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KS. IRENEUSZ PAWLAK

Muzyka instrumentalna w świetle dokumentów Kościoła

Muzyka w Kościele rzymskim od samego początku była związana z obrzędami. 
Na pierwszym miejscu zawsze stawiano śpiew jako nieodzowny element proklama-
cji słowa. Natomiast muzyka wykonywana na instrumentach, rzadko zresztą stoso-
wana w liturgii, w ciągu wieków cieszyła się umiarkowanym poparciem, a w więk-
szości przypadków dość niechętnym traktowaniem ze strony władzy duchownej. Jak 
wiadomo, Kościoły Wschodnie wręcz wykluczyły ją z użytku liturgicznego.

Z czasem, gdy obrzędy zaczęły przyjmować coraz to bardziej określone struk-
tury, zaistniała konieczność ujmowania w ramy prawne także muzyki i to zarówno 
wokalnej, jak i instrumentalnej. Normy i postulaty pod adresem tej ostatniej najczę-
ściej były skierowane przeciw pojawiającym się nadużyciom. Nie formułowano na-
tomiast pozytywnych kryteriów dopuszczania muzyki do świętych czynności. Wy-
nikało to głównie z nadmiernego lęku przed desakralizacją ceremonii oraz miejsc 
kultu. Zresztą zastrzeżenia budziła nie tyle sama muzyka, ile instrumenty używane 
do jej wykonywania. W ogóle warto nadmienić, że niemal całe prawodawstwo li-
turgiczne, w tym także najnowsze, sprowadza problem muzyki instrumentalnej do 
dyrektyw dotyczących instrumentów, a o samej muzyce mówi bardzo niewiele. To 
pomieszanie zagadnień z punktu widzenia metodologicznego bardzo utrudnia jasne 
oddzielenie samego repertuaru od źródeł jego generowania. Dlatego niejako z ko-
nieczności musimy zająć się także instrumentami, choć zasadniczym przedmiotem 
naszych rozważań będzie dzieło muzyczne. Należy się także zastrzec, że w ramy 
naszych studiów nie wchodzą kompozycje wokalno-instrumentalne, w których mu-
zyka stanowi równorzędny czynnik ze słowami, np. msze, nieszpory, pieśni z akom-
paniamentem itp. Ten gatunek muzyki wymaga osobnego omówienia. Nas interesuje 
wyłącznie czysta muzyka instrumentalna.

1. Okres do Soboru Trydenckiego

Pierwsze zapisane krytyczne wzmianki o muzyce instrumentalnej pojawiły się 
w dziełach Ojców Kościoła. Z różnych względów sprzeciwiali się oni stosowaniu in-
strumentów w liturgii. Przedmiotem ich protestów stały się przede wszystkim instru-
menty używane w kultach pogańskich. Dopuszczano natomiast te, które towarzyszyły 
śpiewowi psalmów1. Św. Ambroży (ok. 335–397) za instrumenty niedopuszczalne 

1 I. PAWLAK, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lu-
blin 2001, s. 188.
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uważał piszczałki i flety, natomiast wyrażał zgodę na stosowanie liry i cytry2. Cytrę 
i psalterium znano już w Starym Testamencie. Często ich wykorzystywanie inter-
pretowano w sposób mistyczny, porównując np. kult Ducha Świętego do psalterium 
składającego się z 10 strun: „Na harfie dziesieciostrunnej i lirze” (Ps 33,2; 92,4). 
Taką teorię wyznawał m.in. Euzebiusz z Cezarei (263–339)3. Św. Ambroży przeciw-
stawiał śpiewowi kościelnemu „śmiercionośny dźwięk instrumentów właściwy dla 
przedstawień”4. Św. Klemens Aleksandryjski (ok. 150–215) potępiał tzw. „harmonie 
chromatyczne”5. Z kolei św. Bazyli (ok. 329/330–379) przestrzegał przed niebez-
pieczeństwem gry na flecie6. A zatem Ojcowie Kościoła wykluczali te instrumenty, 
które mogłyby wywoływać skojarzenia z obrzędami pogańskimi. Uważano także, że 
muzyka instrumentalna sama z siebie nic nie wyraża, gdyż nie jest związana ze sło-
wami. Dlatego polecano śpiew, zwłaszcza psalmów, który miał sprzyjać „duchowi 
pobożności”7.

