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WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI

Katowice

Kształcenie organistów 
w akademii muzycznej pod kątem 

wymogów gry liturgicznej

W latach powojennych utrwalił się w Polsce fałszywy obraz funkcji i znaczenia 
organisty, a w ślad za tym obniżenie prestiżu zawodowego. Niewłaściwość 

spojrzenia na rolę organisty polegała przede wszystkim na nieprawdziwym podziale 
na tzw. organistę wirtuoza – koncertującego i tzw. organistę kościelnego, grającego 
na mszach. Organista wirtuoz uchodził – często sam też uważał się – za kogoś waż-
niejszego, wyżej stojącego w hierarchii, spełniającego wyższe cele artystyczne. Na-
tomiast organista kościelny obdarzany był mniejszym prestiżem, uchodził często za 
słabego muzyka, niedouczonego zarówno w materii muzycznej, jak też w dziedzinie 
znajomości liturgii. Oczywiście pogląd taki do pewnego stopnia uzasadniony był sta-
nem rzeczywistym, faktycznym. Sprzyjała temu też sytuacja w szkolnictwie muzycz-
nym, zdominowanym ideologią ateistyczną, w której nie było miejsca na organistę 
w liturgii, dopuszczało się jedynie organistę – odtwórcę literatury muzycznej w czasie 
koncertu, najlepiej w sali koncertowej, nie w kościele. Państwo nie mogło przecież 
w swoich szkołach kształcić fachowców dla instytucji, z którą właściwie walczyło. 
W rezultacie tego organista po ukończonych studiach w klasie organów wyższej szko-
ły muzycznej był w pewnym sensie niedouczony. Nierzadko zdarzały się przecież sy-
tuacje, kiedy koncertujący wirtuoz poproszony o zagranie na Mszy św. nie podejmo-
wał się tego bo – zwyczajnie – nie potrafił. 

Tymczasem, faktycznie podział na organistę – wirtuoza i kościelnego nie istnie-
je. Organista, nawet jeśli nie grałby w czasie liturgii, a prowadził jedynie działalność 
koncertową, jest zawsze w dużym stopniu muzykiem kościelnym, chociażby z tego 
względu, że z reguły występuje w kościele i wykonuje literaturę organową, która 
w przeważającej większości powstała jako liturgiczna – kościelna lub liturgią inspi-
rowana. Wynika z tego, że potrzebna jest tu szersza wiedza, która umożliwi podjęcie 
działalności organistowskiej, a także przyczyni się do lepszego zrozumienia ogromnej 
części literatury organowej. 

Właściwe podejście do stylu gry liturgicznej i przestrzeganie jej prawideł nie jest 
jeszcze powszechne. Stąd daje się zauważyć, że nie każdy sprawny technicznie orga-
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1 K. HOPPE, Chorał czyli towarzyszenie organ  do książki parafialnej „Droga do Nieba”, Racibórz 
1920.

2 R. GILLAR, Zbiór melodyji do użytku kościelnego i prywatnego, Bytom 1903. 
3 T. FLASZA, Śpiewnik kościelny katolicki czyli największy podręcznik dla organistów w kościołach 

katolickich, Kraków 1927. 

nista – wirtuoz jest równocześnie dobrym organistą w liturgii. Często wśród studen-
tów klasy organów akademii muzycznej daje się zauważyć podejście bagatelizujące, 
może nawet nonszalanckie, a wynikające jedynie ze spojrzenia czysto technicznego. 
Rzeczywiście, gra liturgiczna od strony techniki palcowej jest niezbyt skompliko-
wana. Stawia jednak wykonawcy pewne – sobie tylko właściwe – wymagania, uze-
wnętrzniające się w elementach muzycznych i pozamuzycznych.

Dla uzupełnienia wiedzy i umiejętności studiujących w Akademii Muzycznej w Ka-
towicach organistów został w 1990 r. wprowadzony w tej uczelni przedmiot „Wpro-
wadzenie do gry liturgicznej”, który od samego początku mam przyjemność prowa-
dzić. Tak więc obecnie program studiów w klasie organów zmierza do wykształce-
nia organistów zarówno profesjonalnie wykonujących literaturę koncertową, jak też 
potrafiących również profesjonalnie spełniać – na wysokim poziomie – obowiązki 
w ramach liturgii. Na zajęcia mogą uczęszczać również studenci innych specjalności, któ-
rzy chcą zdobyć umiejętność gry liturgicznej. Ta grupa coraz bardziej powiększa się.

