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WIESŁAW DELIMAT

Kraków

Kształcenie muzyków kościelnych 
w Polsce na poziomie szkoły 

muzycznej II stopnia

Jak wykształceni są muzycy kościelni w Polsce i jak wpływa to na dobór repertuaru 
w czasie liturgii i poza nią?
Tak postawione pytanie jest w gruncie rzeczy pytaniem o profesjonalizm organisty, 

dyrygenta chóru, kantora, psałterzysty. Jak się wydaje, funkcje te reprezentowane są 
w polskim Kościele rzymskokatolickim przez osoby posiadające skrajnie różne wy-
kształcenie, umiejętności oraz zrozumienie specyfiki zawodu. Jest to wynikiem wielu 
uwarunkowań, z pewnością jednak jednym z najważniejszych są możliwości eduka-
cyjne stworzone przez władze kościelne i państwowe przyszłym kandydatom do spra-
wowania tych zaszczytnych funkcji. 

Pytanie o umiejętności muzyków kościelnych rodzi potrzebę określenia miary ich 
profesjonalizmu. Nie rozwijając tego zagadnienia, można zapewne stwierdzić, że 
w myśl przepisów o muzyce w Kościele polskim organista powinien przede wszyst-
kim znać i rozumieć liturgię, posiadać umiejętności dobrego i poprawnego akompa-
niamentu liturgicznego (do czego niezbędna wydaje się choćby podstawowa znajo-
mość improwizacji), a także umiejętności wykonawcze literatury muzyki organowej. 
Wskazane wydaje się również poprawne operowanie głosem (praktyka zawodo-
wa często łączy funkcję organisty z zadaniami kantora). Zrozumiałym jest, że temu 
wszystkiemu służy wcześniejsze pełne wykształcenie w zakresie solfeżu, harmonii, 
zasad muzyki. Niezbędnym wydaje się również znajomość historii i literatury mu-
zycznej, a także podstaw budownictwa organowego (organoznawstwa). 

Jakie więc istnieją możliwości kształcenia muzyków kościelnych w Polsce i jak 
przekłada się ich wykształcenie na późniejsze możliwości muzyczne? Kościół kato-
licki w naszym kraju nie wypracował do tej pory jednolitego systemu kształcenia mu-
zycznego przyszłych muzyków kościelnych, a tym samym pozostawił w dużej mie-
rze ich wykształcenie instytucjom państwowym, tj. szkołom i uczelniom muzycznym. 
Szkoły kościelne na poziomie szkół średnich i wyższych (np. Papieska Akademia 
Teologiczna w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Archidiecezjalna Szko-
ła Organistowska w Krakowie), prowadząc kształcenie muzyczne, również opierają 
swoje ratio studiorum na bazie programów nauczania zgodnych z wymogami pań-
stwowego prawa edukacyjnego. 
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Najpopularniejszą i chyba jedyną formą kształcenia muzycznego wewnątrz Ko-
ścioła, czyli bez ingerencji państwa i jego wymagań edukacyjnych, pozostają do dziś 
diecezjalne studia organistowskie. Powstałe w czasie odnowy Kościoła po Soborze 
Watykańskim II stanowią często jedyne ośrodki kształcenia muzycznego organistów 
kościelnych. Nie sposób jednak nie zauważyć, że instytucje te borykają się nierzad-
ko z podstawowymi problemami natury lokalowej, kadrowej i finansowej. Odbywa-
jący się w Krakowie w roku 2002 zjazd dyrektorów studiów organistowskich z całej 
Polski dobitnie pokazał, jaka jest skala problemów tych ośrodków i jak różnorodny 
jest styl oraz sposób kształcenia słuchaczy studiów organistowskich. Niektóre ośrodki 
rozwijają się prężnie, mając zapewniony stały dostęp do wartościowych instrumen-
tów w kościołach, dobrą kadrę, są jednak i takie, które muszą pozyskiwać środki na 
pokrycie wynajmu sal, często w obrębie własności kościelnej. Studia są najczęściej 
trzy-, czteroletnie, zajęcia prowadzone są zwykle przez jeden dzień w tygodniu. Jaki 
jest repertuar organisty, absolwenta studium organistowskiego? Najczęściej jest on 
wypadkową opracowywanego w trakcie nauki repertuaru. Dominują utwory manu-
ałowe (w tym najpopularniejsze chyba preludia Władysława Żeleńskiego, kompozy-
cje zawarte w zbiorze pt. Manuałowe utwory dawnych mistrzów), zdarzają się utwory 
nieco trudniejsze, takie jak np. małe preludia i fugi J.S. Bacha, czy chorały z cyklu 
Orgelbüchlein tegoż kompozytora. Oczywiście zdarzają się uczniowie wybiegają-
cy umiejętnościami znacznie wyżej. Pozwala im to na wykonanie utworów bardziej 
skomplikowanych. Zdarzają się wypadki edukacji wykorzystującej rodzimą muzykę 
typu chorałowego, opartą na pieśniach polskich. Fakt ten należy docenić, gdyż orga-
niści, którzy nie poznali takich utworów w czasie swej nauki, w późniejszej praktyce 
zawodowej często nie zdają sobie sprawy, że ta muzyka w ogóle istnieje. Zauważyć 
należy, że studia organistowskie zwykle bardzo dobrze przygotowują swych absol-
wentów w zakresie znajomości chorału gregoriańskiego, pieśni kościelnych, ucznio-
wie często śpiewają w chórze i uczą się podstaw dyrygowania. Abstrahując jednak 
od problemów nauki w studium organistowskim, najważniejsze wydaje się przeko-
nanie wielu absolwentów, którzy uważają, że zakończyli już swoją edukację, że zwy-
kle są oni dopiero na początku drogi ku odkrywaniu muzyki. Niestety zwykle kończą 
swą edukację na tym etapie i całe późniejsze życie zawodowe opierają na zdobytych 
w studium umiejętnościach.

