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REMIGIUSZ POŚPIECH

Opole

O permanentnej potrzebie 
kształcenia muzyków kościelnych 

z perspektywy opolskiej
(...) Skoro wymieniamy liczne korzyści muzyki sakralnej i jej skuteczny udział w apostol-

stwie, czynimy to w tym celu, aby ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób oddają się ćwi-
czeniom i pielęgnowaniu tego śpiewu, znaleźli w wyrażonym przez nas uznaniu pełną radość 
i zadowolenie. Wszyscy bowiem, którzy według swych uzdolnień komponują utwory muzyczne, 
dyrygują nimi bądź też śpiewają je lub grają na instrumentach muzycznych – ci wszyscy poza 
wszelką wątpliwością pełnią, choć w rozmaity sposób, prawdziwe i istotne apostolstwo, za które 
też w miarę gorliwości w jego pełnieniu, otrzymają od Chrystusa Pana chwałę i nagrodę należną 
apostołom. Niech więc cenią sobie ten swój urząd, mocą którego są nie tylko artystami i mi-
strzami sztuki, lecz nadto sługami Chrystusa i Jego pomocnikami w apostolstwie. Godność tego 
urzędu niech potwierdzają także wzorowym życiem.

(Pius XII, Musicae sacrae disciplina, rozdz. II, nr 4)

Przytoczone na wstępie moich rozważań słowa, zaczerpnięte z końcowego akapi-
tu drugiego rozdziału encykliki Musicae sacrae disciplina, podpisanej przez papie-
ża Piusa XII 25 grudnia 1955 r., pierwszej w całości poświęconej muzyce, winny 
stać się mottem każdego muzyka kościelnego, niezależnie od stażu swojej posłu-
gi, a także wszystkich odpowiedzialnych za kształcenie muzyków kościelnych. Po 
trzydziestoletniej prawie działalności na polu muzyki kościelnej, związanej w prze-
ważającej mierze z pracą dydaktyczną, jestem bowiem w pełni przekonany, że tyl-
ko odpowiednio wykształceni i religijnie uformowani muzycy kościelni są w stanie 
właściwie realizować swoje zadania i sprostać stawianym przez Kościół oczekiwa-
niom. Nie budzi również żadnych moich wątpliwości inne stwierdzenie cytowanej 
wyżej encykliki, zamieszczone w zakończeniu paragrafu „Organy i inne instrumen-
ty muzyczne” (rozdz. III):

(...) Wydaje się zbyteczną rzeczą ostrzegać, że gdyby siły do podjęcia tych zadań [muzycz-
nych – R.P.] były niewystarczające, należy raczej ich zaniechać, niż pomniejszać godność kultu 
Bożego i świętych zebrań słabą realizacją.

Aby zatem zadania te były właściwie realizowane, istnieje nieustanna potrzeba – 
jak pisałem już w 1986 r. – „wszechstronnie wykształconych muzyków kościelnych: 
organistów, dyrygentów, organizatorów życia muzycznego w parafiach, muzyków, 
którzy swoją pracę pojmują jako powołanie, nie zaś li tylko rzemiosło (...). Jest to 
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problem stojący u podstaw wszelkiego myślenia o reformie muzyki kościelnej”1. Te-
matykę edukacji i formacji liturgiczno-muzycznej podejmowałem szczegółowo przy 
różnych okazjach, także w formie pisemnej2. Ponieważ jednak problematyka jest cią-
gle aktualna, warto przypomnieć najbardziej istotne zalecenia Kościoła w omawianej 
kwestii i wskazać na ich realizację z perspektywy działalności opolskiego środowi-
ska skupionego wokół  Studium Muzyki Kościelnej oraz Zakładu Muzyki Kościelnej 
i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

1. Z dokumentów Kościoła

Kościół od początku swojej pasterskiej działalności doceniał istotną rolę muzyki 
w liturgii i nieustannie otaczał troską proces wychowywania kompetentnych muzy-
ków kościelnych posiadających odpowiednią formację, tak muzyczną, jak i liturgicz-
ną, którzy odpowiadali i tworzyli zarazem właściwy oraz godny kształt oprawy mu-
zycznej liturgicznych celebracji. Najważniejsze zalecenia w tym względzie formuło-
wane były w odpowiednich dokumentach. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu 
fakt, że prawie wszystkie normy dotyczące muzyki sakralnej związane są ściśle z pra-
wodawstwem dotyczącym liturgii. Przypomnijmy zatem najistotniejsze, moim zda-
niem, zalecenia XX-wiecznych dokumentów Kościoła, wskazujących na wymagania 
stawiane muzykom kościelnym i ich kształcenie.

