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CHÓR KOŚCIELNY WOBEC „DUCHA CZASU”

Aby uniknąć nieporozumień i niejasności, trzeba najpierw precyzyjnie określić 
pojęcia postawione w tytule niniejszego wystąpienia.

I. „DUCH CZASU”
Samo sformułowanie zakłada niematerialność tego zjawiska. „Duch czasu” należy 

bowiem do terminów abstrakcyjnych. Jednakże swoje podłoże ma w rzeczywistości 
i to zarówno materialnej, jak i intelektualno-moralnej. Na tę nazwę składa się kilka 
czynników. Wybierzemy te najistotniejsze i przedstawimy je w wielkim skrócie, jakby 
„w pigułce”, gdyż nie one stanowią główny przedmiot naszego przedłożenia. Są jed-
nak niezbędne do zrozumienia całości wywodu.

1. Filozofia
Ta nauka zajmuje się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i  struktury bytu, 

a także ludzkiego poznania, zasad wartościowania oraz miejscem człowieka w świe-
cie i  jego poglądami na świat. W ramy filozofii wchodzi kilka dziedzin: historia fi-
lozofii, metafizyka, ontologia, teoria poznania, logika, psychologia, etyka, estetyka, 
metodologia1. Nas interesuje tzw. filozofia życia, czyli sposób wartościowania i pro-
wadzenia życia według przyjętych zasad. Ponadto szczególnie zwrócimy uwagę na 
estetykę, czyli naukę o pięknie, a więc o wartościach artystycznych i ocenach este-
tycznych2. Trzeba bowiem sobie uzmysłowić, jak ważną jest kultura muzyki, która 
wchodzi w skład kultury bytu. Można powiedzieć, że tacy jesteśmy, jaka jest nasza 
muzyka3.

2. Ideologia
Pojęcie to możemy określić jako system poglądów, idei, pojęć politycznych, socjo-

logicznych, prawnych, etycznych i religijnych jednostki lub grupy społecznej4. Dziś 
przyjęło się przekonanie, że ideologia jest polem zbiorowej świadomości, stanowiącej 
tło walki politycznej o władzę. Każda partia polityczna tworzy własną ideologię, która 
stanowi jej duchową podstawę. Ideologia dąży do zniszczenia przeciwnika i sterowa-

1 Por. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1970, s. 555.
2 Tamże, s. 588.
3 K.  Szymonik, Wyznaczniki sakralności dzieła muzycznego w  kontekście twórcy i  jego dzieła 

muzycznego, w: J. Bramorski (red.), Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym. Inspiracje 
i wyzwania, Gdańsk 2013, s. 17.

4 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, s. 767.
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nia masami, a w końcu do totalnego panowania. Taka ideologia stała się synonimem 
prądów politycznych o ambicjach globalistycznych, które dążą do zniewolenia jedno-
stek i całych narodów. Przykładem może być faszyzm, nazizm, komunizm, liberalizm 
oraz wykrzywiona demokracja zachowująca tylko pozory, czyli zewnętrzne formy. 
Wymienione ideologie są odmianą socjalizmu. Można powiedzieć, że jest to chora 
filozofia będąca często wymysłem nie mającym żadnej podstawy w rzeczywistości 
czy w naturze ludzkiej (np. ideologia gender)5.

3. Moda
Jest to ogół zmiennych i  krótkotrwałych obyczajów oraz zachowań przyjętych 

przez daną grupę społeczną w  określonym czasie. Często jest ona utożsamiana 
ze sposobem myślenia, stylem życia, charakterystyczną postawą itp.6 Moda nierzad-
ko odnosi się do kultury masowej, cechującej się niską jakością wzorców i zachowań 
oraz dużą powszechnością przy małej oryginalności. Przejawia się ona m.in. w ubio-
rze, sztuce, buncie przeciw obowiązującym normom. Jej zasadą jest bezrefleksyjny 
konformizm prowadzący do zatracenia własnej indywidualności i  niezależności7. 
Moda nie opiera się na autorytecie, ale na idolu, który dyktuje grupie tzw. fanów spo-
sób postępowania. Różnorodność form mody prowadzi do fuzji psychologii i mo-
ralności, np. pragnienia nowości, potrzeby luksusu, zaspokajania ambicji itp. Często 
przejawia się ona w postawie biernego przyjmowania nowych trendów oraz potrzeb 
wyłącznie materialnych, co prowadzi do konsumpcjonizmu8. W tym miejscu trzeba 
bezstronnie stwierdzić, że Polacy bardzo chętnie i nagminnie zachwycają się modą, 
która przychodzi z zewnątrz. Nie od rzeczy będzie przytoczenie dłuższego fragmentu 
z Pana Tadeusza, w którym autor słowami Podkomorzego wypowiedział się na temat 
mody francuskiej:

„Jeśli kto i czuł wtenczas, że polskie ubranie
Piękniejsze jest, niż obcej mody małpowanie,
Milczał; bo by krzyczała młodzież, że przeszkadza
Kulturze, że tamuje progressy i zdradza!
Taka była przesądów owoczesnych władza!...
Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymowni
Zrobili wynalazek: iż ludzie są rowni,
Choć o tym dawno w Pańskim pisano zakonie,
I każdy ksiądz to samo gada na ambonie.
Nauka dawną była, szło o jej pełnienie.
Lecz wtenczas panowało takie oślepienie, 
Że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie,

5 P. Jaroszyński, Ideologia, w: Encyklopedia białych plam, t. VIII, Radom 2002, s. 133–134.
6 J. Łukasiewicz, Moda. Aspekt psychologiczny, w: EK, t. XII, kol. 1475.
7 Tamże, kol. 1476.
8 W. Rzepa, Moda. Aspekt moralny, w: EK, t. XII, kol. 1477.
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Jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie...
Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża, 
A natenczas tam w modzie był tytuł Markiża.
Jakoś kiedy się moda odmieniła z laty,
Tenże sam Markiż przybrał tytuł Demokraty.
Wreszcie z odmienną modą pod Napoleonem,
Demokrata przyjechał z Paryża Baronem;
Gdyby żył dłużej, może nową alternatą
Z Barona przechrzciłby się kiedyś Demokratą.
Bo Paryż często mody odmianą się chlubi,
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi”9.
Wymienione wyżej i jeszcze inne czynniki kształtują właśnie „ducha czasu”, który 

często agresywnie wciska się do świadomości człowieka poprzez nachalną propagan-
dę płynącą z różnych źródeł i przekazywaną przez usłużne media. Właśnie ten „duch 
czasu” ma wpływ na sztukę, w tym również na muzykę.

II. CHÓR KOŚCIELNY
Chór należy do istotnych składników uroczystej liturgii wykonujących muzykę. 

W kościołach chodzi oczywiście o muzykę kościelną. Ta zaś ma służyć Kościołowi, 
gdyż została przeznaczona do użytku w świątyni, głównie podczas obrzędów. Stąd 
i zespół śpiewaczy służący w świątyni i z nią związany można uznać za chór kościel-
ny. Trudno bowiem nazwać „kościelnym” taki zespół, który wprawdzie raz po raz 
bierze czynny udział w  obrzędach lub też poza nimi występuje w  kościołach (np. 
na koncertach muzyki kościelnej), ale na stałe związany jest z inną, często zupełnie 
świecką instytucją (np, filharmonią, operą, z zakładem pracy itp.). A zatem chór ko-
ścielny działa w kościele, przy kościele i dla Kościoła. Uprawia też muzykę kościelną 
stosownie do miejsca i  czasu jej wykonywania. Gdyby chór kościelny występował 
w świątyniach z muzyką z gruntu świecką, obcą liturgii i miejscu świętemu, to albo 
sprzeniewierza się swojemu posłannictwu, albo staje się zespołem bedącym na usłu-
gach różnych imprez, albo też jest tylko zespołem wynajmowanym do śpiewu w ko-
ściele. Taki chór nie może siebie nazywać „kościelnym”.

Oczywiście, chór obok obowiązków czysto muzycznych powinien także czuć się 
potrzebnym i odpowiedzialnym za życie religijne w parafii, być związanym z rządcą 
kościoła i mieć świadomość, że znajduje w nim oparcie oraz mecenat.

Właśnie o takim zespole będzie mowa w obecnym przedłożeniu. W skrócie po-
znamy rolę, jaką pełnił w ciągu dziejów i jak dzisiaj winien być wierny tradycji śpie-
waczej wypracowanej przez poprzednie pokolenia. 

9 Księga pierwsza: Gospodarstwo.
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III. WPŁYW „DUCHA EPOKI” NA ZADANIA CHÓRÓW KOŚCIELNYCH
Biorąc pod uwagę wymienione czynniki kształtujące „ducha czasu”, przypatrzmy 

się, jak wyglądała rola chóru w poszczególnych epokach historycznych.

1. Średniowiecze
Filozofia życia europejskiego średniowiecza opierała się o wartości, jakie wniosło 