Przedstawię poniżej najważniejsze, wybrane zagadnienia i problemy oraz doświad-
czenia wynikające z kilkunastu lat prowadzenia zajęć. 

1. Umiejętność prawidłowego posługiwania się harmonią to zagadnienie pierwszo-
planowej wagi w zawodzie organisty. W tej dziedzinie daje się zauważyć sporo nad-
użyć i nieumiejętności w dostosowaniu środków harmonicznych do akompaniamentu 
liturgicznego. Dla znacznej części studiujących występuje tu problem: nie potrafią okre-
ślić środków harmonicznych adekwatnych do harmonizacji pieśni. Niektórzy z nich 
akompaniament do pieśni traktują jak jedno z wielu zadań harmonicznych, zawartych 
w podręczniku harmonii ogólnej, np. K. Sikorskiego. Z reguły lepiej styl harmonicz-
ny definiują ci, którzy praktykowali jako organiści, wyczuwają go jednak tylko in-
tuicyjnie, mniej świadomie. Dlatego na początku należy postawić pytanie: Czy ist-
nieje taka harmonizacja odpowiednia do pieśni i śpiewów, którą można określić 
jako harmonizację w stylu kościelnym, a jeśli tak, to jakie są wyznaczniki owego 
stylu kościelnego? Dla przybliżenia studiującym istoty stylu kościelnego prowa-
dzimy analizę opublikowanych opracowań harmonicznych. Analiza powszechnie 
dostępnych na przestrzeni XX w. w diecezji katowickiej zbiorów chorałowych po-
zwala na stwierdzenie dużej różnorodności harmonicznej. Na przykład Chorał Ka-
rola Hoppego z roku 19201 zawiera proste opracowania w technice nota contra no-
tam. Dobór akordów sprowadza się głównie do użycia triady. Prawie nie występują 
akordy wtrącone, chyba że wymusza je modulująca melodia. Wcześniejszy zbiór, 
Ryszarda Gillara2, zawiera harmonizacje z użyciem akordów wtrąconych i pobocz-
nych. Podobnie trzyczęściowy chorał Tomasza Flaszy3. Trzytomowy zbiór Jana 
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Siedleckiego4 proponuje już inny typ harmonizacji, także pod kątem fakturalnym. 
Znajdujemy tu liczne akordy wtrącone, poboczne, ale także częste figuracje, nie-
kiedy nawet opracowania z głosem kontrapunktującym do sopranu. Znaczna część 
pieśni z tego zbioru wymaga od organisty sporej zręczności palcowej i szerszej 
– niż tylko podstawowa – wiedzy harmonicznej. Szczególnie bogate są opracowania 
B. Wallek–Walewskiego. Chorał śląski z 1966 r.5 zawiera harmonizacje dość obiek-
tywne, czasem chłodne w wyrazie, beznapięciowe. Natomiast uwagę zwraca zasto-
sowanie takich środków harmonicznych, jakie wcześniej były rzadko stosowane, np. 
akordy z małą i wielką septymą, z sekstą, opóźnienia, czy nawet przejściowe twory 
dysonansowe. Chorał opolski6 z lat 80-tych XX w. wykracza jeszcze śmielej poza do-
tychczas przyjęte ramy i przynosi duże bogactwo akordowe, aż po mocno zchroma-
tyzowane, dysonujące opracowania H. Prochoty czy J. Chudalli. Nowy Chorał śląski 
z 2003 r. ( I tom7, 2005 r. – II tom) kontynuuje linię poprzedniego Chorału śląskiego, 
ale przynosi też wiele nowych, świeżych pomysłów harmonicznych zaproponowa-
nych przez nowych autorów harmonizacji.