Pierwszym instrumentem, który dopuszczono do użytku w kościołach, były orga-
ny. Wydanie zgody na ich stosowanie przypisuje się papieżowi Witalianowi (657–
672)8. Nie używano ich jednak w czasie liturgii9. Z czasem zaczęto towarzyszyć na 
organach niektórym śpiewom mszalnym i oficjum. Dotyczyło to przede wszystkim 
śpiewów między czytaniami oraz responsoriów matutinum, czyli śpiewów meli-
zmatycznych. Prawdopodobnie chodziło o podtrzymywanie śpiewu wykonywane-
go przez mniej sprawnych śpiewaków. Początkowo czyniono to tylko w niedziele 
i święta10. Począwszy od XIV w. do kościołów zaczął wchodzić samodzielny reper-
tuar organowy. W XV w. muzyka organowa wypełniała te części liturgii, w których 
nie wystepował chór11. Stopniowo wprowadzano także inne instrumenty. Jednak-
że stan muzyki instrumetalnej budził nieustanne zastrzeżenia u osób zatroskanych 
o świętość kultu. Już w XII w. opat cystersów Aelredus (ok. 1100–1167) w dziele 
Speculum caritatis pytał, skąd w kościołach bierze się tyle organów i cymbałów12. 
A więc już wtedy obok organów używano w kościołach także cymbały.

Jak już wspomniano, razem z rozwojem muzyki instrumentalnej zaczęły mno-
żyć się nadużycia. Używano instrumentów muzycznych w ceremoniach kościelnych 
połączonych z obrzędami ludowymi, w tym także z tańcami. W kościołach oraz na 

2 Lyra vero et cithara, in cultu pagano minus usitate, permittuntur. Zob. F. ROMITA, Ius musicae 
liturgicae, Taurini 1936, s. 19.

3 Tamże, s. 20.
4 Tamże, s. 17.
5 Tamże, s. 17–18.
6 Tamże, s. 18.
7 Tamże, s. 27.
8 D. DROYSEN, Musikinstrumente in mittelalterlicher Gottesdienst, w: K.G. FELLERER (red.), Ge-

schichte der katholischen Kirchenmusik, t. I, Kassel 1972, s. 350.
9 Zob. R. RAK, Zarys dziejów śpiewu i muzyki w liturgii, w: F. BLACHNICKI I IN. (red.), Wprowadzenie 

do liturgii, Poznań 1967, s. 10.
10 D. DROYSEN, art. cyt., s. 351.
11 R. RAK, art. cyt., s. 10.
12 F. ROMITA, dz. cyt., s. 40.
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cmentarzach przykościelnych organizowano przy grobach męczenników widowiska 
i tańce13. Tym zwyczajom przeciwstawiały się synody, np. synod w Rouen (1235) 
zakazał tańców pod karą ekskomuniki14. Przeciwko powtarzającym się naduży-
ciom wystąpił papież Jan XXII w konstytucji apostolskiej Docta sanctorum patrum 
(1324)15. Podobne zakazy władz kościelnych powtarzały się aż do Soboru Trydenc-
kiego (1545–1563)16. W czasie trwania soboru, na ostatniej jego sesji (13 XII 1563) 
bp Ragazonus Hieronymus wołał do ojców soboru, aby z domu Bożego usunęli „lu-
bieżne śpiewy, symfonie, spacery, rozmowy, handel”17. Sobór wydał jednak bardzo 
lakoniczne orzeczenie. Stwierdza ono, że z kościołów należy usunąć te rodzaje mu-
zyki, w których znalazło się „coś swawolnego lub nieczystego”18. 

