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Konstytucja o liturgii świętej wyraźnie podkreśla obowiązek troskliwej opieki, 
jaką należy otoczyć skarbiec muzyki kościelnej1. Do realizacji tego zadania powoła-
ny jest przede wszystkim duszpasterz parafii, jako bezpośrednio odpowiedzialny za 
liturgię. Oczywiście, w wypełnieniu tego zadania uczestniczą, czy lepiej: uczestni-
czyć powinni ludzie profesjonalnie związani ze sztuką muzyki sakralnej pracujący 
w parafiach. W polskich warunkach chodzi głównie o organistów, ale także: kan-
torów, psałterzystów, kapelmistrzów, kierowników scholi, chórów i innych zespo-
łów muzycznych. Nie ma, jak sądzę, potrzeby, zwłaszcza w naszym gremium, uza-
sadniać potrzeby kształcenia na wszystkich możliwych poziomach i permanentnej 
dalszej formacji artystycznej i liturgicznej ludzi bezpośrednio odpowiedzialnych za 
stan muzyki sakralnej w Polsce2. 

Zostałem poproszony o przedstawienie koncepcji szkolenia muzyków kościel-
nych w specjalności „muzykologia” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie. Tak się składa, że rok akademicki 2008/2009 jest rokiem jubile-
uszowym XL-lecia funkcjonowania muzykologii – najpierw na ATK, a od r. 1999 
UKSW. Jest to okres z jednej strony krótki, z drugiej – pozwalający na analizę owo-
ców pracy dydaktycznej całego zespołu profesorskiego. 

Na początku chciałbym poczynić dwie ważne uwagi. Primo, ATK nigdy nie 
kształciła muzyków kościelnych. Wydaje się to może niezrozumiałe, ale tak jest do 
dzisiaj. Od początku istnienia nasza specjalność nastawiona była głównie na prace 
typu historycznego, badania źródłoznawcze. Natomiast – i to jest bezsprzeczny fakt 
– nasi absolwenci nierzadko podejmowali pracę w charakterze muzyków kościel-
nych (najczęściej jako drugoetatową). Secundo, przez cały okres 40 lat istnienia mu-
zykologii ATK i UKSW studenci tej specjalności mieli w programie studiów włą-

1 KL 112-121.
2 Kolejnym zwiastunem poprawy sytuacji na tym obszarze jest koncepcja utworzenia w Toru-

niu szkoły kantorów, którzy będą pełnić posługę w parafiach diecezji toruńskiej. W tych kościołach, 
w których nie ma organisty zatrudnionego na stałe, kantor będzie mógł prowadzić wspólny śpiew, 
także będzie uczestniczyć w tych obrzędach, w których organy nie są używane, np. w czasie konduktu 
pogrzebowego. Koncepcja takiej szkoły dojrzewała kilka lat, od października 2008 r. zmaterializuje się 
w postaci dwuletniego studium.
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czony blok przedmiotów praktycznych, który pozwalał im także przygotować się do 
takiej pracy. 

Jest to tradycja, która powstała w wyniku konieczności historycznej. Poszcze-
gólne diecezje i zakony potrzebowały wykwalifikowanej kadry niezbędnej do pro-
wadzenia zajęć z zakresu muzyki kościelnej w seminariach, nowicjatach, parafiach 
i klasztorach. Osoby duchowne w poprzednim okresie miały utrudniony dostęp do 
państwowego szkolnictwa wyższego, musiały zatem z konieczności wybierać studia 
muzykologiczne na KUL, a od roku 1968/1969 także w warszawskiej ATK, dokąd 
przeniesiono Ośrodek Kształcenia Organistów z Anina,  którego kadra stała się fun-
damentem pedagogicznym muzykologii organizowanej pod kierunkiem ks. prof. 
Jerzego Pikulika. 