Po tych uwagach można spróbować sprecyzować podstawowe przymioty harmonii 
w stylu kościelnym:

a) Jest to harmonia zasadniczo w układzie 4-głosowym.
b) Stosuje środki systemu dur-moll lub, w przypadku pieśni dawnych, systemu 

modalnego.
c) Posługuje się fakturą homofoniczną, co nie wyklucza figuracji głosów czy na-

wet struktur kontrapunktujących.
d) Sposób rozmieszczenia i dobór akordów powinien podkreślać wyrazistość me-

lodii umieszczonej w sopranie, a więc przebieg emocjonalno-napięciowy ciągu 
harmonicznego musi być zgodny z przebiegiem emocji w melodii. Jest to za-
strzeżenie bardzo ważne, gdyż nierzadko spotyka się opracowania, w których 
harmonia nie stoi w zgodności z melodią, lecz funkcjonuje niejako „obok” niej.

Zagadnieniom tonalności poświęcamy szczególną uwagę w ramach zajęć. Więk-
szość funkcjonujących w Kościele pieśni należy do systemu dur-moll, ale zacho-
wało się jeszcze wiele takich, które wykształciły się w środowisku skal kościel-
nych. Te należy harmonizować przy użyciu akordów takiej skali, w jakiej powstały. 
Oczywiście oryginalne utwory chorałowe muszą być harmonizowane w systemie 
harmonii modalnej. Niestety, świadomość odrębności harmoniczno-stylistycznej 
pieśni powstałych w różnych systemach tonalnych jest jeszcze dla większości or-
ganistów obca, stąd na etapie studiów wyższych obowiązkowe jest, aby uczący się 
opanował gruntownie zagadnienie rozpoznawania i posługiwania się różnymi sys-
temami tonalnymi. Dzisiaj, kiedy w wykonawstwie muzyki poszukuje się źródeł, 

4 J. SIEDLECKI, Śpiewnik kościelny – towarzyszenie organowe, Kraków 1939.
5 Chorał do modlitewników śląskich, Katowice 1966.
6 Chorał opolski, t. I-IV, Opole 1985-1993.
7 Chorał śląski, t. I, Katowice 2003. 
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8 Należy wskazać, że w przeszłości istniało wiele wydań opracowań harmonicznych pieśni (nie tyl-
ko polskich, ale też np. niemieckich), w których nie uwzględniano tonalności modalnej utworów cho-
rałowych. We współczesnej Polsce chyba dopiero F. Rączkowski w Wielbij duszo moja Pana z 1956 r. 
pierwszy zawarł prawidłowe opracowania harmonizacji w konwencji modalnej.

preferując wykonania zgodne ze stylem epoki, zagadnienie czystości stylu – także 
w odniesieniu do pieśni kościelnych – nabiera szczególnego znaczenia. Nie ma po-
wodu, dla którego muzyka liturgiczna miałaby być pozbawiona szczególnej dbało-
ści o precyzję stylu harmonicznego8. 

W ostatnich trzydziestu latach powstało sporo kompozycji neomodalnych. Ponie-
waż są to utwory nowe, nie zachodzi w nich konieczność zastosowania harmonii wła-
ściwej systemowi modalnemu. Można tu spróbować harmonizacji typu „brzmienio-
wego” – sonorystycznego, nie podlegającej tradycyjnym wyznacznikom, np. w sferze 
budowy tercjowej akordów. Zawsze jednak dobór środków harmonicznych musi pod-
kreślać przebieg napięciowy melodii. 

Wynika z powyższego, że zagadnienie harmonizacji jest w grze liturgicznej bardzo 
ważne i wielowątkowe. Obejmuje wiele problemów wykraczających poza program 
nauczania, przyjęty w powszechnych szkołach muzycznych. Dlatego konieczne jest 
opracowanie specjalnego programu nauczania harmonii z uwzględnieniem wszyst-
kich, specyficznych cech harmonizacji dostosowanej do gry liturgicznej. W harmonii 
praktycznej na etapie studiów wyższych należy oczywiście wymagać, aby studenci 
przedstawiali własne, twórcze harmonizacje, realizowane bezpośrednio na organach 
z podanego sopranu. Należy jednak zwracać uwagę, aby kultywując tradycję styli-
styczną, zezwolić jednocześnie na poszukiwanie własnego stylu i nadmiernie nie krę-
pować swobody twórczej.