Najprawdopodobniej Ojcowie mieli na myśli wokalną muzykę wielogłosową, 
w której tekst liturgiczny stawał się niezrozumiały, oraz muzykę instrumentalną. 
Nie wydano jednak zakazu używania konkretnych instrumentów czy repertuaru.

2. Od Tridentinum do Vaticanum II

Synody zwoływane po Soborze Trydenckim miały na celu wprowadzanie uchwał 
soborowych w Kościołach lokalnych. I tak na I synodzie mediolańskim (1565) na-
kazano wyłączenie z użytku liturgicznego wszystkich instrumentów poza organa-
mi. Synod w Cambrai (1565) przestrzegał uderzających w dzwonki, aby nie czynili 
tego w sposób nieobyczajny, a synod w Malines (1607) nawoływał, by instrumen-
ty nie naśladowały swawolnych śpiewów19. Ponadto długotrwałe starania o wyłą-
czenie z obrzędów muzyki instrumentalnej podejmowali papieże: Aleksander VII 
(1655–1667), Innocenty XI (1676–1689) i Innocenty XII (1691–1700). Chodziło 
o usunięcie muzyki czysto świeckiej, którą liczne kapele w okresie baroku wyko-
nywały w ramach liturgii. Miejscem bowiem koncertowania w tym czasie były wy-
łącznie kościoły, w których grywano symfonie (przed lub po nabożeństwie, albo 
w czasie procesji), sonaty, adagia, andante pro processione i inne. Jeden i ten sam 
zespół, wykonujący bezpośrednio po sobie muzykę świecką i kościelną, zatracał po-
czucie różnicy między nimi20. W XVIII w. tworzono i wykonywano niemal taki sam 
repertuar, jak w wieku poprzednim, jeszcze bardziej mieszając utwory świeckie i re-
ligijne. Organiści nadto grywali aranżacje arii i uwertur operowych, suity, przeróbki 

13 Tamże, s. 33.
14 Tamże, s. 34.
15 Tamże, s. 47–48.
16 Tamże, s. 52–57.
17 Tamże, s. 64.
18 I. PAWLAK, Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze 

Trydenckim, Lublin 1988, s. 48.
19 F. ROMITA, dz. cyt., s. 66–69.
20 H. FEICHT, Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 12 

(1965), z. 4, s. 30–31.



20

Biuletyn nr 5 SPMK   Musica instrumentalis

symfonii i koncertów21. Benedykt XIV, pragnąc zapobiec dalszej degradacji muzyki 
kościelnej, wydał encyklikę Annus qui (1749), która zezwalała na używanie wybra-
nych instrumentów, ale zakazywała grać na instrumentach właściwych dla sztuki 
teatralnej. Natomiast w dość tolerancyjny sposób wyraził się papież o „symfoniach”, 
które powinny być „poważne i niezbyt długie”22. Prawdopodobnie chodziło o canzo-
ny, które nazywano symfoniami lub sonatami.

Mimo podejmowanych starań, nadużycia powtarzały się nadal w XIX w. W ra-
mach nabożeństw wykonywano solowe utwory na klarnet lub trąbkę, a nadto kom-
pozycje całkiem świeckie, nie mające żadnego związku z kultem, np. wyjątki z oper, 
nokturny Chopina itp.23 W 1842 r. kard. C. Patrizi w specjalnie wydanym edykcie 
zakwalifikował jako abusus używanie niektórych instrumentów, zwłaszcza perku-
syjnych i szarpanych24. Z kolei synod praski (1860) pozwolił wprawdzie na stoso-
wanie, obok organów, także innych instrumentów, ale zastrzegł, aby działo się to 
rzadko i w sposób umiarkowany25. Ruch cecyliański, który nawoływał do odnowy 
muzyki kościelnej, nie wytworzył znaczących kompozycji instrumentalnych o cha-
rakterze kościelnym, poza licznymi utworami organowymi o dość miernej wartości 
artystycznej.