Kształcenie organistów w szkołach II stopnia ma w Polsce długą historię i związa-
ne było głównie ze szkolnictwem państwowym. Jedynym wyjątkiem w tym wzglę-
dzie była Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu, działająca do roku 1963. 
Większość szkół muzycznych II stopnia w naszym kraju posiada klasy organowe, 
kształcące przyszłych studentów tego instrumentu. Na bazie diecezjalnych studiów 
organistowskich wyrosły w Polsce dwie szkoły organistowskie: w Krakowie i Gliwi-
cach, które będąc instytucjami kościelnymi, realizują program nauczania oparty o wy-
tyczne Ministerstwa Kultury dla szkół muzycznych II stopnia. Podobną linię progra-
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mową reprezentuje Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku, które nawiązuje 
do wspaniałej tradycji Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej. Szkoła w Lutomiersku 
prowadzi jednakże również ogólnokształcący pion edukacyjny, czym różni się od wy-
mienionych wyżej ośrodków.

Archidiecezjalna Szkoła Organistowska w Krakowie jest instytucją powołaną do 
życia dekretem Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego w roku 
1997. Organem prowadzącym szkołę jest archidiecezja krakowska, zaś jej działalność 
pedagogiczną nadzoruje Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoła jest wpisana do ewiden-
cji szkół prowadzonej przez Ministra Kultury, posiada uprawnienia szkoły publicznej. 
Wymogi edukacyjne szkoły są więc ustalone przez Ministerstwo Kultury. Jest pewnym 
problemem dopasowanie owych wymogów do potrzeb organistów. Jak się wydaje, wa-
lorem tych szkół jest jednak możliwość odniesienia się do rezultatów pracy szkół pań-
stwowych (poprzez uporządkowany pogram, system oceniania, organizowane przeglądy 
i konkursy itp.), choć niektórzy właśnie ten element uważają za wadę. Siłą rzeczy wyniki 
edukacyjne szkół organistowskich muszą być porównywalne z wynikami szkół państwo-
wych. Oznacza to, że kwestie repertuarowe również muszą stać na określonym pozio-
mie. Dodatkowo szkoły te posiadają autorskie programy, uzupełniające wiedzę z zakre-
su muzyki kościelnej oraz liturgiki. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły programów na-
uczania, należy jedynie wskazać, że są one znacznie bogatsze i stawiają przed uczniami 
znacznie poważniejsze wymagania niż studia organistowskie, a uczniowie i absolwenci 
uzyskują kwalifikacje na poziomie szkoły muzycznej II stopnia W praktyce oznacza to, 
że posiadają oni umiejętności pozwalające na odpowiedzialne wykonanie organowych 
utworów polifonicznych mistrzów przedbachowskich, sonat i innych form, triów Bacha, 
wielkich preludiów i fug tegoż kompozytora, preludiów chorałowych (w tym również 
z kolorowanym cantus firmus) i wybranych utworów muzyki XIX i XX w. (patrz Roz-
porządzenie Ministra Kultury w sprawie programu nauczania w szkołach muzycznych 
II stopnia). Jednocześnie absolwent posiada przygotowanie liturgiczne, zna i potrafi 