chrześcijaństwo. W tej epoce ukształtowała się duchowość, która miała zasadniczy 
wpływ także na naukę i  sztukę. A  trzeba wiedzieć, że średniowiecze było najdłu-
żej trwającym okresem zachowującym wspomniane wartości, gdyż rozpoczęło się 
od objęcia rządów we Frankonii przez Karola Młota (721), a skończyło zdobyciem 
Konstantynopola przez Turków (1453), a więc obejmowało ok. 700 lat10. W okresie 
średniowiecza zwracano się bezposrednio do Pana Boga, czego wyrazem w archi-
tekturze są ostre łuki gotyckie, różnokolorowe i przyciemnione witraże oświetlające 
świątynie, ubiory szczelnie zakrywające ciało11. Lekkość budowli sugerowała uducho-
wienie i dematerializację. Wysokość sygnalizowała dążenie ludzkiej duszy ku górze, 
światło zaś było znakiem boskości. Postacie ludzkie oddawane przez malarzy i rzeź-
biarzy były wydłużone, stąd wydawały się odrealnione i wyidealizowane. Podobnym 
odkształceniom ulegały zwierzęta i  rośliny. Obrazowe nauczanie wiernych (biblia 
pauperum) miało zastąpić dotychczasowe przekazy pisemne12. Tej duchowości pod-
dała się także muzyka. Reprezentowała ją monodia, która nie potrzebowała pomocy 
w postaci instrumentów13. Taka muzyka wyrażała spokój, zachwyt, modlitwę, kon-
templację, oderwanie od „tego świata”, wewnętrzną radość i otwarte niebo14. Wypra-
cowany w średniowieczu śpiew gregoriański w swojej artystycznej postaci oraz wie-
lości form doskonale oddawał ducha epoki. Dla muzyki bowiem danej epoki bardzo 
istotne są jej cechy charakterystyczne, cała otoczka różnych czynników zewnętrznych 
i wewnętrznych, takich jak: sytuacja polityczno-społeczna, funkcja przypisana mu-
zyce, wrażliwość i estetyka czasu. Jakakolwiek zmiana jednego z czynników otwiera 
drogę nowej epoce, nowym stylom i gatunkom. Otóż chorał gregoriański, jako feno-
menalny wytwór muzyki średniowiecza, wyłamuje się z tej zasady, gdyż jego epoka 
ciągle trwa15.

Z melodii gregoriańskich rozwinęła się polifonia (ok. XIII w.) począwszy od dwu-
głosowego organum (ars antiqua). Stopniowo polifonia wzbogaciła się o  trzygłos 
i jednocześnie powstanie nowej formy: motetu. Dopiero od XIV w. zaczęła się upo-

10 I.  Pawlak, Dlaczego chorał gregoriański?, w: tenże, De musica sacra in Polonia. Quaestiones 
selectae, S. Garnczarski (red.), Tarnów 2013, s. 246.

11 Tamże.
12 T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2002, s. 35.
13 Tamże.
14 P. Wiśniewski, Duchowość chorału gregoriańskiego, LitS 19 (2013), nr 1, s. 110. 
15 M.  Białkowski, Semiologia gregoriańska narzędziem rozumienia i  interpretowania śpiewu 

gregoriańskiego. W  25. rocznicę śmierci Eugène’a  Cardine’a, w: J. Bramorski (red.), Muzyka sakralna 
w wymiarze kulturowym i edukacyjnym, s. 35. 
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wszechniać ars nova, posługująca się skomplikowanym kontrapunktem (rondeau, 
ballada, virelai, madrygał, caccia). W XV w. zaczęto komponować rozwinięte motety 
oraz cykle mszalne16.

Czy w średniowieczu można mówić o jakiejś ideologii? Można. Zaliczyć do niej 
trzeba zbyt jednostronną interpretację zdania św. Pawła: Mulieres in Ecclesiis tace-
ant (1 Kor 14, 34), co na język polski przełożono: „Kobiety mają na tych zebraniach 
milczeć”. Chodziło oczywiście o zgromadzenia liturgiczne, a więc obrzędowe. Zbyt 
pochopnie ten zakaz rozciągnięto także na wykonywanie śpiewu: solowe i zespołowe. 
Stąd w chórach kościelnych uczestniczyli tylko mężczyźni lub chłopcy. Chóry mie-
szane z udziałem kobiet powszechnie pojawiły się dopiero w XVIII w.17

2. Renesans
Po upadku Konstantynopola Grecy tłumnie emigrowali do Italii, zabierając 

ze sobą niemal cały dorobek swojej kultury. Aby jednak czytać dzieła greckie, po-
trzebna była znajomość języka greckiego. Wraz z językiem powróciła więc znajomość 
kultury starożytnej. Zaczęto dostrzegać człowieka, piękno jego ciała (rzeźba, malar-
stwo). Do świątyń dzięki szerokim oknom wpuszczono więcej światła. Stąd okres ten, 
jakby nowego uczłowieczenia, nazwano humanizmem18.