Powoli jednak zmieniał się stosunek władz kościelnych do muzyki instrumental-
nej. Świadczy o tym dość znaczne zainteresowanie tym problemem ze strony papie-
ży XX w. Pius X w swoim motu proprio „Tra le sollecitudini” (1903) dopuścił do 
użytku liturgicznego poza organami także inne instrumenty (n. 15), zakazując jed-
nocześnie koncertowania podczas obrzędów (n. 17). Dotyczyło to zwłaszcza instru-
mentów „hucznych i brzęczacych”, takich jak: bęben, kocioł, talerze czy dzwonki. 
Wykluczył też papież udział orkiestry, ale wyjątkowo pozwolił na używanie instru-
mentów dętych pod warunkiem, że ich liczba będzie ograniczona, a sam utwór przy-
bierze poważny charakter (n. 20). Więcej natomiast swobody pozostawił orkiestrom 
podczas procesji urządzanych poza kościołem (n. 21). Papież Pius XI w konstytucji 
apostolskiej Divini cultus sanctitatem (1928) przede wszystkim zalecał śpiew, ale 
pochwalił używanie organów (n. 7-8). Jeszcze dalej poszedł Pius XII w encyklice 
Musicae sacrae disciplina (1955), który oprócz organów dopuścił także inne instru-
menty, z zastrzeżeniem, że w ich używaniu „nie może być nic światowego, nic ha-
łaśliwego czy krzykliwego” (n. 30). Szczególnie wyróżnił instrumenty smyczkowe, 
ponieważ czy to wzięte osobno, czy też z towarzyszeniem innych instrumentów lub 
organów, „doskonale oddają uczucia smutku lub radości” (n. 30)26.

21 K. MROWIEC, Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów XIX wieku, Lublin 1964, 
s. 16. 

22 F. ROMITA, dz. cyt., s. 95.
23 K. MROWIEC, dz. cyt., s. 16.
24 F. ROMITA, dz. cyt., s. 102.
25 Tamże, s. 109.
26 Zob. I. PAWLAK, Muzyka w nauczaniu papieży, „Ethos” 19 (2006), nr 1–2, s. 30–40.