W opublikowanym 22 XI 1903 r. motu proprio św. Piusa X o muzyce świętej Inter 
pastoralis officii sollicitudines, pierwszym dokumencie dotyczącym aktualnej do dziś 
„wizji” muzyki liturgicznej, czytamy między innymi:

Trzeba starać się podtrzymywać i na wszelki sposób popierać wyższe szkoły muzyczne tam, 
gdzie już istnieją, i starać się zakładać nowe tam, gdzie ich jeszcze nie ma, gdyż zbyt jest ważne, 
aby sam Kościół starał się o wykształcenie swych nauczycieli, organistów i śpiewaków w duchu 
prawdziwych zasad muzyki kościelnej (n. 28).

Warto w tym miejscu zauważyć, iż zalecenie to stało się istotnym impulsem do po-
wstawania szkół muzyki kościelnej, począwszy od rzymskiej Scuola Pontificia Superio-
re di Musica sacra, założonej w 1911 r. z inicjatywy samego papieża. Podobne szkoły 
powstały również w innych krajach, w tym również na Śląsku i w Polsce. Przykładowo 
można tu wymienić takie ośrodki, jak: Bytom (1910), Przemyśl (1916) czy Katowice 
(1924). Ponadto przy niektórych państwowych konserwatoriach (np. Kraków, Lwów, 
Warszawa, Poznań) zaczęto tworzyć 3-letnie klasy muzyki kościelnej.

1 TENŻE, Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Zadania i kierunki działalności, „Muzyka w Liturgii” 
[Opole] 1 (1986), nr 1, s. 9-10.

2 Zob. R. POŚPIECH, Formacja muzyków kościelnych po Vaticanum II w świetle dokumentów Kościoła, 
w: E. MATEJA, R. PIERSKAŁA (red.), Wprowadzanie soborowej odnowy liturgicznej, (Sympozja, 34), Opole 
1999, s. 199-210; R. POŚPIECH, Edukacja i formacja liturgiczno-muzyczna, w: R. TYRAŁA (red.), Musicam 
Sacram Promovere, Kraków 2004, s. 47-64.
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Najważniejsze stwierdzenia opublikowanej w 1955 r. przez papieża Piusa XII en-
cykliki Musicae sacrae disciplina przytoczono na początku naszych rozważań. Nie 
można jednak pominąć w tym miejscu wydanej trzy lata później (1958) przez Świę-
tą Kongregację Obrzędów Instrukcji o Muzyce Sakralnej i Liturgii według wskazań 
Encyklik Papieża Piusa XII „Musicae sacrae disciplina” oraz „Mediator Dei”. Jest 
to dokument bardzo bliski zarówno soborowej wizji muzyki liturgicznej (wyraźnie ją 
zapowiada), jak i analizowanej przez nas problematyki. W kontekście naszych roz-
ważań szczególnie istotny jest paragraf 5 rozdziału III, zatytułowany: „Osoby, które 
w szczególny sposób uczestniczą w muzyce sakralnej i liturgii”. Również tu za naj-
istotniejszą uważa się właściwą postawę chrześcijańską muzyków kościelnych, a po-
nadto po raz pierwszy tak wyraźnie wskazuje się na odpowiednie wykształcenie litur-
giczne oraz – co nie zawsze było dotąd oczywiste – muzyczne:

Wszyscy, którzy biorą udział w muzyce sakralnej, a więc kompozytorzy, organiści, dyrygen-
ci, śpiewacy i artyści jako bezpośrednio lub pośrednio uczestniczący w liturgii, winni przede 
wszystkim świecić pozostałym wiernym przykładem życia chrześcijańskiego (n. 97).

Oprócz wspomnianej przykładnej wiary i obyczajów chrześcijańskich winni oni odznaczać 
się większą lub mniejszą wiedzą o liturgii i o muzyce sakralnej w zależności od roli i stopnia 
uczestnictwa w liturgii. I tak:

(...)
b) Organiści i dyrygenci winni posiadać dość obszerną wiedzę liturgiczną i wystarczającą 

znajomość języka łacińskiego. Każdy z nich tak winien być wykształcony w swej sztuce, by god-
nie i należycie mógł spełniać swe obowiązki.