Dziwna rzecz, ale w muzyce nie odnotowujemy przełomu. Teoria muzyki korzy-
stała, podobnie jak chorał gregoriański, z teorii starogreckiej. Renesans nie stworzył 
także muzyki świeckiej, gdyż ta już istniała w  muzyce monodycznej (trubadurzy, 
truwerzy, minnesingerzy, meistersingerzy) oraz w muzyce wielogłosowej (ars nova). 
Renesans jedynie umożliwił rozwój tego, co stworzyło średniowiecze, a mianowicie 
doprowadził do punktu szczytowego motet (przeimitowany), mszę, falsobordone, 
a w monodii twórczość hymniczną, sekwencyjną oraz tropy19. A więc w muzyce litur-
gicznej można mówić o muzyce w okresie renesansu, a nie o muzyce renesansowej20. 
Chórowa obsada kompozycji wielogłosowych datuje się na ok. 1430 r. Wówczas to 
powstały polifoniczne cykle mszalne, które zaczęły wypierać ich monodyczne wyko-
nywanie. Wielogłosowe motety zastępowały też powoli mszalne śpiewy procesyjne 
(introity i ofertoria). Śpiew gregoriański utrzymał się w traktusach, graduałach i alle-
luja oraz w communio. Zaczęto też opracowywać wielogłosowo psalmy oficjum oraz 
pieśni kościelne w  językach narodowych. To ostatnie zjawisko było spowodowane 
wpływem protestantyzmu21. W okresie renesansu coraz więcej praw uzyskiwała tzw. 
wolność artystyczna. Uwidaczniało się to m.in. w tzw. missae parodiae, które kom-
ponowano w  oparciu o  utwory (pieśni) świeckie. Muzyka kościelna w  ten sposób 

16 T. Michałowska, Średniowiecze, s. 36–37.
17 G. Mizgalski, Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, Poznań 1959, s. 98.
18 I. Pawlak, Dlaczego chorał, s. 246.
19 H. Feicht, Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, RTK 12 (1965), z. 4, s. 12.
20 Tamże.
21 Tamże, s. 13.
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zaczęła zatracać wymiar duchowy, a otwierać się na nowe sposoby przeżywania i od-
czucia22. 

Kościół bronił się przed „inwazją” polifonii, która, według jej przeciwników, za-
cierała zrozumiałość tekstu. Na ten temat przeprowadzano dyskusje podczas trwania 
Soboru Trydenckiego (1545–1563). Ostatecznie jednak wydano krótkie orzeczenie, 
iż z kościołów należy usunąć te rodzaje muzyki, w których znalazło się coś „swa-
wolnego lub nieczystego” (lascivum aut impurum)23. Mimo to mnożyły się zakazy 
synodów i biskupów dotyczące tej kwestii. Wskazywano przy tym na wzorzec, jakim 
miała być twórczość G.P. Palestriny.

Była to swego rodzaju ideologia, którą usiłowano narzucać coraz szerszym krę-
gom wykonawców. W związku z tym rysują się dwa odmienne stanowiska w spojrze-
niu na polifonię tego okresu.

Pierwszym jest postawa uproszczona, postulatywno-dydaktyczna, reprezentowa-
na przez niektóre środowiska kościelne (głównie rzymskie). Żądała ona zrozumia-
łości tekstu liturgicznego i to w odniesieniu do każdego słowa. Taki pogląd wynikał 
z wyłącznie funkcjonalnego traktowania muzyki. Najłatwiej bowiem było wprowa-
dzić zakaz w myśl zasady: Roma locuta, causa finita. Postawa ta nie sięgała jednak 
do sedna sztuki muzycznej i  posługiwała się wyłącznie środkami prawnymi. Tego 
rodzaju postępowanie doprowadziło do oderwania muzyki od liturgii, która stała się 
jej „ozdobą”, sprowadzając wiernych do roli biernych słuchaczy24. Było to podejście 
z gruntu racjonalistyczne, zakładające, że wszystko trzeba rozumieć. Kard. J. Ratzin-
ger nazwie to później „maniakalnym pragnieniem zrozumiałości”25.

Drugi pogląd dostrzegał znaczenie duchowej istoty polifonii, która poprzez swoje 
własne, bogate i złożone piękno, piękno blasku i proporcji, jest tworzona na miarę 
wielkości słowa. Jej naczelną funkcją jest muzyczne potęgowanie mocy słowa, jego 
siły oddziaływania na słuchaczy. Jeśli przyjąć, że wierzący słuchacz zna tekst litur-
giczny, wówczas ma w żywej pamięci treść słowa. A nawet jeśli tego tekstu nie ro-
zumie, to wie, którym miejscu liturgii on funkcjonuje i jego treść nie jest mu obca. 
Muzyka wchłania to słowo, przetwarza je muzycznie, aby nam je zwrócić w  całej 
doniosłości jego przesłania. Jest to słowo eksponowane i wzbogacone dźwiękowym 
pięknem26. Ten pogląd zostawia miejsce dla tajemnicy. Nie wszystko bowiem można 
i trzeba rozumieć. Sztukę należy bowiem przede wszystkim kontemplować, choćby 
pewne treści uległy pozornemu zatarciu. Muzyka ma uzupełniać słowo, ma być jego 
pomocnicą. W jednej z nowszych pieśni śpiewamy: „Jak cię zrozumieć, Tajemnico?” 
(J. Urbanowicz). Tajemnicy zrozumieć się nie da, inaczej nie byłaby już tajemnicą. 

