uzdrowieniu z głuchoty25 lecz wielokrotnie świadczą o utracie słuchu wskutek 
opętania przez demona26. Czy obserwując na estradach wykonawców muzyki heavy-
metalowej, nie nasuwają się skojarzenia z wyglądem i zachowaniem człowieka, które-
go w kraju Gadareńczyków Jezus uwolnił od złego ducha27? Bóg może – pamiętajmy 
– w jakimś celu sprawić, że człowiek rzeczywiście straci słuch, a także inne zmysły; 
przykłady J.S. Bacha i  L. van Beethovena są dostateczną egzemplifikacją. W  Biblii 
odnajdujemy przykład ojca Jana Chrzciciela, który na pewien czas zaniemówił, gdyż 
nie uwierzył zapowiedzi anioła28. Wydaje się, że Bóg odebrał mu nie tylko mowę, ale 
i słuch, bo nieco dalej ewangelista odnotował: „Pytali więc na migi jego ojca, jak by go 
chciał nazwać”29. Często zresztą obie ułomności idą w parze. Człowiek głuchy często 
nie potrafi także prawidłowo mówić, podobnie do owego człowieka głuchonieme-
go, którego przyprowadzono do Jezusa. Jezus, jak pamiętamy, „spojrzawszy w niebo, 
westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego 
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić”30.

Rzecz jasna, Ten który stworzył ucho i wraz z całą przyrodą także świat dźwięków, 
sam również słyszy i nadstawia ucha na modlitwy i błagania: „Miłuję Pana, albowiem 
usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wo-
łałem”31. Mimo że pogańskie bożki często także mają uszy, niektóre nawet ponadpro-
porcjonalnie duże, to – jak wiemy – nie są w stanie usłyszeć modlitw swych wyznaw-
ców i w konsekwencji na nie odpowiedzieć: „Ich bożki – to srebro i złoto, robota rąk 
ludzkich. (…) Mają uszy ale nie słyszą”32.

Wszystkie te (i inne, podobne) fragmenty biblijne z powodzeniem odnieść można 
do sztuki muzycznej i w jej świetle zinterpretować. Związek muzyki z teologią, tak 
charakterystyczny dla niemieckiej myśli epoki baroku, bardzo trafnie oddał Andreas 
Werckmeister (1645–1706), określając muzykę „towarzyszką teologii”33. Sam Marcin 
Luter w swoim piśmiennictwie wielokrotnie zaznaczał, że po teologii najważniejsza 
jest muzyka (przykładowo: można odnieść te słowa do twórczości J.S. Bacha: die No-
ten machen den Text lebendig – nuty ożywiają tekst)34, ponieważ sztuka muzyczna 
jako związana z tekstem krzewiła słowo Boże. 

25 Mk 7,32-35.
26 Mt 8,33; 9,25-29.
27 Mk 5,1-5.
28 Łk 1,20.
29 Por. Łk 1,62.
30 Mk 7,34-35.
31 Ps 116(114),1-2. Por. także Ps 10(9),17; 18(17),7; 34(3),16; 130(129),2; Iz 59,1.
32 Ps 115(113B),4-6.
33 Por. A. Werckmeister, wstęp do traktatu Harmonologia musica oder kurtze Anleitung für 

musika lischen Composition, Frankfurth – Leipzig 1702. Za podpowiedź bibliograficzną autor uprzejmie 
dziękuje dr Katarzynie Korpanty.

34 O. Söhngen, Theologie der Musik, Kassel 1967, s. 97.
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Muzyka jest oczywiście zjawiskiem akustycznym i w tym względzie podlega pra-
wom przyrody. Wnikające przez ucho dźwięki zarówno harmonijne, jak i  niehar-
monijne wywołują jednakową reakcję fizjologiczną człowieka. Jednakże w obszarze 
doznań estetycznych muzykę od innych rodzajów sztuki odróżnia jeden istotny ele-
ment: otóż muzyka przenika do duszy człowieka z pominięciem intelektu35, wnika 
ona bowiem do człowieka głębiej niż słowo36. 