(...)
d) Artyści muzycy, którzy mają wykonać muzykę sakralną, winni nie tylko odznaczać się 

umiejętnością artystycznej gry na swoim instrumencie, lecz powinni umieć należycie dostosować 
grę na swoim instrumencie do zasad muzyki sakralnej oraz na tyle znać liturgię, by umieli połą-
czyć zewnętrzne wykonywanie swej sztuki z wewnętrzną pobożnością (n. 98).

Nawiązując do początkowych stwierdzeń niniejszego artykułu, należy zacytować 
jeszcze dwa fragmenty tego dokumentu:

(...) ze względu na naturę, świętość i dostojeństwo liturgii, gra na jakimkolwiek instrumencie 
winna być w zasadzie jak najbardziej doskonała. Wobec tego lepiej jest zupełnie zrezygnować 
z gry na instrumentach (czy to będą organy czy inne instrumenty), niż grać źle (n. 61).

Grający na instrumentach (...) powinni być dostatecznie biegli w sztuce grania, aby mogli to-
warzyszyć śpiewom sakralnym lub instrumentom oraz pięknie grać na samych organach. Ponad-
to powinni posiadać teoretyczną i praktyczną znajomość praw wiążących grę organową i muzykę 
sakralną w ogólności (...) [oraz – R.P.] być świadomi swego czynnego wkładu, który dają dla 
chwały Bożej i zbudowania wiernych (n. 67).

W dokumencie tym znajdujemy wreszcie najistotniejsze dla właściwego kształce-
nia muzyków kościelnych, do dziś niezwykle aktualne, zalecenie:



27

Biuletyn SPMK nr 2

(...) by każda diecezja miała szkołę śpiewu i gry organowej, w której należycie kształciliby 
się organiści, dyrygenci, śpiewacy, a nawet artyści muzycy” (n. 115).

Ponadto należy zawsze pamiętać, że – jak czytamy w innym miejscu dokumentu:

Muzyka sakralna łączy się ściśle z liturgią (...). Stąd łatwo udowodnić, że nie można oddzielić 
nauczania muzyki sakralnej od nauczania liturgii i że obie należą do życia chrześcijańskiego (...). 
Wszyscy przeto powinni otrzymać przynajmniej pewne wykształcenie liturgiczne i muzyczne od-
powiednie do swego stanu (n. 104).

W soborowej Konstytucji o Liturgii na temat kształcenia muzycznego znajduje-
my jedynie krótką wzmiankę dotyczącą potrzeby „kształcenia i wykonywania mu-
zyki w seminariach, nowicjatach i domach studiów zakonnych”, które – aby to za-
pewnić – wymaga starannego przygotowania nauczycieli muzyki, czemu pomocne 
ma być „zakładanie wyższych instytutów muzyki kościelnej” (KL 115). Kwestie 
te bardziej szczegółowo rozwija instrukcja Musicam Sacram, nawiązując zresztą, 
w sposób bardzo wyraźny, do przytoczonych wyżej dokumentów przedsoborowych:

Jest rzeczą konieczną, by organiści oraz inni muzycy nie tylko umieli biegle grać na powie-
rzonym instrumencie, ale posiadali także znajomość ducha świętej Liturgii i wnikali weń coraz 
głębiej, by spełniając swój urząd choćby tylko czasowo, uświetniali obrzęd, zgodnie z naturą po-
szczególnych jego części i ułatwiali wiernym udział w liturgicznej czynności (n. 67).

Godnym przypomnienia novum tej instrukcji, w stosunku do wcześniejszych do-
kumentów, jest tu zwrócenie uwagi na formację muzyczną wiernych, co rodzi nowe 
zadania dla muzyków kościelnych:

Nauczanie zaś śpiewu całego ludu należy przeprowadzić równolegle z nauczaniem liturgicz-
nym, starannie, z cierpliwością, poczynając od pierwszych lat nauki w szkołach podstawowych, 
stosownie do wieku, stanu, trybu życia i stopnia kultury religijnej wiernych (n 18).

W odniesieniu do Kościoła w Polsce omawiane zagadnienia reguluje Instruk-
cja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z dnia 8 II 
1979 r. Na szczególne podkreślenie zasługuje większe, niż w dokumentach rzym-
skich, zwrócenie uwagi na potrzebę kształcenia organistów:

Przedmiotem specjalnej troski winno być kształcenie organistów. Na terenie diecezji powinno 
się zająć tą sprawą erygowane przez Ordynariusza studium organistowskie. Jego zadaniem jest 
nie tylko kształcenie nowych organistów, ale i dokształcanie tych, którzy już pracują w tym za-
wodzie (n. 32).