22 Tamże.
23 I.  Pawlak, Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w  Polsce po Soborze 

Trydenckim, Lublin 1988, s. 40.
24 J. Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli 

Josepha Ratzingera–Benedykta XVI, Gdańsk 2012, s. 244.
25 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999, s. 123. 
26 B. Pociej, Duch polifonii średniowiecznej, „Canor” (1997), nr 20, s. 53.
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Dlatego autor tego tekstu odpowiada: „Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię, trzeba się 
modlić”. Należy przy tym jeszcze wspomnieć, że słowo przekazywane w sposób su-
biektywny (np. tylko odczytane, wygłoszone) ulega pomniejszeniu. Dlatego Kościół 
przywiązuje ogromną wagę do obiektywnego przekazu liturgicznego. A ten może być 
najdoskonalej zrealizowany za pomocą muzyki27, także polifonicznej.

3. Barok
Filozofia baroku interesowała się przede wszystkim problemami duszy i  cia-

ła człowieka. Najmniej obchodziły ją kwestie etyczne28. W sztuce przeciwstawiano 
się założeniom renesansu: otwarta kompozycja zamiast zamkniętej, dynamiczność 
w  przeciwieństwie do statyczności, względna jasność w  przeciwstawieniu do  bez-
względnej, malarskość w  przeciwieństwie do plastyczności, optyczność efektów 
w  przeciwieństwie do tektoniczności. Człowiek baroku przeżywał treści duchowe 
i chciał narzucać je innym, np. okazałość fasad kościołów miała oddziaływać na wier-
nych. Sztuka miała za zadanie działać przez bujną i ruchliwą formę oraz kolor. Mniej 
ważne natomiast były środki i używany materiał. Niekoniecznie owe środki musia-
ły być prawdziwe. Wnętrze kościoła miało poruszać wchodzącego do światyni, ale 
tylko z jednego punktu oglądania; dekoracyjne malowidła sklepienne miały budzić 
iluzje, stiuki miały imitować marmur, barokowy ołtarz nieraz stanowiła drewniana 
struktura z  tyłu pozbawiona kształtów. Miała ona spełniać rolę teatralnej dekora-
cji29. Barokowe kościoły budowano z szeroką nawą i  lunetami okiennymi. Zamiast 
naw bocznych dobudowywano kaplice z szerokimi arkadami. Same świątynie często 
nakrywano kopułami. Charakterystyczne były kształty owalne30. Nabożeństwa roz-
budowywano o pozaliturgiczne formy pobożnościowe, które miały pogłębiać oso-
bistą duchowość. Zwracano uwagę na podniosłość i uroczysty charakter obrzędów. 
Kler używał bogatych strojów. Tabernakulum umieszczano na wielkim ołtarzu. Ce-
remonie miały wystawną „oprawę”. Szczególnie czczono Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie, stąd często urządzano procesje teoforyczne, czy wystawienia przed, 
w czasie i po Mszy. Z samej Mszy wyodrębniono kazanie i Komunię św. jako osob-
ne nabożeństwo, a istotę Mszy widziano w przeistoczeniu. Centralnymi elementami 
wnętrza kościołów były: ołtarz, ambona i chrzcielnica31. W muzyce powstały wiel-
kie formy: opera, oratorium i kantata. Z uwagi na rozbudowany aparat wykonawczy 
zespoły umieszczano na galeriach i  balkonach. Muzyka spełniała rolę koncertową 
„w  obecności liturgii”32. Owa różnorodność sztuki sprawiała, że kościół stawał się 

27 J. Bisztyga, Verbum et actio. Kontekst obrzędu jako istotne kryterium stylu muzyki liturgicznej, 
w: P. Wiśniewski, D. Sobczak (red.), Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in memoriam (1914–
2014),  Gniezno 2014, s. 22.