Fraza: „Nakłoń ucha na głos prośby” w ustach muzyka, zwłaszcza kościelnego, 
może i powinna być modlitewnym błaganiem do Boga o wysłuchanie i przyjęcie jego 
sztuki37. Teksty psalmowe wręcz prowokują do takiej interpretacji. „Panie (…) przyj-
mij moje modły z warg nieobłudnych38, „Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na 
głos mojej prośby39. Dwa przykłady takiej postawy w historii muzyki są dobrze zna-
ne: G. Rossini (1792–1868) w dedykacji dołączonej do swojej Małej Mszy Uroczystej 
zawarł następującą myśl: „Drogi Boże, oto jest, ukończona, moja mała Msza. Czy 
to, co stworzyłem, to na pewno święta muzyka, czy może raczej muzyka potępiona? 
Dobrze wiesz, że urodziłem się dla opery buffa! Trochę umiejętności, trochę serca, 
to wszystko. Bądź więc błogosławiony i przyjmij mnie do raju”40. Drugim przykła-
dem postawy teocentrycznej jest dedykowana Bogu ostatnia, IX Symfonia d-moll A. 
Brucknera (1824–1896): „Moje wcześniejsze symfonie zadedykowałem temu szla-
chetnemu mecenasowi, ostatnia, dziewiąta, ma być teraz zadedykowana «kochane-
mu Bogu» – jeśli zechce przyjąć”41. 

Tworzenie sztuki sakralnej, w naszym przypadku muzyki, powinno więc być for-
mą modlitwy. Będąc w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku studentem muzy-
kologii w  ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej, mieliśmy w  programie roczny 
wykład z  problematyki muzyki bizantyjskiej. Pamiętam doskonale, jak osoba pro-
wadząca te zajęcia tłumaczyła, w jaki sposób ortodoksyjni mnisi w przeszłości pisali 
ikony. Otóż tworzenie tych obrazów było dla nich modlitwą, w dodatku poprzedzoną 

35 H. Struve, Sztuka i piękno. Studia estetyczne, Warszawa 1992, s. 209.
36 A. Wojciechowski, Nowy blask muzyki, „Twoja Muza” 1 (2003), s. 18. 
37 Jakże wymowny w tym świetle jest słynny fragment listu J. Cocteau do J. Maritaina: „Sztuka dla 

sztuki, sztuka dla mas jest zupełnym absurdem. Proponuję sztukę dla Boga” (L’art pour l’art, l’art pour la 
foule sont également absurdes. Je propose l’art pour Dieu). Ph. van den Heede, Réalisme et vérité dans la 
literature. Réponses catholiques: Léopold Levaux et Jacques Maritain, Fribourg 2006, s. 185.

38 Por. Ps 17(16),1.
39 Ps 86(85),6. 
40 Bon Dieu; la voilà terminée, cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens 

de faire, ou bien de la sacré musique ? J’étais né pour l’opera buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de 
cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis. R. Osborne, Rossini’s life, w: E. Senici (red.), 
The Cambridge Companion to Rossini, Cambridge 2004, s. 23.

41 Meine früheren Sinfonien habe ich diesem und jenem edlen Gönner gewidmet, die letzte, neunte, 
soll nun dem „lieben Gott” gewidmet sein - wenn er’s annimmt. M. Auer, Anton Bruckner Mystiker und 
Musikant, München 1982, s. 399; F. Gräflinger, Anton Bruckner – Sein Leben und Seine Werke. Eine 
Biographie, Hamburg 2012, s. 77.
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tygodniowym postem. Nie wątpię, że przynajmniej w niektórych ośrodkach ta prak-
tyka ascetyczna nadal jest kultywowana.

„Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem”42 – w kon-
tekście tajemnicy powołania kard. J. Ratzinger zrównał zadania proroka i artysty43. 
Wynika stąd, że artystą nie można uczynić ani samego siebie, ani innego człowieka, 
nie można tego faktu zadekretować ani przegłosować. To wyłącznie Bóg daje niektó-
rym ludziom zarówno możliwość tworzenia muzyki, jak i zdolność jej rozumienia. 
Druga część cytowanego wersetu z Księgi Izajasza jest już wyraźną wskazówką, by od 
tych darów się nie uchylać. Co więcej, robić z nich użytek (przypowieść o talentach44 
jest w tym względzie wręcz przestrogą). Jakże często ludzie wzbraniają się przed od-
dawaniem chwały Stwórcy swoimi zdolnościami w trakcie liturgii, wymawiają się od 
uczestnictwa w zorganizowanych grupach muzycznych pod pozorem braku słuchu, 
dobrego głosu czy ogólnie talentu muzycznego, a już na pewno czasu. Niekiedy do 
tej litanii „braków” dochodzi jeszcze niezrozumienie, lekceważenie czy nawet drwina 
ze składających zaproszenie do współtworzenia liturgii. Czymże jest taka postawa, 
jeśli nie opieraniem się i  cofaniem przed Słowem, zatykaniem sobie uszu na głos 
Boga powołującego artystę? Werset biblijny: „A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali 
sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem”45, przypisany sytuacji kamienowania 
Szczepana, może być szerzej interpretowany, odnosząc go do postawy, o której wyżej 
wspomniano.