Przytoczony powyżej z dokumentów Kościoła wybór norm i zaleceń jednoznacz-
nie wskazuje na wagę, jak i potrzebę kształcenia muzyków kościelnych. W niczym 
nie straciło bowiem na aktualności stwierdzenie ks. prof. Ireneusza Pawlaka sprzed 
ponad dwudziestu lat: „(...) bez dobrego organisty trudno o prawdziwą odnowę litur-
giczną”3. Zdanie to można dziś co najwyżej nieco poszerzyć, wstawiając w miejsce 
„organisty” określenie: „muzyk kościelny”.

3 I. PAWLAK, Nowe zadania organisty po Soborze Watykańskim II, w. R. RAK (red.), Służba ołtarza, 
Katowice 1985, s. 49-50.
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2. Z historii kształcenia muzyków kościelnych na Śląsku

Kościół od początku swojej działalności, jak już wspomniano, przywiązywał 
ogromną rolę do kształcenia muzycznego uczestników liturgii. Co więcej, to wła-
śnie liturgia była nieustannie główną „siłą napędową” rozwoju kościelnego szkol-
nictwa muzycznego. Od samego początku wspólnoty kościelne (kanonicze, diece-
zjalne i zakonne) tworzyły swoistego rodzaju szkoły, w których uczono nie tylko 
ascezy, modlitwy i kontemplacji, ale też gramatyki łacińskiej i śpiewu liturgiczne-
go, a udział w liturgii należał do podstawowych obowiązków uczniów na wszyst-
kich poziomach kształcenia4. Jak trudno wyobrazić sobie liturgię bez muzyki, tak 
też – co trafnie zauważa ks. prof. Helmut Sobeczko – „nie sposób oddzielić liturgii 
od średniowiecznego szkolnictwa”5. Możemy zatem stwierdzić, iż rozwój szkolnic-
twa w znacznej mierze był wynikiem potrzeby kultu religijnego, konkretnie zaś li-
turgicznej ars celebrandi.

Ta korzystna dla obu stron ścisła i wzajemna zależność pozostaje do dziś aktualna. 
Dzisiaj nadal liturgia potrzebuje wykształconych muzyków, przez co przyczynia się 
(a przynajmniej może się przyczynić) do rozwoju szkolnictwa. Co więcej, z perspek-
tywy doświadczenia ostatniego półwiecza widzimy wyraźnie, jak szkodliwe i trudne 
do nadrobienia są próby zerwania tej więzi, co miało w naszym kraju miejsce na sku-
tek likwidacji muzycznego szkolnictwa kościelnego, czego najbardziej spektakular-
nym przykładem była likwidacja słynnej z wysokiego poziomu nauczania Salezjań-
skiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu6.

Wracając do wątku śląskiego należy przypomnieć, że na terenie dawnej diecezji 
wrocławskiej tradycje kształcenia muzyków kościelnych były niezmiernie bogate 
i owocne, co przyczyniało się w efekcie do stosunkowo wysokiego poziomu religijnej 
kultury muzycznej. Warto w tym miejscu wskazać na ogromne znaczenie kantorów 
(bez szczegółowego omawiania ich funkcji), którzy jeszcze w XVII w. w ośrodkach 
kościelnych byli najważniejszymi (pierwszymi) muzykami i w głównej mierze kształ-
towali ich życie muzyczne, byli odpowiedzialni za nauczanie muzyki, jak i jej wyko-
nania podczas liturgicznych celebracji7. Początkowo zakres ich obowiązków dotyczył 
właściwego rozwoju łacińskiej monodii liturgicznej, później natomiast, od XVII w., 
do zadań kantora doszła troska o religijny śpiew ludowy w językach narodowych. 

4 Por. R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wie-
ku, (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku 29), Opole 2004 , s. 66-72.

5 H.J. SOBECZKO,  Wpływ liturgii Kościoła na kształtowanie się kultury i szkolnictwa w średniowiecz-
nej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, w: B. CIOCH (red.), Rola chrystianizacji w kształtowa-
niu się państwowości polskiej, Opole 1996, s. 37.

6 Zob. T. PRZYBYLSKI, Szkoła Organistowska w Przemyślu, w: R. POŚPIECH, P. TARLINSKI (red.), Kształ-
cenie muzyków kościelnych na Śląsku, (Sympozja 23), Opole 1997, s. 225-233.