28 J. Sokołowska, Barok. Duchowość, w: EK, t. II, kol. 43.
29 J. Białostocki, Barok. W sztuce sakralnej, w: EK, t. II, kol. 46. 
30 Tamże, kol. 48–49.
31 P. Sczaniecki, Barok. W liturgii, w: EK, t. II., kol. 50–51.
32 K. Mrowiec, Barok. W muzyce, w: EK, t. II, kol. 52–54.
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miejscem totalnego teatru, który oddziaływał na widza słowem, muzyką, czasami 
tańcem, a także kostiumami i dekoracjami. Sama muzyka podlegała tym nowym prą-
dom33. Jeszcze bardziej niż w okresie renesansu ograniczono repertuar gregoriański. 
Barok wkroczył także do śpiewów komunijnych (Communiones totius anni M. Zie-
leńskiego, 1611) i międzylekcyjnych (np. sekwencji). Można powiedzieć, że ideologią 
tego okresu był przepych i teatralność. Charakterystyczną cechą muzyki począwszy 
od drugiej ćwierci XVIII w. była świeckość utworów z tekstem religijnym. Jej nośni-
kami stały się kapele: kościelne, dworskie, mieszczańskie, a nawet wiejskie. Wyko-
nywały one tak symfonie, jak i msze. Miejscem koncertowania były kościoły. Jeden 
i  ten sam zespół wokalno-instrumentalny grający bezpośrednio po sobie symfonie 
i msze, kantatowe nieszpory czy litanie, zatracał poczucie różnicy pomiędzy muzyką 
świecką a sakralną34. Taka była moda okresu baroku. Epoka baroku trwała przeszło 
250 lat: od ok. 1600 do 1850 r. Na zmianę bowiem stylu muzyki kościelnej nie miał 
większego wpływu ani klasycyzm, ani romantyzm35. Wyjątkowa sytuacja polityczna 
na ziemiach polskich podzielonych przez trzech zaborców sprawiła, że każdy zabór 
odznaczał się inną specyfiką odnoszącą się do muzyki. Dlatego nie można mówić 
o jednolitym, polskim okresie baroku36. Oczywiście, inaczej przedstawiała się sprawa 
w muzyce profesjonalnej wykonywanej przez kapele, a inaczej w muzyce użytkowej. 
Amatorskie chóry kościelne nie otrzymywały odpowiedniego dla nich repertuaru. 
Stąd możemy mówić o przeskoku z epoki barokowej do muzyki XIX-wiecznej.

4. Wiek XIX
Józefinizm w Austrii zniósł muzykę chórową w świątyniach. Inaczej było w zabo-

rze rosyjskim, gdzie chóry funkcjonowały niemal swobodnie do 1864 r. Po upadku 
bowiem powstania styczniowego zaborca zastosował surowe sankcje, m.in. likwidu-
jąc klasztory. W zaborze pruskim również nastąpiła kasata zakonów, co spowodowa-
ło upadek wielu kapel. W ich miejsce jednak zaczęły powstawać chóry parafialne37.

Na dalszy bieg muzyki kościelnej wpłynął ruch odnowy zapoczątkowany w I po-
łowie XIX w. Z  tego ruchu wyłonił się niebawem tzw. cecylianizm. Postulował on 
powrót do autentycznej muzyki kościelnej, a mianowicie do chorału gregoriańskie-
go, polifonii palestrinowskiej, dawnej muzyki organowej oraz propagowania pieśni 
kościelnej w językach narodowych38. Dzięki tym inicjatywom zaczęły prężnie działać 
chóry kościelne, dla których proponowany repertuar okazał się wystarczający. Jed-
nakże doktrynerska postawa niektórych działaczy (np. M. Hallera) wpłynęła na sko-
stnienie pod względem stylistycznym twórczości cecylianistów, która kompozytorsko 

33 J. Bramorski, Pieśń nowa, s. 245.
34 H. Feicht, Dzieje, s. 30–31.
35 Tamże, s. 36.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 K. Mrowiec, Cecylianizm, w: EK, t. II, kol. 138. 
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była niejednokrotnie przeciętna i nie zaowocowała wielkimi dziełami39. „Filozofią” 
tego ruchu było przede wszystkim pragnienie łączności pomiędzy liturgią a muzyką. 
Na terenach polskich udało się to tylko w pewnej mierze dzięki takim postaciom, jak 
J. Mazurowski, J. Surzyński, W. Gorączkiewicz i in. Natomiast ożywiła się działalność 
chórów kościelnych, które pod zaborami stawały się ośrodkami patriotyzmu. W ta-
kim duchu działały chóry m.in. w Pelplinie, Poznaniu i Gnieźnie40.

Cecylianizm nie wytworzył własnego stylu muzycznego, gdyż przede wszystkim 
zwracał się ku przeszłości, a sam nie dostarczał wiele wartościowego repertuaru. Po-
dobna sytuacja miała miejsce w  architekturze, w  której cofnięto się aż  do gotyku. 
Powstał tzw. neogotyk, który rozpowszechnił się w XVIII w. przede wszystkim na 
terenie Hiszpanii i  Anglii. Motywacją do jego przyjmowania był sentymenetalizm 
i historyzm oraz nostalgia przemijania, a także kształtowanie się świadomości naro-
dowej. Od 1815 r. neogotyk stał się sakralnym stylem panującym w Anglii, Francji 
i w krajach niemieckich41.