Buntownicy, to znaczy ci, którzy nie mają woli, by słuchać słowa, którzy mają uszy 
„znieczulone, twarde”46, zostali przyrównani do żmii, która „zamyka uszy, aby nie 
słyszeć głosu zaklinaczy”47. Czyż nie brzmi to jak wyrzut dla tych, którym otwarto 
uszy, którzy zostali uzdolnieni do przyjęcia słowa, lecz nie chcą go słuchać, ewentual-
nie są zbyt leniwi, by zadać sobie trud zrozumienia dźwięku – zrozumienia muzyki? 

A przecież ze wszystkich rodzajów sztuki Bóg upodobał sobie właśnie muzykę. 
Aniołowie w niebie wszak nie malują obrazów, nie rzeźbią posągów i nie wznoszą 
budowli architektonicznych; aniołowie w niebie śpiewają – tworzą muzykę wokal-
ną. Co prawda, mamy w Nowym Testamencie fragment mówiący o muzyce instru-
mentalnej rozlegającej się z  nieba (oczywiście chodzi o  głos trąby na zakończenie 
świata48), lecz Paweł głos ten wyraźnie pozbawia funkcji artystycznej. Dźwięk trąby 
u końca czasów nie będzie więc źródłem doznań estetycznych, wręcz przeciwnie: bę-

42 Iz 50,5.
43 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, Kraków 2005, s. 163–

164; D. Sobczak, Koncepcja artysty biblijnego według kard. Josepha Ratzingera na przykładzie Igora 
Strawińskiego (1882–1971), LitS 13 (2007), nr 1, s. 183–184.

44 Mt 25,14-30.
45 Dz 7,57.
46 Por. Iz 6,10.
47 Ps 58(57),5-6.
48 1 Kor 15,52.
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dzie źródłem trwogi. Nie znamy momentu w którym początek swój wzięła muzyka 
instrumentalna. Wiemy natomiast dokładnie, kiedy się ona zakończy, choć oczy-
wiście terminu „kalendarzowego” nie jesteśmy w stanie podać. Paweł w kontekście 
końca dziejów mówi o „dźwięku ostatniej trąby”, choć może lepiej zabrzmiałoby jako 
„ostatni dźwięk trąby”, po którym historia muzyki instrumentalnej definitywnie się 
zakończy, pozostanie natomiast na zawsze muzyka wokalna, do której nieustannego 
wykonywania dołączy rzesza zbawionych.

Dualizm muzyki połączonej ze słowem i czysto instrumentalnej oraz jednoznacz-
nie wyższa ocena tej pierwszej nie jest wymysłem świata chrześcijańskiego. O obu 
tych rodzajach muzyki, wskazując na ethos, wypowiadali się już pitagorejczycy49, in-
terpretując mity o Apollinie i Dionizosie (lub Marsjaszu). Mityczny Apollo gra na 
instrumencie strunowym i śpiewa. Skrywa więc syntezę sztuk – połączenie muzyki 
i poezji (słowa). Sama postawa, sposób wyobrażenia bożka świadczy o spokoju i jego 
wewnętrznej równowadze, harmonii. Dionizos natomiast (ewentualnie Marsjasz) 
wyrażają swą moc za pomocą sugestywnej muzyki wykluczającej słowo i tym samym 
śpiew (nie można jednocześnie grać na instrumencie dętym i śpiewać – a Marsjasz 
przedstawiany jest jako grający na aulosie). Jego rytuał to egzaltowana muzyka ta-
neczna – przeciwstawienie dionizyjskiej dynamiki apollińskiemu opanowaniu. Wła-
śnie z przeciwstawienia muzyki apollińskiej i dionizyjskiej wynika także nietzscheań-
ski dualizm postaw wobec życia i sztuki: postawa apollińska to jasność, przejrzystość, 
równowaga elementów, harmonia, doskonałość formy; postawa dionizyjska przeciw-
nie: pełnia życia, pęd, dynamika obalająca granice i reguły.