Zagadnieniem, które wiąże się ściśle z harmonizacją w grze liturgicznej, jest sztu-
ka transpozycji. Umiejętność grania w wielu tonacjach jest konieczna nie tylko dla 
sprawnego akompaniamentu w dialogach z celebransem. Także pieśni z ludem nie 
powinny być wykonywane zawsze w tej samej tonacji. Wysokość śpiewu zależna 
jest od wielu czynników: pory dnia, składu i liczby wiernych biorących udział w li-
turgii, możliwości i umiejętności muzycznych celebransa. W kształceniu organistów 
zachodzi konieczność położenia szczególnego nacisku na umiejętność transpozycji 
i zwiększenia udziału tego elementu w praktycznej nauce harmonii. Obecne ćwicze-
nia harmoniczne, na które organiści uczęszczają wraz z teoretykami i kompozytora-
mi, nie uwzględniają powyższego zagadnienia w wystarczającym stopniu, natomiast 
w ramach prowadzonego przeze mnie przedmiotu zbyt mała ilość czasu nie pozwala 
na solidną, indywidualną pracę z każdym studentem.

W korelacji z omawianym zagadnieniem transpozycji należy zauważyć, że wy-
stępuje dzisiaj silna tendencja do nadmiernego obniżania śpiewów. Jak się wydaje, 
pewną winę za to trzeba przypisać powszechnemu wprowadzeniu do kościołów mi-
krofonów i wzmacniaczy. Zarówno celebrans, jak i organista czy psałterzysta, aby 
zaśpiewać swoją frazę nie muszą już mocno, odpowiednio emisyjnie, postawić głos. 
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Wystarczy zaśpiewać cicho, a co za tym idzie – nawet podświadomie – niżej. Resztę 
wykona aparatura elektroniczna. Dawniej, aby być słyszalnym w kościele, należało 
mocno postawić głos, co z kolei było możliwe jedynie na odpowiedniej wysokości. 
Zauważam w trakcie zajęć, że studenci, jeśli mają za zadanie przedstawienie pieśni 
w wybranej przez siebie tonacji, z reguły wybierają zbyt nisko. Należy pamiętać 
o tym, że zbytnie obniżanie powoduje zatracenie dynamiki śpiewu, staje się on wte-
dy ciemny, ponury, a w związku z tym nie zachęca wiernych do czynnego udziału. 
Bywa też tak, że organista niewłaściwie dobiera wysokość akompaniowanych śpie-
wów, kierując się możliwościami własnego głosu. Z drugiej strony jednakże oczy-
wiste jest także to, że wiele pieśni w chorałach z pierwszej połowy XX w., a nawet 
jeszcze w Chorale śląskim z 1966 r., jest zapisanych – z dzisiejszego punktu widzenia 
– zbyt wysoko. Stąd zagadnienie wysokości śpiewu winno być gruntownie omówione 
w trakcie kształcenia organistów. 

Z tematyką harmonizacji wiąże się też problem wstępów do pieśni i – popularnych 
na Śląsku – interludiów między zwrotkami. W codziennej praktyce parafialnej daje się 
tu zauważyć dużo mankamentów. W trakcie zajęć kładziemy nacisk na to, aby wstęp 
był odpowiednio wyrazisty, a wierni rozpoznali w nim pieśń. Wstęp powinien być 
także utrzymany w tym samym tempie, co cała pieśń. Tymczasem często słyszymy 
w kościołach nieokreślone, przypadkowo złożone twory, bez wyraźnej formy, z któ-
rych trudno wywnioskować, do czego zmierzają. Podobnie interludia między zwrot-
kami powinny być przeprowadzone tak, aby nie zdezorganizować formy całej pieśni. 
Należy przestrzec przed schematycznym stosowaniem interludiów – jednakowych lub 
podobnych – zawsze do każdej pieśni. Zarówno wstępy, jak też interludia stanowią 
element bardzo delikatny, a równocześnie niezwykle ważny. Dlatego konieczna jest 
dbałość o to, aby były przeprowadzone z odpowiednim wyważeniem, smakiem, bez 
nadmiernych popisów wirtuozowskich. 