Jak już wspomniano, w muzyce odnotowano niewiele kompozycji służących chó-
rom kościelnym. Jeśli już wielcy kompozytorzy tworzyli swoje utwory, to nie były one 
przeznaczone dla chórów parafialnych (np. msze Liszta czy Brucknera)42. Wszyscy 
wybitni twórcy polscy tego okresu pisali muzykę do wykonywania na estradzie, a nie 
w kościele (np. G. Roguski, W. Żeleński i in.). Natomiast pełną wartość dla muzyki 
kościelnej reprezentują msze polskie S. Moniuszki43.

W XIX w., na skutek rozwijającego się w muzyce nurtu subiektywizmu, nastąpił 
w wielu obszarach muzyki kościelnej rozrost tzw. „maniery operowej”. Znamion ope-
rowych nabrała też liturgia za przyczyną dość powszechnie powstających zespołów 
instrumentalnych44. „Operomanię” można było zauważyć zarówno w samej twórczo-
ści, jak i  w  wykorzystywaniu podczas liturgii kompozycji operowych (arie, duety, 
chóry), które nigdy nie były przeznaczone do wykonywania w kościołach. Taki re-
pertuar zagościł w wielu świątyniach i do dnia dzisiejszego tkwi w świadomości du-
chowieństwa, organistów i wielu wiernych.

39 Tamże. Szerzej na ten temat zob. R.  Tyrała, Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na 
ziemiach polskich do 1939 r., Kraków 2010.

40 Gnieźnieński Chór Katedralny powstał w  1914 r., a  więc w  roku wybuchu I  wojny światowej. 
Pod dyrekcją ks.  Stanisława Tłoczyńskiego osiągnął wysoki poziom artystyczny, ale tylko w połowie 
realizował założenia cecylianizmu. Bardzo rzadko wykonywał chorał gregoriański i dorywczo polifonię 
palestrinowską. Natomiast uprawiał śpiew polskiej pieśni kościelnej, najczęściej w  opracowaniu 
dyrygenta. Głównie jednak oddawał się wykonywaniu muzyki klasyków wiedeńskich oraz niektórych 
romantyków.

41 J. Kębłowski, Gotyk, w: EK, t. V, kol. 1347.
42 H. Feicht, Dzieje, s. 38.
43 Tamże, s. 38–39.
44 J. Bramorski, Pieśń nowa, s. 252–253.
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5. Wiek XX
Najtrudniej jest opisać style i  kierunki muzyki XX w. i  znaleźć w  nich utwory 

przeznaczone dla chórów kościelnych. Zresztą podobnie ma się sprawa ze stylami 
w architekturze, malarstwie i rzeźbie XX w., które to sztuki również podejmują próby 
tworzenia dzieł odchodzących od dotychczasowych norm. Niektórzy kompozytorzy 
polscy starali się dostarczać chórom kościelnym repertuaru współczesnego (A. Ko-
szewski, J. Świder, J. Łuciuk, T. Paciorkiewicz i in.) , ale tych utworów było niewiele 
i nie były one powszechnie znane. Najwięksi twórcy (K. Szymanowski, W. Lutosław-
ski, H.M.  Górecki, K.  Penderecki, W. Kilar) nie pozostawili (wydanych drukiem) 
utworów przeznaczonych dla chórów kościelnych. Stąd repertuar tych zespołów na-
dal opiera się o dzieła muzyki dawnej uzupełnianej opracowaniami niektórych pieśni 
kościelnych.

Aksjomatem muzyki XX w. była sonorystyka, czyli brzmienie. Stała się ona pod-
stawowym tworzywem muzycznym w miejsce melodyki i harmoniki. Z tego punktu 
widzenia współczesna kompozycja, wyzwolona z  tradycyjnej hegemonii interwa-
łu, stała się artystyczną sumą kilku elementów: barwy, dynamiki, kształtu brzmie-
nia w czasie i przestrzeni, ruchliwości i statyki, kombinacji równorzędnych warstw 
brzmieniowych, integralności i zmienności obrazu brzmieniowego w czasie. Ponadto 
każdy twórca podejmując indywidualną decyzję artystyczną, stworzył własną ideolo-
gię45. Natomiast pewną modą stały się dysonanse, które charakteryzują niemal każdą 
współczesną kompozycję, albo też świadoma archaizacja kompozycji.