Wróćmy do świata chrześcijańskiego. Bóg, jak można zauważyć, komunikuje się 
z człowiekiem za pomocą zjawisk akustycznych. Owszem, wizualnie niejednokrotnie 
dawał znaki swej obecności i interwencji (gorejący krzak na pustyni, słup obłoku nad 
Morzem Czerwonym, języki ognia w Wieczerniku), ale były to tylko figury, widome 
znaki skrywające samego Boga. Bóg nigdy nie dał poznać się wzrokiem: „Boga nikt 
nigdy nie widział”50, choć oczywiście Jego działanie było i  jest widoczne. Dał na-
tomiast poznać się poprzez swój głos – w scenie chrztu Jezusa51 czy przemienienia 
na górze Tabor: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie”52. Bóg oczywiście mógł 
sprawić, że taki właśnie lub podobny napis niespodziewanie pojawiłby się np. na pia-
sku, ewentualnie ukazałby się na skale, podobnie jak wydarzyło się to na uczcie króla 
Baltazara: „Mene mene tekel ufarsin”53, jednak w  kluczowych momentach historii 
zbawienia przemawia osobiście. 

Niekiedy sprawia przy tym, że słyszą Go wszyscy (tak było podczas chrztu w Jor-
danie), a niekiedy pozwala się słyszeć tylko wybranym (jak podczas przemienienia 

49 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 1981, s. 54.
50 J 1,18.
51 Mk 1,11.
52 Łk 9,35.
53 Dn 5,25.
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na górze Tabor). Zwłaszcza ta druga sytuacja ma dla muzyków istotne znaczenie. Bóg 
jednym nie tyle nawet zamyka uszy – bo grzmot słyszeli wszyscy – ile odbiera zdol-
ność zrozumienia Jego głosu, interpretacji zjawiska akustycznego. Wszechmoc Boża 
mogła wszak sprawić, by wszyscy usłyszeli słowa, podobnie jak w Kanie Galilejskiej 
mogła sprawić, by stągwie napełniły się nie tylko wodą, ale od razu winem, w dodat-
ku samoistnie, bez wysiłku służących. Tymczasem Bóg wybiera niektórych i  tylko 
ich obdarza zdolnością słyszenia, zdolnością rozumienia i  interpretacji dźwięków. 
Choć zatem wszyscy zebrani u podnóża góry Tabor słyszeli dźwięk, tylko wybrani 
zrozumieli go54. 

Nie są to odosobnione przypadki opisane w Piśmie Świętym. Przypomnijmy so-
bie choćby podróż Pawła do Damaszku. Opis tamtego wydarzenia ponownie ukazuje 
różnicę między czysto fizjologicznym postrzeganiem zjawiska akustycznego i słysze-
niem utożsamionym ze zrozumieniem. Autor Dziejów Apostolskich opisuje to zda-
rzenie dwukrotnie. Początkowo zeznaje, że wędrujący z Pawłem mężczyźni „słyszeli 
głos”55. W innym jednakże miejscu Dziejów zaświadcza, że towarzyszący mu funk-
cjonariusze policji religijnej „nie usłyszeli głosu”56. Na pozór oba zdania wydają się 
stać w sprzeczności, którą aby usunąć, należy odwołać się to tekstów oryginalnych. 
I tak: w greckiej redakcji w pierwszym opisie słowo „głos” (φωνή) występuje w do-
pełniaczu i znaczy zaledwie tyle, co: słyszenie głosu, odbieranie dźwięków. Natomiast 
w drugim opisie rzeczownik φωνή przyjmuje formę biernika (φωνήν). Towarzyszą-
cy Pawłowi, choć słyszeli brzmienie głosu, czyli zareagowali na zjawisko akustyczne 
rejestrując w świadomości dźwięki, nie byli w stanie rozpoznać słów, które tylko do 
Pawła, jak się okazało, kierował Jezus. To oczywiste więc, że Bóg decyduje, kto może 
dysponować zdolnością rozumienia dźwięków. Odnieść to można i należy także do 
świata muzyki.