7 Szerzej na temat funkcji i zadań kantora zob. w: R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa, s. 60-66, 140-
-148; TENŻE, Funkcje kantora w tradycji muzycznej Kościoła katolickiego na Śląsku, w: T. JEŻ (red.), 
Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, Kraków 2003, s. 177-
-188.
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W okresie tym, wraz z rozwojem muzyki wielogłosowej, pojawiła się ponadto kolej-
na istotna posługa muzyczna: regens chori (także regens chori figuralis), popularna 
przede wszystkim w środowiskach klasztornych, którego głównym zadaniem była 
opieka i prowadzenie wokalno-instrumentalnej kapeli muzycznej8. Kapele te były tak-
że swoistego rodzaju ośrodkami szkolno-wychowawczymi, kształcącymi przyszłych 
muzyków kościelnych. Dotyczy to szczególnie końca XVII i XVIII stulecia, a naj-
bardziej owocne zasługi w tym procesie odegrały środowiska zakonne. Wzorcowe 
– w wymiarze muzycznej ars educandi – były niewątpliwie jezuickie gimnazja i bur-
sy muzyczne, które nawiązywały z kolei do włoskich collegii di musica9. Większa 
ilość zajęć z muzyki w szkołach klasztornych wymagała także, co oczywiste, zatrud-
nienia przygotowanych odpowiednio nauczycieli, których coraz częściej angażowano 
spośród osób świeckich.

Kolejnym, istotnym dla rozwoju kultury muzycznej na Śląsku etapem reformy 
szkolnictwa było powołanie do istnienia w 1765 r. seminariów nauczycielskich (kato-
lickich i ewangelickich), które kształciły także przyszłych nauczycieli muzyki, w tym 
kantorów szkolnych i organistów. Wykształcona w tych placówkach kadra przyczyni-
ła się w istotny sposób do podniesienia stanu muzyki religijnej w kościołach, a naj-
bardziej znaczące owoce ich działalności przypadają na wiek XIX10. Warto podkreślić 
tu rzecz dość znamienną, że w połowie XIX w. w zdecydowanej większości śląskich 
szkół parafialnych nauczycielami byli miejscowi organiści, którzy pełnili ponadto naj-
częściej funkcje kierownika szkoły. Sytuacja taka była bardzo korzystna zarówno dla 
samego procesu edukacyjnego, jak również w wymiarze szerszym – dla wszechstron-
nego rozwoju kultury muzycznej11.

W początkach XX stulecia kapitalne, trudne do przecenienia znaczenie w procesie 
kształcenia muzyków kościelnych na Śląsku posiadało słynne konserwatorium mu-
zyczne Tomasza Cieplika (1861-1925), działające w Bytomiu w latach 1910-1942. 
Placówka ta, której absolwenci byli czynni na polu muzyki kościelnej diecezji ka-
towickiej i opolskiej  do końca ubiegłego stulecia, wniosła istotny wkład nie tylko 
w rozwój religijnej kultury muzycznej, ale całokształtu szkolnictwa i życia muzycz-

8 Por. R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa, s. 142-144.
9 Por. J. PROSNAK, Z dziejów nauczania muzyki i śpiewu w ośrodkach klasztornych i diecezjalnych 

w Polsce do wieku XIX, w: J. PIKULIK (red.), Stan badań nad muzyką religijną w kulturze polskiej, Warsza-
wa 1973, s. 141-145; P. KOUKAL, K jezuitským hudebním školám ve Slezsku a na Moravé, w: R. POŚPIECH, 
P. TARLINSKI (red.), Kształcenie muzyków kościelnych, s. 117-122; J. WOŹNIAK, Jezuickie bursy muzyczne 
w Polsce, w: J. KRASSOWSKI (red.), Dzieło muzyczne między inspiracją a refleksją, Gdańsk 1998, s. 230-
-237; J. KOCHANOWICZ, Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002, s. 15-
-35, 83-87, 191-218; TENŻE, Przepisy dotyczące jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002.