2. Kolejnym zagadnieniem, jakie wchodzi w ramy przedmiotu, jest zespół czyn-
ników, który ogólnie można nazwać stylem gry liturgicznej. Składa się na to wie-
le elementów, wśród których do najważniejszych trzeba zaliczyć: tempo, artykulację 
i frazowanie oraz registrację.

Tempo wykonywania śpiewów zależne jest przede wszystkim od warunków aku-
stycznych kościoła. Z reguły w kościołach mniejszych śpiewa się szybciej, w więk-
szych – nieco wolniej. Staramy się dążyć do tego, aby śpiew był płynny, a frazy 
– w miarę możliwości – długie. Jednym z często występujących mankamentów śpie-
wu wiernych jest branie oddechu pomiędzy sylabami jednego słowa. Dlatego frazy 
powinny być tak ukształtowane, aby uniemożliwić powstawanie tej nieprawidłowości. 
Z drugiej strony należy jednak zwrócić uwagę, że narzucanie zbyt szybkiego tempa 
śpiewu powoduje zatracenie jego uroczystego i dostojnego charakteru8, a taką tenden-

8 W ostatnich latach obserwuje się w wielu kościołach tendencję do narzucania wiernym zbyt szyb-
kiego tempa. Odbywa się to pod hasłem ożywienia śpiewu, ale jest raczej wynikiem nadmiernego po-



54

Biuletyn SPMK nr 2

cję można zauważyć powszechnie wśród studiujących. Także mechaniczne odegranie 
akompaniamentu dokładnie według zapisu, np. w chorale, jest nieprawidłowe, gdyż 
w wielu tradycyjnych pieśniach frazy są tak skonstruowane, że teoretycznie nie ma 
w nich miejsca na cezurę, w której wierni mogą wziąć oddech. Powstaje wtedy ko-
nieczność przedłużenia frazy, dodania wartości rytmicznej, tak aby oddech był możli-
wy. W tym kontekście należałoby się także zastanowić nad wprowadzeniem korekty 
zapisu nutowego niektórych pieśni zawierających ten problem. Być może trzeba było-
by w tych przypadkach zrezygnować z zapisu metrycznego w taktach, a wprowadzić 
zapis całymi frazami, a na końcu każdej frazy w miejscu, w którym może być wzięty 
oddech, umieścić fermatę9.

Z zagadnieniem tempa wiąże się też artykulacja i frazowanie. Dzisiaj już nie można 
się zadowolić wykonaniem całej pieśni legato. Legato – właściwe muzyce w konwen-
cji epoki romantycznej, z której pochodzi większość znanych pieśni – stosowane jako 
jedyny środek wydobycia dźwięku nie daje możliwości plastycznego i wyrazistego 
kształtowania frazy i formy w pieśniach. Dla przejrzystości powinna być stosowana 
także gra non legato, np. dla podkreślenia wyrazistości rytmicznej motywu czy fra-
zy. Bardzo ważne jest również prawidłowe eksponowanie pulsacji metrycznej, a więc 
wyraźne podkreślanie mocnych części taktów. W tym kontekście bardzo ważne jest 
wypracowanie wyrazistej artykulacji linii basu. Z reguły zauważa się, że gra na pe-
dale traktowana jest niedbale – często odnosi się wrażenie, że głos basowy jest ja-
kimś dodatkiem, zamazaną, nieokreśloną masą. Tymczasem precyzyjnie technicznie, 
frazowo, artykulacyjnie przedstawiona linia głosu basowego, wzmocniona pedałem, 
pozwala słuchaczom łatwiej zrozumieć, odczuć metryczno-rytmiczny sens śpiewanej 
melodii, daje wyraźną koncepcję strukturalną pieśni. Wprowadzenie do gry liturgicz-
nej całego arsenału środków z techniki wykonawczej tzw. muzyki artystycznej jest 
konieczne dla zrealizowania akompaniamentu w klarownej postaci formalnej. Tymi 
środkami dysponują studenci akademii muzycznej, trzeba tą umiejętność zastosować 
w grze liturgicznej. Dziś nikogo już nie trzeba przekonywać, że na organach, także 
w akompaniamentach, można osiągnąć wyraźny podział na mocne i słabe części tak-
tu, a umiejętność takiej realizacji struktury muzycznej należy do podstawowego zaso-
bu środków wykonawczych każdego organisty już na średnim poziomie nauczania.