Osoba ówczesnego kierownika, mediewisty, odcisnęła wyraźny ślad na progra-
mie badawczym i dydaktycznym. Ks. prof. J. Pikulik – uczeń ks. prof. H. Feichta 
– kontynuował badania mające na celu dotarcie i naukowe opisanie poszczególnych 
zabytków muzyki liturgicznej, głównie źródeł średniowiecznych – najpierw gra-
duałów, a następnie antyfonarzy. Ten kierunek nadal jest realizowany, co stanowi 
o ciągłości tradycji akademickiej naszej  specjalności.

Obok tego nurtu równolegle realizowany jest w naszym uniwersytecie program 
nauczania przedmiotów praktycznych. Jest to, jak już zaznaczyłem, pewne minimum 
(niestety, zmienne w poszczególnych latach) pozwalające na podjęcie przez naszych 
absolwentów dodatkowej pracy w parafiach, ale nie tylko w nich. 

Kierunek praktyczny jest realizowany w ramach zajęć obowiązkowych i aktual-
nie obejmuje:

• naukę gry na fortepianie,
• naukę gry na organach,
• emisję głosu,
• dyrygenturę chóralną,
• ćwiczenia ze śpiewu gregoriańskiego,
• chór.

Jak łatwo się domyśleć, program ten nacechowany jest najważniejszymi potrze-
bami codziennej pracy w parafiach, w których muzyk kościelny, będący najczęściej 
organistą, styka się na co dzień z dwoma aparatami wykonawczymi: instrumentem 
organowym i chórem. Program studiów muzykologicznych obejmuje także te przed-
mioty, które w sposób oczywisty poszerzają umiejętności muzyka kościelnego – mam 
tu na myśli harmonię funkcyjną, kontrapunkt ścisły i swobodny, teorię i historię form 
muzycznych, podstawy muzyki (dla wyrównania poziomu studentów I roku) – jed-
nak te przedmioty wchodzą w zakres muzykologii systematycznej i niejako z natury 
są częścią obowiązkowego programu uniwersyteckich studiów muzykologicznych.

Wspomniałem, że minimum praktyczne było zmienne w czasie, tj. ta część zmie-
niała się w zależności od różnych czynników. Było to najczęściej związane z moż-
liwościami kadrowymi, dość mocno napiętą siatką godzin wykładów i ćwiczeń, ale 
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także wymogami formalnymi. Zmiany te dotykały samego profilu programowego, 
jak i liczby godzin poszczególnych przedmiotów. W przeszłości w planie naucza-
nia była instrumentacja (zwłaszcza na orkiestrę dętą, z którą muzyk kościelny może 
spotkać się w praktyce najczęściej), także akompaniament liturgiczny z elementami 
modalności. Obecnie tych przedmiotów nie prowadzimy, niemniej mamy je w pla-
nach na przyszłość.

Po ukonstytuowaniu się Uniwersytetu, program nauczania musiał uwzględniać 
tzw. minimum ministerialne. W przypadku UKSW jest ono wyraźnie przekroczone. 
Wiąże się to z faktem, że wytyczne ministerialne uwzględniają studia czysto muzy-
kologiczne, bez bloku zajęć praktycznych. Po wtóre, muzykologia na UKSW nie jest 
jednostką samodzielną. Musi zatem realizować program nauczania przedmiotów wy-
działowych. Tak było, kiedy muzykologia istniała na Wydziale Teologicznym, i tak 
jest obecnie – w ramach struktury Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych.

W praktyce oznacza to, że studenci muzykologii UKSW odbywają równolegle 
studia z zakresu muzykologii i historii. Są to więc studia trudne, ale dające większe 
możliwości absolwentom, zwłaszcza po ukończeniu Studium Pedagogizacji, które 
jest nieobowiązkowe, a które po ukończeniu daje uprawnienia do nauczania przed-
miotów muzycznych w szkołach ogólnokształcących. 