10 R. POŚPIECH, Muzyka wielogłosowa, s. 147-148.
11 Zob. C.G. RINTEL, Denkschrift betreffend die der katholischen Kirche Schlesiens über die katholi-

schen Schulen und Schullehrer-Seminarien zustehenden Aussichts- und anderen Rechte, Breslau 1849, 
s. 51-52. Na temat późniejszej działalności semianriów nauczycielskich w kontekście nauczania muzyki 
por.: F. HAMANN, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren in Nieder- und Oberschlesi-
en, Ost- und Westpreußen, Pommern und Posen nebst Biographien ihrer Musiklehrer (SML). Ein Beitrag 
zur deutschen Musik- und Schulgeschichte, Dortmund 1976.
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nego na Śląsku. Warto tu jeszcze podkreślić, że szkoła Cieplika była pierwszym na 
naszych ziemiach ośrodkiem realizującym założenia odnośnie kształcenia muzyków 
kościelnych zawarte we wspomnianym na początku artykułu motu proprio św. Piusa 
X12. Kolejną placówką tego typu na omawianym terenie była Szkoła Muzyki Kościel-
nej im. Św. Grzegorza w Katowicach, powołana do życia w 1924 r. przez ówczesnego 
Administratora Apostolskiego ks. Augusta Hlonda (późniejszego kardynała i prymasa 
Polski), której struktura oparta została na ratyzbońskiej Kirchenmusikschule13. Ak-
tywny i owocny rozwój wymienionych placówek przerwany został w sposób niespo-
dziewany i brutalny zarazem z powodu działań wojennych. Próby przywrócenia zor-
ganizowanego kształcenia muzyków kościelnych były podejmowane wprawdzie już 
w latach 50-tych ubiegłego stulecia (m.in. w postaci różnego rodzaju kursów), lecz 
właściwie zorganizowany proces edukacyjny w tym zakresie rozpoczął się tak na-
prawdę dopiero po Soborze Watykańskim II, który zainicjował trwające do dziś okres 
liturgiczno-muzycznej odnowy.

3. Stan aktualny i dalsze perspektywy

Reforma liturgiczna Vaticanum II przyczyniła się bezpośrednio do zintensyfiko-
wania procesu kształcenia wszechstronnie przygotowanych muzyków kościelnych, 
którzy byliby zdolni do właściwej i pełnej realizacji założeń soborowej odnowy. 
Konkretnym tego wyrazem było zakładanie diecezjalnych ośrodków nazywanych 
najczęściej studiami (szkołami) organistowskimi. Na Śląsku placówki takie powstały 
w Katowicach – w 1964 r., jako nawiązanie do przedwojennej Szkoły Organistow-
skiej14, oraz w Opolu, gdzie w roku 1974 od podstaw zorganizowano Studium Orga-
nistowskie, zreorganizowane w 1984 r.; wtedy też zmieniono jego nazwę na Studium 
Muzyki Kościelnej15.

W Studium opolskim od początku program nauczania realizowany był – podobnie, 
jak w innych tego typu placówkach16 – w dwu nurtach: praktycznym – podstawowym, 
kształtującym tzw. warsztat muzyczny (instrumentalny – organistowski oraz wokal-
ny), a także teoretycznym – uzupełniającym, związanym ze zdobywaniem i poszerza-

12 Zob. R. POŚPIECH, Znaczenie Konserwatorium Muzycznego Tomasza Cieplika dla rozwoju muzy-
ki kościelnej na Górnym Śląsku, w: R. POŚPIECH, P. TARLINSKI (red.), Kształcenie muzyków kościelnych, 
s. 167-178.

13 Zob. E. POLOCZEK, Studium Organistowskie Archidiecezji Katowickiej, w: R. POŚPIECH, P. TARLINSKI 
(red.), Kształcenie muzyków kościelnych, s. 215-217.

14 Tamże, s. 218-223.
15 Zob. B. KICINGER, Geneza i rozwój Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: R. POŚPIECH, P. TARLIN-

SKI (red.), Kształcenie muzyków kościelnych, s. 195-213.
16 Por. np.: H. ĆWIEK, Kształcenie organistów w latach 1972-1987 w diecezji sandomierskiej i sando-

miersko-radomskiej, w: J. ZIMNY (red.), Muzyka i śpiew kościelny. Kształcenie organistów, Sandomierz 
2004, s. 28-35; A. ZAJĄC, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność, 
w: S. GARNCZARSKI, Cantate Domino canticum novum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Kazi-
mierzowi Pasionkowi, Tarnów 2004, s. 253-292.
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niem wiedzy ogólnomuzycznej oraz ogólnoliturgicznej. Od początku też przywiązy-
wano szczególną uwagę do tego, by z procesem edukacji związana była ściśle praca 
nad formacją wychowanków Studium, przy czym formację starano się rozumieć za-
wsze bardzo szeroko, zarówno w wymiarze religijnym (formacja liturgiczna, ducho-
wa, eklezjalna i ekumeniczna), jak i humanistycznym (formacja muzyczna, estetyczna 
i kulturowa)17 oraz objąć jej oddziaływaniem w równej mierze aktualnych uczniów, 
co posługujących już muzyków kościelnych (m.in. organizacja adwentowych i wiel-
kopostnych dni skupienia oraz rekolekcji).