21

Ks. Ireneusz Pawlak – Muzyka instrumentalna w świetle dokumentów Kościoła

W omawianym okresie pojawiły się dość szczegółowe normy prawne dotyczące 
muzyki instrumentalnej, które zaważyły na jej ocenie i wykonywaniu w ciągu nie-
mal 300 następnych lat. Już w XVII w. zaczęły się odzywać głosy, aby grę na instru-
mentach, w tym także na organach, wyłączyć z użytku liturgicznego w okresie pa-
syjnym. W edykcie wyjaśniającym konstytucję apostolską Piae sollicitudinis studio 
Kongregacja Wizytacji Apostolskich poleciła (1665), by organy w tym czasie nie 
towarzyszyły śpiewom. Narastająca niechęć do gry na instrumentach spowodowała, 
że synod rzymski (1725) wprowadził zakaz gry na organach w okresie Adwentu, 
Wielkiego Postu oraz w mszach i oficjach za zmarłych27. Niebawem ten zakaz stał 
się prawem ogólnokościelnym. Przypomniał go m.in. synod praski (1860)28. W tym 
miejscu jawi się pytanie, jakie były powody wprowadzenia tego zakazu. Wydaje 
się, że istniejące nadużycia nie były jedyną i najważniejszą przyczyną. Wyłączenie 
muzyki instrumentalnej z udziału w obrzędach wielkopostnych niektórzy autorzy 
łączą ze zwyczajem zasłaniania w tym okresie krzyży, obrazów lub nawet całego 
ołtarza. Zasłona miała być rodzajem „interdyktu” zakładajacego wykluczenie wier-
nych z wizualnego uczestnictwa we mszy św. Zmuszała ona niejako zgromadzonych 
do przeżywania misterium Eucharystii w atmosferze tajemniczości i ukrycia29. Inni 
uważają, że umieszczenie zasłony było pewnego rodzaju „postem dla oczu”, a za-
kaz używania instrumentów miał się stać „postem dla uszu”30. Tak w jednym, jak 
i w drugim przypadku chodziło o ograniczenie lub nawet usunięcie przepychu na-
bożeństw panującego powszechnie w epoce baroku. Ocena estetyczna i klasyfikacja 
sztuk tego okresu, oparta na teorii racjonalistyczno-kartezjańskiej, kazała uważać 
sztukę za niższą formę poznania. Pośród zaś sztuk muzyka znalazła się na ostat-
nim miejscu, a na miejscu pierwszym postawiono poezję, czyli słowo. To ostatnie 
zwraca się ku rozumowi, podczas gdy muzyka jedynie ku zmysłom i ku słuchowi. 
Nie przekazuje ona duszy niczego, nie jest językiem, który by cokolwiek komuni-
kował. Muzyka niesie jedynie przyjemność dla zmysłów, dla słuchu „pieszczonego 
grą dźwięków i słodkimi melodiami”. Świat dźwięków niewiele znaczy. O ile poezja 
posługuje się językiem rozumu i prawdy, o tyle muzyka sama z siebie nie znaczy nic 
i pozostaje jej tylko stać się skromną sługą poezji, pomagającą jej przekazać prawdę 
w sposób lżejszy i mniej surowy31. Takie przekonanie o roli sztuki, a zwłaszcza mu-
zyki, niewątpliwie miało wpływ na traktowanie tzw. muzyki czystej także w litur-
gii. Uważano ją niemal wyłącznie za ozdobę, bez której liturgia może się obyć, nie 
ponosząc żadnej szkody w swojej istocie. Inną przyczyną było sprowadzenie życia 
religijnego do sfery przeżyć subiektywnych, zaniedbanie pobożności obiektywnej 
oraz eksponowanie treści drugorzędnych na niekorzyść centralnych prawd chrze-
ścijaństwa. Patos duchowości barokowej często wystawiał religijność tego okresu 

27 F. ROMITA, dz. cyt., s. 87.
28 Tamże, s. 110.
29 J. BRAUN, Der christliche Altar, München 1924, s. 171.
30 A. ADAM, Das Kirchenjahr mitfeiren, Freiburg 1979, s. 94.
31 E. FUBINI, Historia estetyki muzycznej, Kraków 1997, s. 174–175.
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na niebezpieczeństwo uczuciowego entuzjazmu oraz przesadnego manifestowania 
przeżyć religijnych32. Subiektywizm i indywidualizm stał także u podłoża wymie-
nionych zakazów, gdyż spowodowały one reakcję katolickiego oświecenia, przeciw-
nego barokowym formom myślenia i pobożności33. Innym powodem był rubrycyzm, 
który w tym okresie doszedł do głosu jako reakcja przeciw dowolności. Polegał on 
na praktyce niewolniczego wykonywania przepisów i ustalania ich tam, gdzie ist-
niała jakakolwiek niejasność. Naczelną zasadą była zgodność z dawną, zwłaszcza 
rzymską, tradycją34, a tradycja ta z ogromną rezerwą odnosiła się do muzyki instru-
mentalnej. Z pewnością na ograniczenie używania instrumentów w wymienionych 
okresach miały wpływ także względy psychologiczne. Uważano bowiem, że po Ad-
wencie czy Wielkim Poście muzyka bardziej ozdobi i wyeksponuje następujące po 
nich okresy Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Swoją drogą, nie zauważono, iż Ad-
wentu nie można traktować tak samo jak Wielkiego Postu, a mianowicie jako czasu 
pokuty. Ale te rozróżnienia musiały poczekać na wyjaśnienie do reformy liturgii 
Soboru Watykańskiego II.

Cały ten bagaż minionych wieków zebrał, szczegółowo uporządkował i potwier-
dził ostatni dokument przedsoborowy, a mianowicie Instrukcja o muzyce sakralnej 
i liturgii (1958) w nn. 78–84. Ograniczenia w nim zawarte można uznać za „łabędzi 
śpiew” kończącej się epoki.