Kolejny problem dotyczy registracji i związanej z nią dynamiki. W grze liturgicznej 
do akompaniamentu śpiewom używa się z reguły faktury homofonicznej, z ewentual-
ną figuracją głosów. Stąd wynika wskazówka, że najbardziej odpowiedni jest zestaw 
rejestrów z mocną podstawą głosów 8’ jako bazy nietransponującej oraz – dla wzmoc-
nienia i rozjaśnienia brzmienia – głosów wyższych w ilości zależnej od koniecznej do 

śpiechu w sprawowaniu liturgii. Należy tu zwrócić uwagę, że organista winien dobrać tempo odpowied-
nie dla ogółu wiernych, a nie takie, jak jemu odpowiada. Narzucanie zbyt szybkiego śpiewu odnosi – jak 
wynika z obserwacji – skutek wręcz odwrotny. Wierni, nie mogąc wytrzymać szybkiego tempa, często 
wyłączają się ze śpiewania.

9 Taki sposób zapisu można spotkać w wydaniach chorałów w niektórych krajach europejskich.
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zastosowania dynamiki. W sytuacji, kiedy potrzebny jest duży poziom dynamiki, uży-
wa się do akompaniamentu mikstur, a także głosów 16’ (w manuale) czy niektórych 
języczkowych. W odniesieniu do registracji pożyteczne będzie wzorowanie się na es-
tetyce XIX-wiecznej i wskazówkach registracyjnych z tego okresu, zawartych w lite-
raturze fachowej10; wszak to w XIX w. faktura homofoniczna w grze organowej była 
podstawą. Raczej należałoby unikać zestawów registracyjnych, w których występują 
luki w szeregu akustycznym registrów. Niedobrze w akompaniamencie będą brzmiały 
zestawy np. 8’+ 2’ bez głosu 4’. Tego typu registracja nie podkreśla należycie li-
nii melodycznej sopranu i nie daje odpowiedniej grawitacji faktury homofonicznej. 
W dokumentach dotyczących gry liturgicznej, a także w przedmowach do chorałów, 
często można znaleźć jedynie ogólną wskazówkę, aby organy podtrzymywały śpiew, 
ale go nie zagłuszały. Niestety, często daje się w kościołach słyszeć zbyt głośny akom-
paniament, a organiści grają tak, jakby nie byli zorientowani, dla jak dużej grupy wier-
nych grają. Należy też zwrócić uwagę na niewłaściwość zbyt częstego stosowania tre-
mola. Efekt ten użyty w odpowiednio umiarkowany sposób może znacznie upiększyć 
liturgię, np. w trakcie akompaniamentu – na jednym czy dwóch głosach – śpiewom so-
lowym kantora lub psałterzysty. Nigdy jednak tremolo nie nadaje się do zastosowania 
w dużych zestawach głosów, przy akompaniamencie śpiewowi ogółu wiernych.

3. Przywrócenie należnego miejsca chorałowi gregoriańskiemu we współczesnej 
liturgii jest od wielu lat postulowane, niestety z niewielkim skutkiem pozytywnym. 
Dzisiaj, w sytuacji intensywnego zwracania się w stronę muzyki dawnej, a także bar-
dzo dawnej, odżyło zainteresowanie chorałem, głównie jednak w aspekcie jego kon-
certowego wykonania. Sprzyjającą atmosferę należałoby wykorzystać do większego 
ponownego wprowadzenia śpiewów monodycznych do współczesnej liturgii. Stąd 
konieczne jest uwzględnienie całego zespołu zagadnień chorałowych w kształceniu 
organistów. Kurs chorału w ramach gry liturgicznej nie jest, niestety, zbyt obszerny, 
ze względu na brak odpowiedniej ilości godzin do zrealizowania koniecznych zagad-
nień. Ta dziedzina wymaga zdecydowanie wprowadzenia specjalnego toku studiów 
dla organistów i studentów muzyki kościelnej. W minionym roku zagadnienia chora-
łowe zostały wyłączone z przedmiotu „wprowadzenie do gry liturgicznej” i są obecnie 
realizowane pod nazwą „chorał gregoriański”. Dzięki aktywnemu udziałowi i zainte-
resowaniu studentów udaje się zrealizować podstawowy zakres zagadnień. Tak więc 
studium chorałowe obejmuje teorię chorału: zasady, notację, tonalność, rytmikę, har-
monię modalną, chironomię, a także zarys historii chorału. Konieczne byłyby także 
w tym kontekście podstawy języka łacińskiego, a również zarys paleografii muzycznej 
i rozwinięcie zagadnień z semiologii. Wydaje się to uzasadnione wobec wspomnianej 
już silnej i coraz bardziej popularnej tendencji powrotu do oryginalnych zapisów (rę-
kopisów) i odczytywania z nich zawartości muzycznej. 