Obecnie muzykologia UKSW rozpoczyna zawodowe studia trzyletnie, nadal 
w ramach „historii”, które będzie można kontynuować na poziomie magisterskim. 
Program nauczania obejmuje w zasadzie trzy bloki przedmiotowe:

1. historia – historia ogólna, historia Kościoła, nauki pomocnicze historii;
2. muzykologia – historia muzyki, chorał gregoriański, estetyka, akustyka, for-

my muzyczne, analiza muzyczna, harmonia, kontrapunkt;
3. muzyka – fortepian, organy, dyrygentura, chór, emisja głosu.

Ze względu na specyfikę kształcenia (przedmioty praktyczne) są to studia dość 
kosztowne: zajęcia na instrumentach są prowadzone w trybie indywidualnym, od 
ubiegłego roku zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zasady obowiązkowości zajęć 
na fortepianie i organach wyłącznie dla tych studentów, którzy na świadectwie ukoń-
czenia szkoły muzycznej II stopnia nie mają wykazanego fortepianu i/lub organów ja-
ko instrumentu głównego. Trzeba dodać, że rozpoczęcie studiów muzykologicznych 
na UKSW nie jest warunkowane ukończeniem szkoły muzycznej, aczkolwiek jest to 
wskazane. Mamy zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzanie 
tzw. postępowania specyficznego przy rekrutacji, w praktyce pozwalające na spraw-
dzenie umiejętności gry na instrumencie klawiszowym i ogólnej wiedzy o muzyce. 
Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym wybierali historię muzyki, zwolnieni są 
ze sprawdzianu wiedzy o muzyce w myśl odrębnych przepisów. 

Nowością dla naszej muzykologii będą praktyki studenckie. Co interesujące, mi-
nimum programowe ustalone dla jednolitych magisterskich studiów muzykologicz-
nych nie przewidywały praktyk, natomiast są one włączone do programu trzyletnich 
studiów zawodowych. Stąd w naszej specjalności studenci będą zobowiązani do od-
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bycia 3-tygodniowych praktyk. Wachlarz praktyk będzie dość szeroki: od bibliotek, 
archiwów, przez praktykę kościelną, radiową, do instytucji impresaryjnych, arty-
stycznych. Chcielibyśmy, aby studenci wybierali z możliwie szerokiej oferty prak-
tyk, żeby dostarczyć im w przyszłości jak najwięcej możliwości zatrudnienia.

Jeszcze chciałbym wspomnieć o potrzebie dostosowania programu kształcenia pod 
kątem wykorzystania naszych absolwentów w pracy kościelnej. Widzimy koniecz-
ność wprowadzenia przedmiotu harmonii modalnej oraz potrzebę liturgicznej formacji 
muzyków kościelnych. Do programu studiów powinien być wprowadzony przedmiot, 
który tę sferę przybliżyłby ludziom, którzy współtworzą przecież liturgię. 

Kończąc, podzielę się z Państwem pewną refleksją. Nie wiem, czy będę w tym 
względzie odosobniony, ale studenci UKSW (jeszcze raz przypominam, że nie pro-
wadzimy studiów pod nazwą „muzyka kościelna”) zarzekali się wielokrotnie w mo-
jej obecności, że na pewno nie będą pracować w kościele jako organiści, czy ogól-
nie – muzycy kościelni. Zarzekali się zwłaszcza wówczas, kiedy mówiłem, że duża 
część z nich będzie pracować w kościołach już to na pierwszym, już to na drugim 
etacie, czy nawet bez etatu, ale jednak w kościele. Po ukończeniu studiów sami piszą 
lub dzwonią do mnie, że jednak podjęli – najczęściej dodatkową – pracę we własnej 
czy sąsiedniej parafii. Następne roczniki studentów powtarzają to samo i tak samo 
później opowiadają mi o swojej pracy. Sądzę, że jest to najlepszy dowód na to, że 
kształcenie muzyków kościelnych powinno odbywać się na każdym poziomie, także 
akademickim, i nie tylko w akademiach muzycznych. 