Mimo to, jak już wspomniano, zakazy wyrażone przez synod rzymski w 1725 r. 
zaważyły na mentalności wielu pokoleń i funkcjonują jeszcze w naszych czasach.

3. Sobór Watykański II i okres posoborowy

Nie jest przesadą twierdzenie, że Sobór Watykański II zapoczątkował nowy okres 
w dziejach liturgicznej muzyki instrumentalnej. Dowodem na to jest Konstytucja 
o liturgii świętej, w której po raz pierwszy w dziejach znalazł się rozdział poświę-
cony muzyce (rozdz. VI, nn. 112–121). Wielkie znaczenie ma też sformułowanie, 
że „śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną 
częścią uroczystej liturgii” (n. 112). Tę uwagę w świetle późniejszego prawodaw-
stwa można rozszerzyć na całą sferę muzyki liturgicznej. Oznacza ona odejście od 
traktowania muzyki wyłącznie jako dodatku czy ozdoby liturgii. Określono też rów-
ne traktowanie wszystkich gatunków muzyki, o ile tylko posiadają wymagane przy-
mioty (n. 116).

Dokument soborowy oraz późniejsze zarządzenia posoborowe w dalszym cią-
gu więcej mówią o instrumentach, niż o muzyce na nich wykonywanej. Znane jest 
stanowisko Soboru Watykańskiego II, który pochwala przede wszystkim organy 
piszczałkowe (KL, n. 120). Dopuszcza się także inne instrumenty „do kultu Bożego 

32 W. HRYNIEWICZ, Barok. Aspekt religijny, EK 2, szp. 45.
33 Tamże.
34 P. SCZANIECKI, Barok. W  liturgii, EK 2, szp. 51.
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według uznania i za zgodą kompetentnej władzy terytorialnej (…), o ile nadają się 
albo mogą być przystosowane do użytku sakralnego, jeżeli odpowiadają godności 
świątyni i rzeczywiście przyczyniają się do zbudowania wiernych” (tamże). Naucza-
nie soboru niemal dosłownie powtarza Jan Paweł II: „Należy jednak czuwać, aby 
instrumenty były stosowne do użytku liturgicznego, odpowiadały godności świąty-
ni, aby były w stanie podtrzymać śpiew wiernych i sprzyjały ich zbudowaniu” (list 
Mosso dal vivo desiderio z okazji 100. rocznicy motu proprio Piusa X z 22 listopa-
da 2003, n. 14). Natomiast dokument nie wypowiada się na temat samej muzyki. 
Skądinąd wiadomo, że muzyka liturgiczna musi spełniać pewne warunki, aby mogła 
być dopuszczona do udziału w świętych czynnościach. Wymienia się dwa podsta-
wowe przymioty: świętość i doskonałość formy (Musicam sacram, n. 4a). Pierwszy 
oznacza duchowy charakter muzyki, odmienny od muzyki świeckiej (krzykliwość, 
taneczność itp.). Chodzi o „pieśni pełne ducha” (Ef 5,19; Kol 3,16). Doskonałość zaś 
zakłada wysoki poziom artystyczny samego utworu, czyli profesjonalizm kompozy-
torski, którego przeciwieństwem jest muzyczny banał. 