W kontekście prowadzonej refleksji na temat głosu i słuchu na jeden jeszcze mo-
ment zapisany w Ewangelii trzeba zwrócić uwagę. I nie chodzi już o podział na tych, 
którzy słyszą, i tych, którzy słysząc, rozumieją, bowiem świadkowie wydarzeń słyszeli 
dokładnie ten sam dźwięk. To scena trzykrotnego zaprzaństwa Piotra w  tle piania 
koguta57. Dla wszystkich, poza Piotrem, był to naturalny dźwięk budzącego się dnia. 
Choć zgromadzeni na dziedzińcu pałacu mogli i słyszeli owo pianie, nikt prawdopo-
dobnie nie zwrócił na nie szczególniejszej uwagi. Tylko Piotr głos piejącego koguta 
skojarzył z rozmową z Jezusem sprzed zaledwie kilku godzin. Dźwięk zatem często 
jest przyczyną skojarzeń. Czyż nie wykorzystuje się tego psychologicznego zjawiska 
podczas organowych improwizacji?

54 Cz. Grajewski, Weryfikacja śpiewów kościelnych w warstwie muzycznej, w: G. Poźniak (red.), De 
cantu sacro. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, 8 (2013), s. 54.

55 Dz 9,7.
56 Por. Dz 22,9.
57 Mk 14,72.
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I jeszcze pewna przestroga. Bóg, który stworzył ucho58, przestrzegł Izraelitów, by 
mieli wzgląd na ludzi niesłyszących. W kulturze i religii judaistycznej nie wolno było 
złorzeczyć głuchym ani się z nich wyśmiewać, ponieważ nie byli w stanie bronić się 
przed zarzutami, których nie słyszeli59. Wielokrotnie przywoływana w tym tekście pa-
ralela słuchu fizycznego i słuchu muzycznego pozwala ten zakaz naśmiewania się z lu-
dzi niesłyszących rozciągnąć na źle śpiewających z powodu braku słuchu muzycznego.

* * *
Oba główne zmysły: wzrok i słuch łączone są często z funkcją jurydyczną, choć 

z  przeciwstawnych pozycji. W  Piśmie Świętym wzrok na sposób symboliczny jest 
zmysłem osądzającym – patrzenie czy spoglądanie jest równoznaczne z  zaopinio-
waniem, oznacza sądzenie. Wyraźny dowód takiej postawy odnajdujemy w słowach 
apostoła Tomasza: „Jeżeli (…) nie zobaczę (…) nie uwierzę”60. Na ogół bardziej wie-
rzymy wzrokowi niż słuchowi. Jednak gdy w grę wchodzi słuch, oznacza to poddanie 
się Boskiemu sądowi. Słuchając Go, uznajemy Jego autorytet. 

Trudno zawyrokować, czy wzrok jest, czy nie jest ważniejszy od słuchu; oba są 
konieczne do prawidłowej egzystencji. Jednakże nie tyle obrazy, ile dźwięki są do-
wodem życia, wszak to, co jest w ruchu, wydaje dźwięk, stąd silne przekonanie pita-
gorejczyków o harmonia mundi – harmonijnych dźwiękach wydawanych przez po-
ruszające się ciała niebieskie. Dlatego w liturgii tak ważne jest słowo, tworzące z jej 
uczestników wspólnotę słuchającą, która w  akcie odpowiedzi na usłyszane słowo 
przeistacza się we wspólnotę deklamującą, śpiewającą – w każdym razie brzmiącą. 
Stąd wniosek: najpierw słuchać, dopiero później mówić. Sokratesowi przypisuje się 
celną myśl: „Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, 
abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili”.

SUMMARY

WORD, VOICE AND HEARING - 
IN REFLECTION ON SERVICE OF A CHURCH MUSICIAN

Author discusses the relationship between word, voice and hearing. His theolo-
gical reflection is based on biblical texts. The main idea of the paper concentrates 
on division between the people who can hear the tones and those who can interpret 
them. Recalling some biblical excerpts (including Paul’s journey to Damascus, the 
Baptism of Jesus, the Transfiguration of Christ on Mount Tabor and Peter’s Denial) 
author shows that vocation as music artist is the result of God’s grace. Not everyone 
can become a musician, just like not everyone understood the voice of God, even 
though they did hear the voice of nature. 

(tłum. Małgorzata Grajewska)
58 Prz 20,12.
59 Kpł 19,14; Ps 38(37),13-14.
60 Por. J 20,25.