10 Np. F. KLINDA, Orgelregistrierung. Klanggestaltung der Orgelmusik, Leipzig 1987. 
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Duży nacisk należy położyć na studiowanie odpowiednio szerokiego repertuaru. 
Chodzi o to, aby studiujący zapoznali się z możliwie największą ilością utworów 
gregoriańskich, odpowiednio przyporządkowanych systematycznie do okresów roku 
liturgicznego, i wykorzystywali je w pracy nad przygotowaniem muzycznym litur-
gii. Ponadto szeroka znajomość chorału wywiera niewątpliwy wpływ na osobowość 
i sprzyja wykształcaniu specyficznego stylu działalności muzyka kościelnego. 

4. Poza przedstawionymi powyżej zagadnieniami, związanymi z czysto muzyczną 
sferą gry liturgicznej, w zawodowej formacji wykwalifikowanego organisty bardzo 
ważna jest teoretyczna znajomość liturgii. Wiedza w tej dziedzinie jest ciągle jesz-
cze wśród muzyków kościelnych zbyt mała, a nieznajomość zasad rządzących liturgią 
skutkuje wieloma błędami, szczególnie w sferze dobru pieśni. Konieczne jest więc 
w toku kształcenia poruszanie takich tematów, jak: struktura Mszy św. i ważniejszych 
nabożeństw, organizacja roku liturgicznego, historia liturgii. Znajomość tych zagad-
nień winna być odpowiednio głęboka, gdyż dopiero na tak przygotowanym podło-
żu liturgicznym można właściwie zrozumieć rolę, znaczenie i doniosłość muzyki 
w liturgii. Z omawianym tematem łączy się też prawodawstwo muzyki liturgicznej. 
W tym segmencie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na omówienie i interpreta-
cję aktualnych przepisów, ale także sięgnąć do historii ruchów reformatorskich. Ważne 
jest również poruszenie zagadnień związanych z życiem muzycznym, przy kościele, 
w parafii, szczególnie problem organizacji koncertów. Organista zawsze był uważany 
za muzyka o szerokim spojrzeniu na praktykę muzyczną, często w historii zajmował 
się organizacją życia muzycznego parafii, miasta. Również i dzisiaj organiści i inni 
muzycy kościelni, np. dyrygenci chórów, podejmują wiele inicjatyw ożywiających 
życie muzyczne w swoim środowisku. Tę pozytywną energię należy spożytkować. 
Dlatego omówienie zagadnień organizacji koncertów w kościołach, w oparciu o ist-
niejące wytyczne, powinno być nieodzownym elementem w procesie kształcenia. 

Przedstawione powyżej wybrane zagadnienia są jedynie zarysem problematyki, 
z jaką powinien się zetknąć studiujący grę organową czy na kierunku „Muzyka ko-
ścielna” w akademii muzycznej. Świadomie pominięta została problematyka organo-
znawcza, gdyż prowadzona jest dla organistów w ramach oddzielnego przedmiotu. 
Na obecnym etapie konieczne i pilne jest opracowanie szczegółowych programów 
nauczania, aktualnych dla wszystkich akademii muzycznych w kraju, tak aby dyplom 
ukończenia klasy organów czy kierunku „Muzyka kościelna” dawał absolwentowi 
możliwość godziwego zatrudnienia w skali całego kraju.