Nieco więcej o samej muzyce mówią instrukcje rzymskie. Wspomniana już przed-
soborowa Instrukcja o muzyce sakralnej i liturgii (1958) jasno rozgranicza muzykę 
jako akompaniament do śpiewu od instrumentalnej muzyki wykonywanej solowo 
(nn. 78–84). Jedna i druga jest zakazana w okresie Adwentu, Przedpościa, Wielkie-
go Postu oraz w mszach i oficjach za zmarłych. Poważny przełom w tej dziedzinie 
przyniosła instrukcja Musicam sacram (1967), która ograniczyła zakaz wyłącznie 
do muzyki solowej (n. 66), a nie wspomina już o instrumentalnym towarzyszeniu do 
śpiewów, nawet w Triduum Paschale (tamże). Wyraźnie wyjaśnia to komentarz do 
tej instrukcji: „Tenże dźwięk instrumentów nie jest nadal zakazany, gdy towarzyszy 
śpiewom w Triduum sacrum, jak to było dotąd”35. Na tym tle wprost rewolucyjną 
okazała się Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykań-
skim II (8 II 1979), w której czytamy: „Na organach i innych instrumentach wolno 
akompaniować przez cały rok liturgiczny. Natomiast gra solowa na instrumentach 
zabroniona jest od zakończenia śpiewu Chwała na wysokości Bogu w mszy Wiecze-
rzy Pańskiej do zakończenia tego hymnu w mszy Wigilii Paschalnej” (n. 19). A za-
tem w Polsce jedynym prawnie zakazanym czasem dla wykonywania solowej mu-
zyki instrumentalnej są pierwsze dwa dni Triduum Paschalnego36. Pewna ewolucja 
w kierunku złagodzenia dotychczasowych przepisów w tej dziedzinie nastąpiła też 
w prawodawstwie ogólnokościelnym. Caeremoniale Episcoporum (1985) wyraźnie 
stwierdza: „W czasie Adwentu dopuszcza się organy i inne instrumenty muzyczne, 
a ołtarze ozdabia się kwiatami, w taki jednak sposób, aby zgadzały się z charakterem 
tego czasu i by żadną miarą nie przewyższały pełnej radości Bożego Narodzenia” 
(n. 41). Dopuszcza się też akompaniament instrumentalny do śpiewów w Wielkim 
Poście, aż do Wigilii Paschalnej włącznie (tamże). A więc instrukcja Episkopatu 

35 Komentarz do instrukcji Musicam sacram, w: Rinnovamento liturgico e musica sacra, Roma 
1967, s. 38.

36 I. PAWLAK, Muzyka liturgiczna, s. 197.
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Polski okazała się pionierska. Wydaje się, że dalszy rozwój prawa pójdzie w kie-
runku złagodzenia lub nawet zniesienia przepisów zakazujących używanie solowej 
muzyki instrumentalnej w liturgii. Niekonsekwencję obecnych zakazów zauważył 
już komentator instrukcji Musicam sacram w 1967 r., kiedy pisał: „Dźwięk orga-
nów i innych instrumentów traktuje się ciągle w sposób tradycyjny, uważając go za 
ozdobę świętych czynności. W naszych czasach wydobywa się na światło dzienne 
także inne aspekty, mianowicie zdolność, jaką posiadają organy, by odpowiednio 
użyte, pobudzały zrozumienie danego okresu liturgicznego czy danej celebracji oraz 
jej poszczególnych części. Należy sobie życzyć, by prawo doczekało się dalszej re-
formy i by całościowo odpowiadało takiemu rozumieniu. Któż bowiem zaprzeczy 
pożytkowi, jaki można uzyskać z dobrej gry organowej w poszczególnych częściach 
liturgii, np. gdy towarzyszy ona procesji do Komunii św., podczas której nie zawsze 
istnieje możliwość wykonania śpiewu? To samo można powiedzieć o Triduum Pas-
chalnym, o adoracji krzyża itd.”37 W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na dziwne 
połączenie w prawodawstwie zdobienia ołtarzy kwiatami i równoległe odniesienie 
tego faktu do dźwięków instrumentalnych: nie wolno stawiać kwiatów i grać na 
instrumentach. Ciągle jeszcze kwiaty i muzykę uważa się za ozdobę liturgii, z któ-
rej można łatwo rezygnować, aby kwiaty przypadkiem nie bawiły zmysłu wzroku, 
powonienia i dotyku, a muzyka, by nie bawiła uszu. Tymczasem w Wielki Piątek 
w naszych kościołach Boże Groby toną w kwiatach, a zabrania się wykonywania 
muzyki instrumentalnej. Czy jest to postępowanie logiczne? Czy muzyka nie jest 
w ten sposób dyskryminowana? 