Specyfiką opolskiego Studium Muzyki Kościelnej były ponadto różne formy dzia-
łalności naukowej i wydawniczej. W pierwszym zakresie na podkreślenie zasługują 
szczególnie badania nad dziejami religijnej kultury muzycznej na Śląsku (m.in. organi-
zacja sesji naukowych, kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi), 
w drugim natomiast przede wszystkim opracowywanie i publikacja pomocy liturgiczno-
-muzycznych (np. 4-tomowy Chorał Opolski czy biuletyn Muzyka w liturgii, przekształ-
cony w 1995 r. w ogólnopolski periodyk Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars). Te 
nurty aktywności Studium pozwoliły na włącznie go w formalne struktury Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i są kontynuowane w ramach działalności ist-
niejącego tam Zakładu Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego.

Systematyczny rozwój opolskiego Studium Muzyki Kościelnej, poszerzanie oferty 
kształcenia, jak i odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej (w dużej mierze 
w oparciu o własnych wychowanków), a przede wszystkim – co najistotniejsze – za-
interesowanie placówką ze strony parafii, z których nieustannie kierowano do Opola 
kandydatów do nauki, pozwoliły na otwarcie w 1996 r. filii w Gliwicach – dla nowo 
powstałej (w 1992 r.) diecezji gliwickiej. Dodajmy, że po dziesięciu latach owoc-
nej działalności, w roku 2006, filia ta usamodzielniła się, tworząc nawet diecezjalną 
szkołę muzyczną II stopnia, co nie znaczy, że ustała współpraca pomiędzy ośrodkiem 
opolskim i gliwickim. Warto tu bowiem przypomnieć, że diecezje te posiadają m.in. 
wspólne seminarium duchowne i Międzydiecezjalną Komisję ds. Liturgii, Duszpaster-
stwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej.

Pomimo coraz lepiej działających diecezjalnych studiów organistowskich, sytuacja 
na polu muzyki kościelnej ciągle jest jeszcze niezadowalająca. Nadal też odczuwa-
ny jest brak wysokiej miary specjalistycznie wykształconych i przejętych dobrem 
Kościoła fachowców18. Dlatego też podjęto na początku lat 90-tych próby ujednoli-
cenia kształcenia muzyków kościelnych, który byłyby obowiązujące dla całej Polski 
(prace te koordynował ks. prof. dr Andrzej Filaber z ośrodka warszawskiego). Coraz 
wyraźniej też dostrzegana była potrzeba odrębnego kształcenia muzyków kościelnych 

17 Por. G. POŹNIAK, Schola liturgiczna. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji 
opolskiej, Opolska Biblioteka Teologiczna 89, Opole 2006, s. 179-210.

18 Por. W. DELIMAT, Kształcenie muzyków kościelnych w Polsce i jego wpływ na repertuar muzyki 
sakralnej, w: R. TYRAŁA (red.), Muzyka w służbie liturgii. W 50. rocznicę ogłoszenia encykliki papieża 
Piusa XII „Musicae sacrae disciplina”, Kraków 2005, s. 97-107.
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na poziomie studiów wyższych. Wprawdzie aktywnie działające instytuty i katedry 
muzykologii na KUL-u i UKSW (dawne ATK) wykształciły szereg wysoko kwalifi-
kowanych muzyków kościelnych, to jednak profil tych studiów jest, z założenia, bar-
dziej naukowy – muzykologiczny. W ostatnich latach istniejącą lukę w tym zakresie 
próbują wypełnić powstające przy niektórych akademiach muzycznych specjalizacje 
muzyki kościelnej (m.in. w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocła-
wiu), otwierane bądź na wydziałach instrumentalnych (w ramach klasy organów), 
bądź też edukacji muzycznej. Wszystko to jednak są w znacznej mierze działania 
doraźne, choć niewątpliwie pożyteczne. Wydaje się jednak, że w związku z refor-
mą szkolnictwa wyższego otwierają się nowe możliwości kształcenia w omawianej 
dziedzinie. Dlatego też z inicjatywy ośrodka krakowskiego (środowiska Papieskiej 
Akademii Teologicznej i Akademii Muzycznej), przy współpracy przedstawicieli śro-
dowiska opolskiego i warszawskiego, opracowano i złożono w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego projekt utworzenia odrębnego kierunku: „Muzyka kościel-
na”, który mógłby być realizowany na poziomie studiów dwustopniowych (licencjac-
kich i magisterskich) we współpracy pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi (np. za-
kłady czy katedry muzyki kościelnej działające przy wydziałach teologicznych bądź 
historycznych) oraz artystycznymi (akademie muzyczne). Jak czytamy w załączonej 
do programu studiów sylwetce absolwenta:

„Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku «Muzyka kościelna» winien po-
siadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów podstawowych 
i kierunkowych objętych programem nauczania. Winien posiadać kwalifikacje arty-
sty-muzyka w zakresie muzycznej działalności artystycznej obejmującej różnorodne 
obszary muzyki kościelnej, oraz  nauczyciela w zakresie działań edukacyjnych w ko-
ścielnym i państwowym szkolnictwie średnim i wyższym, a także  działania w innych 
placówkach zajmujących się propagowaniem kultury muzycznej w społeczeństwie. 
Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwolą mu na podjęcie nastę-
pujących działań: 

• pełnienie funkcji organisty w znaczących parafiach Kościoła rzymskokatolic-
kiego (katedry, kolegiaty, bazyliki),

• prowadzenie zespołów muzyki kościelnej o zaawansowanym poziomie wyko-
nawczym (chóry, schole liturgiczne),  

• prowadzenie zespołów wykonawczych chorału gregoriańskiego, 
• przygotowanie psałterzystów i kantorów do posługi liturgicznej, 
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej w publicz-

nych podstawowych  i średnich szkołach ogólnokształcących19 oraz w diece-
zjalnych ośrodkach kształcenia organistów,

19 Absolwent, który zamierza prowadzić działalność dydaktyczną w szkolnictwie  ogólnokształcącym, 
musi uzyskać kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu (Dz.U. Nr 207 poz. 2110 z 2004 r.) w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
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• prowadzenie zajęć dydaktycznych w kościelnym i państwowym szkolnictwie 
wyższym oraz w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych,

• podejmowanie działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach (radio, 
prasa, TV), 

• podejmowanie działalności związanej z prowadzeniem festiwali, konkursów, 
imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie”20.

Już na podstawie zacytowanego fragmentu powyższego projektu widać wyraźnie, 
że założeniem studiów na kierunku „Muzyka kościelna” jest kształcenie wszechstron-
nie przygotowanych fachowców, którzy by służyli swoimi umiejętnościami w kościo-
łach, a także – co bodaj najbardziej istotne – by włączyli się twórczo w proces edu-
kacji nowych kandydatów do różnych posług muzycznych w liturgii. W tym znacze-
niu wspomniany projekt zakłada nawiązanie do dawnego i mającego owocne tradycje 
modelu: organista – wychowawca i nauczyciel muzyki.

Wracając na koniec do ośrodka opolskiego, należy zaznaczyć, że i tu od kilku 
lat planowana jest organizacja kształcenia muzyków kościelnych na poziomie stu-
diów wyższych. Powołanie odrębnego, zatwierdzonego przez ministerstwo kierunku 
(z ustalonymi standardami w zakresie obowiązkowego programu kształcenia) ułatwi 
niewątpliwie realizację tych zamierzeń. Trwają prace przygotowawcze do powołania 
Instytutu Liturgii, Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej, który realizował by swoją 
działalność w oparciu o model współpracy wypracowany na łamach redagowanego 
od 1995 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego półrocznika Litur-
gia Sacra. Liturgia – Musica – Ars. Głównym natomiast celem działalności byłoby 
prowadzenie kierunku studiów, na którym mogli by się kształcić szeroko rozumiani 
animatorzy liturgii, muzyki i sztuki sakralnej. Ich właściwa współpraca w środowi-
skach parafialnych przyniesie zaś w przyszłości – mamy taką nadzieję – pomyślną 
i właściwą realizację soborowej odnowy zarówno w wymiarze ściśle liturgicznym 
(w tym także liturgiczno-muzycznym), jak i – szerzej – w ogólnej działalności pasto-
ralnej Kościoła.

20 Projekt programu studiów. Kierunek: Muzyka kościelna [Kraków 2006].


