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1. Wstęp
Tak jak muzyka dokonuje się w czasie, podobnie kształt wystąpień publicznych 

jest zależny od czasu. Wyrazić to można zwięźle stwierdzeniem: im dłużej, tym go-
rzej. Ks. prof. Bolesław Bartkowski mawiał do swoich studentów: „Na sympozjach 
nie zawsze jest się w stanie we wszystkim uczestniczyć w należytym skupieniu. Przy-
chodzi słuchać tam wielu wystąpień, referatów – niech to was nie przeraża, prelegen-
ci złożą całościowe teksty do publikacji i będą dostępne. Ważne są także rozmowy 
kuluarowe”. Mamy ten komfort, że jesteśmy w jednym miejscu, a konkretnie: w Pa-
radyżu (w „raju”) i czas wieczornych rozmów kuluarowych będzie można wydłużyć. 
Na miarę czasu regulaminowego zarysuję teraz problematykę praktyki wykonawczej 
muzyki religijnej wśród ludzi osadzonych w zakładzie karnym w Słońsku. 

Wybitny starożytny filozof Sokrates wypracował szczególny sposób prowadzenia 
dyskusji. W sposobie tym łączył dwie metody: elenktyczną i majeutyczną. Pierw-
sza z nich polegała na zbijaniu argumentów swojego rozmówcy, czynieniu w jego 
głowie zamętu, prowadzącego do oczyszczenia umysłu z nieuporządkowanych my-
śli. Druga, zwana też metodą „położniczą”, pozwalała rozmówcy wydobyć z siebie, 
„urodzić”, wiedzę, którą de facto rozmówca posiada, lecz w sposób nieuświadomiony. 
Idąc śladami Sokratesa, mam zamiar postąpić podobnie – pomóc szanownym Słu-
chaczom uporządkować część wiedzy na temat, o którym mówię, oraz zaakcentować 
pewne problemy, które być może nie są powszechnie znane. Poetycka fraza ujmuje 
to w słowach: „Zanim zaczniesz nauczanie/rozważanie, dobrze w głowie mu [inter-
lokutorowi] namieszaj, potem pytaj go o zdanie”. Każdy głos w dyskusji niech zatem 
przysparza wiedzy prawdziwej. 

2. Inspiracja
Praktykę wykonawczą muzyki religijnej wśród ludzi osadzonych w zakładach 

karnych znam z doświadczenia. Od trzynastu lat posługuję jako kapelan w Zakładzie 
Karnym w Gorzowie Wielkopolskim ‒ Oddział Zewnętrzny w Słońsku. Do refleksji 
nad muzyką wykonywaną w warunkach więziennych (izolacji penitencjarnej) zain-
spirowała mnie praca magisterska R. Chruścińskiego1. Lekarz Piotr Tederko, który 

1 R. Chruściński, Dynamika cech osobowości w warunkach izolacji arktycznej, Gorzów Wlkp. 2003 
(praca magisterska, Akademia Wychowania Fizycznego).
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obejmował opieką medyczną personel stacji polarnej, utworzył wówczas roboczy ter-
min: „wieczory żuławskie”. Określił nim symbolicznie metodę radzenia sobie w trud-
nych warunkach koła podbiegunowego. Taki sposób spędzania czasu w tamtych 
okolicznościach, sprzyjających powstawaniu stanu przygnębienia (depresji), nieod-
łącznie wiązał się z muzykowaniem, a zwłaszcza z wykonywaniem śpiewów.