Rozwijając tę myśl, trzeba zachęcać do podejmowania trudu rozwiązywania 
sprzeczności, jaka istnieje w dokumentach ogólnokościelnych odnośnie do solo-
wej muzyki instrumentalnej. Konstytucja o liturgii świętej z naciskiem podkreśla, iż 
„brzmienie [organów] potęguje wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wier-
nych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej” (n. 120). Triduum Paschalne 
określa się z kolei jako „szczyt roku liturgicznego” (Ogólne normy roku liturgicz-
nego i kalendarza, w: Missale romanum 2002, n. 18). Dlaczego więc podczas tego 
„szczytu” nie jest wskazane, a nawet jest wręcz zabronione kierowanie umysłów 
wiernych ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej?38 Zakaz wykonywania muzyki 
wydaje się najłatwiejszym, żeby nie powiedzieć: najprymitywniejszym sposobem 
charakterystyki okresu Wielkiego Postu, a szczególnie pierwszych dwóch dni Tridu-
um Paschalnego. Ten pomysł, zrodzony w Rzymie w XVII w., nie może pochodzić 
od muzyków. Prawdopodobnie powstał on w głowach prawników, którzy opacznie 
rozumieli rolę muzyki w liturgii, ograniczając ją wyłącznie do funkcji ozdobnej (ad 
decorem). Do tych norm dołączono później nie tyle teologię, ile raczej ideologię, 
wyżej zresztą krótko wspomnianą. Nieograniczona hegemonia prawa rzymskiego 

37 Komentarz do instrukcji, s. 38.
38 I. PAWLAK, Muzyka liturgiczna, s. 198. Por. także TENŻE, Jaka muzyka w Triduum Paschale?, 

„Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 1–2, s. 133; TENŻE, Gra na instrumentach – muzyka liturgiczną?, „Liturgia 
Sacra” 1 (1995), nr 3-4, s. 189.
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objęła już w średniowieczu niemal całą Europę Zachodnią i wywarła wpływ na sta-
nowione w niej zarządzenia. Mentalność Europejczyka nawiązuje do legalizmu fa-
ryzeuszy, którzy jedynie w przestrzeganiu uchwalonego przez siebie prawa widzie-
li miarę pobożności. Skutki moralne ich nie obchodziły. Z tą postawą nie zgadzał 
się Jezus Chrystus, mówiąc o ołtarzu, który uświęca ofiarę, a nie odwrotnie (Mt 
23,16–22), czy o szabacie, który ma służyć człowiekowi, a nie odwrotnie (Mk 2,27). 
Z legalizmem judaistycznym walczył też św. Paweł, wzywając Galatów do pogłę-
biania wiary, nie zaś do przestrzegania ludzkiego prawa (Ga 3,2), lub Rzymian do 
uzyskiwania sprawiedliwości przez wiarę, a nie za pomocą prawa (Rz 10,5–13). Ten 
sposób myślenia przybrał dość niebezpieczne rozmiary także w naszych czasach, 
kiedy rozstrzyga się wszelkie wątpliwości „zgodnie z prawem”, głównie tym sta-
nowionym przez człowieka, nie wnikając w samą jego istotę. Istnieje bowiem moż-
liwość błędu w prawie lub wręcz ustanawianie prawa niesprawiedliwego w myśl 
starej sentencji: Summa lex, summa iniuria. W przypadku solowej muzyki instru-
mentalnej niewolnicze trzymanie się sentymentalnego tradycjonalizmu tylko dlate-
go, że uważa się go za nienaruszalny, bez racjonalnego uzasadnienia, nie wychodzi 
na korzyść ani liturgii, ani muzyce, ani właściwie rozumianej pobożności. I właśnie 
o tym oraz o kryteriach niezbędnych dla liturgicznej muzyki instrumentalnej mamy 
dziś i jutro dyskutować. Jestem przekonany, iż nadejdzie czas, kiedy to solowa mu-
zyka instrumentalna uzyska w liturgii pełne równouprawnienie. Ale tego doczekają 
już następne pokolenia.