wykonywać podstawowe formy chorału gregoriańskiego, poznał zasady emisji głosu, 
potrafi odczytać partyturę utworu chóralnego w czterogłosie i nim zadyrygować, zna za-
sady dobrego akompaniamentu liturgicznego, akompaniował przynajmniej raz w czasie 
liturgii (końcowy egzamin z improwizacji liturgicznej), ma zakończony kurs harmonii 
wraz z próbami własnych kompozycji i opracowań na zespół chóralny, w końcu przez 
6 lat nauki śpiewał w chórze. Oczywiście kandydaci do tych szkół muszą posiadać pod-
stawowe wykształcenie muzyczne lub umiejętności na podobnym poziomie. Wszystkie 
wymienione zajęcia prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie, gdyż w in-
nym wypadku organ nadzorujący działalność pedagogiczną szkoły (Ministerstwo Kul-
tury) nie zezwoliłby na jej funkcjonowanie. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna 
jest podstawowym wymogiem dla prowadzenia działalności. W opinii wielu fachowców 
tak ustawiona poprzeczka dla muzyków kościelnych wydaje się za wysoka. Twierdzą 
oni, że tego typu wymagania nie są możliwe do realizacji przez przyszłych kandydatów 
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do zawodu organisty. Rację tę zdają się częściowo podzielać sami uczniowie, którzy 
często nie kończą rozpoczętej nauki, twierdząc, że nie są w stanie sprostać stawianym 
wymaganiom. Ciekawe, iż najczęściej jednak nie rezygnują wtedy z wykonywania za-
wodu organisty, który tym samym podejmują bez odpowiedniego przygotowania.

Sytuacja finansowa szkół organistowskich w porównaniu ze studiami organistow-
skimi jest zwykle znacząco lepsza ze względu na pomoc państwa w finansowaniu 
tych ośrodków. Oznacza to, że oprócz podstawowych działań dydaktycznych, szkoły 
te mogą podejmować starania w celu np. budowy czy zakupów profesjonalnych, kla-
sycznych instrumentów muzycznych, a w konsekwencji mogą nauczać na instrumen-
tarium, które w przyszłości stanie się zapewne punktem odniesienia dla absolwentów 
w czasie ich pracy zawodowej. Nie ma chyba lepszej nauki niż przykład wyniesiony 
ze szkoły i od własnego nauczyciela. Absolwent szkoły czy uczelni muzycznej uczo-
ny na instrumencie piszczałkowym na zawsze pozostawi w sobie dążenie do gry na 
takim właśnie instrumencie w swej praktyce zawodowej. 

Ze względu na zbieżność programów nauczania, podobne rezultaty swej nauki 
osiągają absolwenci państwowych szkół muzycznych II stopnia w klasie organów. 
Oznacza to, że po uzupełnieniu wiedzy w zakresie liturgiki i akompaniamentu litur-
gicznego ich zawodowa przydatność będzie na tym samym poziomie.

Naturalnym rozwinięciem umiejętności wyniesionych ze szkoły muzycznej II stop-
nia jest dalsze kształcenie na uczelni wyższej. Większość polskich uczelni muzycz-
nych prowadzi aktualnie specjalność „muzyka kościelna”. Specjalność taką prowadzą 
również inne uczelnie, m.in. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.