3. Kreacja
Znany polski filozof, o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, dowartościował znacze-

nie muzyki religijnej, zauważając: „Pieśni religijne stanowią jedną z fundamental-
nych wartości kultury duchowej. Śpiew bowiem jest jakby spontaniczną odpowiedzią 
i równocześnie wyrazem postawy osobowej na uświadomione sobie wezwanie Boga. 
Pieśń jest jakby syntezą ludzkich przeżyć, albowiem i treści poznawcze, i uczuciowe, 
język i melodia składają się na religijną pieśń jako wyraz przeżycia człowieka i w sa-
motności, i we wspólnocie”2. Ks. prof. Jan Chwałek określił dźwięk jako „kontrolo-
wane zaburzenie naturalnego środowiska”. W tym, co zawarł on w terminie „kontro-
lowane zaburzenie naturalnego środowiska”, mieści się to, co wyznaczają parametry 
muzyki3. Do nich też przypisuję ciszę, milczenie – pauzę. Cezary Zych tak oto ujął ten 
parametr  (ciszę) w muzyce: „Najważniejsze zjawiska w muzyce dzieją się na skrzyżo-
waniu dźwięku i ciszy (warto także dodać: milczenia – J. B.). Tylko najwięksi muzycy 
potrafią grać ciszą. Tylko w ciszy muzyka objawia swój sens. Rozumie muzykę ten 
tylko, kto rozumie ciszę. Słyszy muzykę tylko ten, kto potrafi usłyszeć ciszę. Muzy-
ka dzieje się nie między dźwiękami, ale między dźwiękami i ciszą. Cisza i czas to, 
obok dźwięku, podstawowe parametry muzyczne. Ks. prof. Jan Chwałek syntetycznie 
określa dźwięk jako kontrolowane zaburzenie naturalnego środowiska. Muzyka to 
modyfikowanie ciszy. Dobrze, oryginalnie, ekscytująco wydobyty dźwięk nie zamieni 
się w muzykę, jeśli nie wyłoni się z ciszy i w tej ciszy się nie rozpłynie i to nie byle jak, 
ale w jakiś szczególny, wyjątkowy sposób. To niemal jak prosta gra przeciwieństw, 
które się znoszą, ale które potrzebują siebie nawzajem, by w ogóle istnieć i uzyskać 
tożsamość, indywidualność, wreszcie wyjątkowość. Ciszę możemy wyobrażać sobie 
jako ocean, przestrzeń, uniwersum dźwięków uformowanych i nieuformowanych, 
zdefiniowanych i niezdefiniowanych, prawdopodobnych i nieprawdopodobnych. 
Każdy zaś koncert jest ze swej natury modyfikacją ciszy. Kwestia ciszy powinna nur-
tować nas nie mniej, niż zagadnienie artykulacji, frazowania, agogiki czy jakiegokol-
wiek innego technicznego lub estetycznego aspektu wykonywania muzyki”4. Z ciszą 
wiąże się także milczenie. Abp prof. Alfons Nossol odróżnił te terminy, obrazując to 
porównaniem: cisza (względna) jest możliwa w każdej świątyni, natomiast w świąty-
ni katolickiej – z Najświętszym Sakramentem (Sanctissimum) – dominuje milczenie. 

2 A. Krąpiec, Wstęp, w: B. Bartkowski, K. Mrowiec, J. Stęszewski (red.), Polskie śpiewy religijne 
społeczności katolickich. Studia i materiały, t. I, Lublin 1990, s. 7. 

3 Por. J. Chwałek, Wykład VII. Estetyka muzyczna (kurs PRO4_MUL), http://edu.pjwstk.edu.pl/
wyklady/wspmu2/scb/index74.html, (11.12.2018).

4 Por. C. Zych, http://www.2012.muzykawraju.pl/cisza-dawniej-i-cisza-dzisiaj.html, (3.12.2018).
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Milczenie bowiem zakłada obecność Osoby. Proponuję w tym kontekście zweryfi-
kować ceremonialne: „uczcijmy minutą ciszy” i zastąpić je adekwatnym do sytuacji: 
„uczcijmy chwilą milczenia”. Zdecydowanie dla osób przebywających w warunkach 
izolacji penitencjarnej w roli pauzy lepsze jest słowo „milczenie”. Cisza – zwłaszcza 
złowieszcza – pośród nich wydaje się niekorzystną.

W telekomunikacji funkcjonuje zjawisko progu cierpliwości. Pojawia się on po 
upływie trzech sekund braku bodźca akustycznego – ciszy/milczenia – podczas 
rozmowy telefonicznej. Przekroczenie tego trzysekundowego progu powoduje, że 
rozmówcy mogą doświadczać: ekstremalnej nierównowagi, podniesienia poziomu 
niepokoju, wrażenia, że druga osoba rozłącza się i rozmowa urywa się. To zjawisko 
skłoniło mnie do stosowania dyscypliny czasowej w praktyce wykonawczej form fo-
nicznych (kantylacja, melorecytacja i recytacja), tak aby nie dopuszczać do przekra-
czania owego progu cierpliwości. 

4. Fonacja
Podejmując refleksję nad praktyką wykonawczą muzyki religijnej wśród osadzo-

nych, zogniskowałem moją uwagę na roli, jaką pełni pauza w kantylacji, melorecyta-
cji i recytacji osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej. Muzyczna 
pauza stanowi (tak sądzę) istotny element wpływający na tworzenie klimatu modli-
twy, obniżania poziomu niepokoju, przygnębienia i innych złych emocji wśród tych-
że osób. 

Znając z autopsji recytację, melorecytację i kantylację (głównie w liturgii godzin), 
praktykowane w rozmaitych wspólnotach modlitewnych, stwierdzam, że występują-
ce w nich pauzy często osiągały próg cierpliwości bądź go przekraczały. Rezygnując 
z tego elementu wykonawstwa, tj. przekraczania progu cierpliwości, starałem się me-
todycznie wprowadzać – zwłaszcza w melorecytacji – stosowne pauzy, nieprzekra-
czające trzysekundowego progu cierpliwości. 