Jak powiedzieliśmy wyżej, na muzykę każdej epoki wpływa cała otoczka czyn-
ników zewnętrznych, taka jak np. sytuacja polityczno-społeczna, a także wewnętrz-
nych, jak choćby wrażliwość i estetyka czasu. W XX w. czynniki te były widoczne 
gołym okiem. Trzeba tu wyliczyć dwie wojny światowe, rewolucję bolszewicką (1917) 
i rewolucje kulturalną (1968), obłędne systemy totalitarne: nazim i komunizm, a pod 
koniec XX w. także demokrację totalitarną, zimną wojnę i  tzw. żelazną kurtynę. 
W Kościele zaś nastąpiły ogromne przełomy: Sobór Watykański II, wybór papieża 
Polaka. Wszystko to, spowodowane niepokojami serca ludzkiego, miało ogromny 
wpływ także na kształt i rozumienie muzyki. Odcięto się w tej sztuce, przynajmniej 
na pewien czas, od tradycji, od dotychczasowych norm kompozycji, i skierowano ku 
tzw. awangardzie, która tworzyła muzykę często nie rozumianą przez słuchaczy, gdyż 
była zbyt trudna w odbiorze. Stąd też o ile powstały utwory przeznaczone dla chórów 
kościelnych, były one zbyt abstrakcyjne i dla wykonawców, i dla słuchaczy. Żadna 
epoka nie stworzyła tyle kierunków i stylów twórczych, jak właśnie XX w. Przyczyną 
ich powstania były wspomniane już niepokoje ludzkiego ducha, które rzutowały na 
niestabilność i krótkotrwałość poszukiwań i ich efektów. Możemy zatem odnotować: 
dodekafonię, nowy modalizm (Messiaen), punktualizm, muzykę konkretną i elektro-
niczną, muzykę podporządkowaną zjawiskom i scenom wizualnym (światło, dźwięk, 
ruch) itp. W muzyce natomiast nieprofesjonalnej, zaliczanej do sfery rozrywkowej, 

45 T.A. Zieliński, Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1972, s. 242–243.
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tych kierunków powstało o wiele więcej i nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Po 
pewnym jednak czasie w muzyce tzw. kultury wysokiej stonowano ową fascynację 
muzyką awangardową i kompozytorzy zaczęli powoli powracać do bardziej zrozu-
miałych środków wyrazu. 

Ukazane pewne istotne cechy dotyczące filozofii, ideologii i mody poszczególnych 
epok, oczywiście w sposób niepełny i wyrywkowy, świadczą niezbicie o zależności 
muzyki, w tym także kościelnej, od „ducha czasu”. Ta „podległość” odnosi się w naj-
wyższej mierze do zespołów wykonujących muzykę w  kościołach, gdyż dyrygenci 
i  śpiewacy są przecież „dziećmi swojego czasu”. Nie powinno się jednak takiej za-
leżności całkowicie ulegać, gdyż wówczas zespół śpiewaczy działający przy koście-
le, łatwo może utracić swoją tożsamość. Nie wolno wszakże tego bogactwa stylów, 
kierunków i form ani pomniejszać, ani tym bardziej potępiać. Kościół bowiem za-
wsze szanował i uszlachetniał wszystkie gatunki prawdziwej sztuki i przyjmował je 
do służby Bożej, stawiając im jednak pewne określone warunki (Konstytucja o litur-
gii, nr 112). A zatem i chóry kościelne, jakby z urzędu przeznaczone do tej służby, 
uczestnicząc w obrzędach liturgicznych, a także poza nimi, winny te postulty Kościo-
ła wprowadzać w życie, budując swoim śpiewem wspólnotę wiernych i oddając Bogu 
chwałę (tamże).

SUMMARY

THE CHURCH CHOIR IN VIEW OF „THE SPIRIT OF THE TIME”

The concept of “the spirit of the time” includes in various historical periods 
a number of fields of human activity. These fields are philosophy of life, ideology and 
fashion. Philosophy denotes the acquisition of certain rules, ideology encompasses 
an often utopian idea created by man and imposed on society, and fashion appeals to 
human weaknesses offering the adjustment of customs (clothes, manner of speaking 
etc.) to current trends in lowbrow culture. By contrast the “church choir” is a group 
that exists and operates for the Church yet is not connected with any other institution 
(philharmonic, workplace etc.)

Every historical period was characterised by specific “spirit of time”. In the Middle 
Ages attention was drawn towards God’s matters. At that time the pointed Gothic 
arches appeared along with tightly-bundled figures, stained-glass windows etc. That 
was Gothic art. The music of that time also corresponded to these general trends 
which bred the musical phenomenon that is the Gregorian chant. The Renaisance 
focused its interest on the beauty of the human body and well-buildings (broad win-
dows). During that time the people developed vocal polyphony initiated in the Mid-
dle Ages. Baroque favored external ornamentation and the splendor of ceremonies. 
In this period the accompanied monody was created along with rich forms such as 
opera and oratory. Musical groups (cappellae) became very popular. Classicism and 
romanticism did not affect the music performed by church choirs. The 19 th Century 
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constituted a return to the past. The Cecilian movement encouraged to the perfor-
ming of the Gregorian chant, classic polyphony, church song and early-organ music. 
In the 20th Century music opened for completely new rules: special attention was 
paid to the sonorism and interval music was gradually abandoned in accordance with 
“the spirit of the time” which questioned the norms of composition that had been 
applicable in the past. Yet the repertoire suitable for church choirs was rarely created. 
Today choirs perform mainly early music.