5. Modlitwa
Osadzeni przebywający w warunkach więziennych (izolacji penitencjarnej) śpie-

wają przeważnie chętnie. Śpiewy, które wykonują w liturgii i poza nią, są szczere, choć 
nie zawsze doskonałe pod względem intonacyjnym. Jeżeli śpiewający więźniowie po-
chodzą z różnych rejonów Polski i znają odmienne wersje tych samych pieśni, to 
zwykle ubogacają nimi więzienne spotkania modlitewne, zwłaszcza odbywane w ra-
mach posług religijnych kapelana. Kilku z nich udziela się w scholi wokalno-instru-
mentalnej, prowadzonej przez kapelana, istniejącej w słońskim Zakładzie Karnym. 

Św. Augustyn z Hippony powiedział: „Kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli”. 
Wykonując wraz z osadzonymi muzykę religijną, mogłem wielokrotnie doświadczać 
tego, że dobrze ukierunkowana praktyka wykonawcza, mimo że obejmująca proste 
formy (recytację, melorecytację i kantylację), pomaga jej uczestnikom nabierać wła-
ściwych kompetencji kulturowych, nawyków słuchowych i tworzenia klimatu spo-
kojnej modlitwy. Uważam, że praktyka wykonawcza muzyki religijnej wśród osa-
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dzonych powinna uwzględniać znaczącą rolę trzysekundowego progu cierpliwości 
w kreowaniu pauzy/milczenia. 

STRESZCZENIE
Autor od trzynastu lat pracuje jako kapelan w zakładzie karnym. W artykule 

przedstawia i rozważa praktykowanie muzyki w warunkach izolacji penitencjarnej. 
Według niego najważniejsze zjawiska w muzyce występują na skrzyżowaniu dźwięku 
i ciszy/spokoju. Cisza i milczenie nie są tożsame; w języku niemieckim funkcjonu-
ją dwa różne słowa: „Stille” oraz „Schweigen ”. Muzyka zatem dzieje się nie między 
dźwiękami, ale między dźwiękami i ciszą. Dla ludzi żyjących w warunkach więzien-
nych wyrażenie „milczenie” jest bardziej adekwatne dla określenia pauzy. Muzyczna 
pauza jest niezbędnym elementem tworzącym atmosferę modlitwy, zmniejszającym 
poziom niepokoju, eliminującym smutek i inne negatywne emocje. Osadzeni zazwy-
czaj śpiewają chętnie. Ich śpiew podczas liturgii i poza nią jest szczery, mimo, że 
nie zawsze idealny pod względem intonacji. Wykonywanie muzyki religijnej wśród 
więźniów powinno uwzględniać znaczącą rolę trzysekundowej granicy cierpliwości 
w tworzeniu pauzy/utrzymaniu ciszy.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Aufführungspraxis religiöser Musik unter Gefangenen in Gefängnissen am 

Beispiel eines Gefängnisses in Słońsk. Die Reflexion eines Gefängnispfarrers und 
Musikwissenschaftlers

Der Autor ist seit dreizehn Jahren als Gefängnispfarrer in einer Strafanstalt tätig. 
In dem vorgestellten Artikel reflektiert er die Musikausführung während der Gefän-
gnisisolation. Die für ihn wichtigsten Phänomene der Musik treten in dem Gemisch 
von Klang und Stille/Schweigen auf. Die Musik wird nicht zwischen Klängen, son-
dern zwischen Klängen und Stille realisiert. Für Menschen in einem Gefängnis ist 
das Wort „Schweigen“ ein gutes Synonym für „Pause“. Eine musikalische Pause ist 
hierbei ein wichtiges Element, das die Entstehung eines Gebetsklimas beeinflusst, 
die Angststufe senkt, Depressionen beseitigt und andere schlechte Gefühle auslöst.

Die Gefangenen singen meistens willig. Die Lieder während und außerhalb der 
Liturgie sind aufrichtig, wenn auch in Bezug auf die Intonation nicht immer perfekt.

Bei der Aufführungspraxis religiöser Musik unter Gefangenen sollte die bedeu-
tende Rolle der Drei-Sekunden-Geduldschwelle in der Schaffung von Pause/Schwe-
igen berücksichtigt werden.

Słowa kluczowe: cisza, pauza, więzienie, milczenie, resocjalizacja, izolacja wię-
zienna, izolacja penitencjarna.

Schlüsselwörter: Stille, Pause, Gefängnis, Schweigen, Gefängnisisolation, Reso-
zialisierung.
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