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ABSOLWENT SPECJALNOŚCI „MUZYKA KOŚCIELNA”
WOBEC ZAWODOWEJ RZECZYWISTOŚCI

et dicit eis: „Scriptum est: Domus mea domus orationis vocabitur...” 
(Mt 21,13)

1. Formacja 
Wszędzie tam, skąd wyrzucono piękno i gdzie ceni się tylko rzeczy użyteczne, coraz wy-
raźniej widać przerażające zubożenie1.
Przypatrując się możliwościom kształcenia muzyków kościelnych w regionie Dol-

nego Śląska2, wyliczamy szkoły o statusie placówek niepublicznych: Metropolitalne 
Studium Organistowskie we Wrocławiu, Diecezjalne Studium Organistowskie w Le-
gnicy i najmłodszą – Diecezjalne Studium Organistowskie w Świdnicy3. Jednocze-
śnie przyszłych organistów-wykonawców kształcą sekcje organów instrumentalnych 
w państwowych szkołach muzycznych (Wrocław, Świdnica, Legnica), nie wspierając 
ich jednak przedmiotami z zakresu liturgiki. Podobny, ukierunkowany jedynie na 
wykonawstwo, profil prezentują studia wyższe z organów na Wydziale Instrumen-
talnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Uczelnia ta 
jest także jedynym w regionie ośrodkiem kształcącym muzyków kościelnych na po-
ziomie akademickim. Realizując kierunek „edukacja artystyczna” w zakresie sztu-
ki muzycznej, prowadzi ona studia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki 
i Muzyki Kościelnej w obrębie trzech specjalności: prowadzenia zespołów wokalnych 
i instrumentalnych, edukacji muzycznej oraz wspomnianej muzyki kościelnej. 

Z roku na rok obserwuje się rosnące zainteresowanie studiami na omawianej 
specjalności. W mury wrocławskiej uczelni wstępują kandydaci reprezentujący róż-
ne środowiska – najczęstszymi są absolwenci wrocławskiego MSO (24,3%4), DSO 
w Legnicy (16,2%), w dalszej kolejności – Diecezjalny Instytut Kościelnej w Opolu 

1 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, tłum. Z. Orszyn, Kraków 1986, s. 110, za: G. Poźniak, Schola 
liturgiczna. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej, Opole 2006, s. 170.

2 Czyli na terenie trzech diecezji: ponadtysiącletniej archidiecezji wrocławskiej i dwóch młodych, 
z niej wyodrębnionych – diecezji legnickiej (1992) i świdnickiej (2004).

3 Lata powstania placówek: MSO Wrocław – 1952, DSO Legnica – 1993, DSO Świdnica – 2009.
4 Spośród ogółem 37 studentów specjalności „muzyka kościelna” w okresie 2006–2015. Pozostałe 

54% rozkłada się między: absolwentów studiów licencjackich – organy na Wydziale Instrumentalnym 
AMKL (3 osoby), studiów licencjackich specjalności „muzyka kościelna” w innych akademiach 
muzycznych (3 osoby), studiów muzykologicznych (1 osoba), średnich szkół muzycznych we Wrocławiu, 
Legnicy, Nysie, Częstochowie i Opolu (w sumie 8 osób), studiów organistowskich z odległych diecezji 
(Zielona Góra, Przemyśl) – 2 osoby.
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(13,5%). Ponad 3/4 przychodzących kandydatów już w momencie egzaminów wstęp-
nych wykonywało – okazjonalnie lub stale – zawód organisty kościelnego w różnych 
parafiach regionu. Część osób studiując godzi obowiązki zawodowe z zajęciami 
akademickimi, pomimo iż przeważająca większość (81,1%) łączy specjalności, po-
szerzając swoje przyszłe zawodowe kompetencje o umiejętności pedagogiczne lub 
dyrygenckie5. Realizowanie dwóch czy nawet trzech specjalności przy równoczesnej 
czasochłonnej pracy zawodowej doprowadza do faktu, że bardzo mocno obciążona 
wydziałowa siatka godzin, a także okresowe spiętrzenia działań artystycznych lub na-
ukowych w uczelni, niekorzystnie odbijają się na realizacji przedmiotów interesującej 
nas specjalności, a także – należy to podkreślić – na zdrowiu studentów. Zdarzają się 
przypadki rezygnacji z podejmowania studiów magisterskich w zakresie specjalności 
muzyki kościelnej, argumentowane przykładowym cytatem: „Na potrzeby mojej pa-
rafii i tak już umiem za dużo”. 

Sylwetkę absolwenta specjalności „muzyka kościelna” kreuje całościowy typ 
kształcenia muzycznego. Cztery dyspozycje, jakimi winien się on posługiwać: orga-
nista (gra liturgiczna, improwizacja, gra literatury organowej), dyrygent (dyrygent 
scholi gregoriańskiej, scholi liturgicznej, chóru, zespołu instrumentalnego), kantor 
(prowadzenie śpiewu wiernych, nauczanie), organizator życia muzycznego (koncer-
ty, festiwale), kształcone są pod okiem pedagogów-praktyków, co gwarantuje płyn-
ne przełożenie teorii na późniejszą pracę zawodową studentów. Obok realnej siatki 
godzin studenci uczestniczą w wielu inicjatywach (także własnych), w których do-
skonalą swoje kompetencje organistowskie, improwizatorskie, dyrygenckie, prele-
genckie czy organizacyjne. Systematycznie odbywające się warsztaty, kursy, sympozja 
i cykle koncertowe kreują osoby aktywne, fachowe i otwarte. Wydziałową edukację – 
podobnie jak to się dzieje w innych polskich uczelniach – wieńczy egzamin dyplomo-
wy w formie starannie przygotowanej i poprowadzonej muzycznie liturgii mszalnej. 
Można podsumować, iż specjalność „muzyka kościelna” kształci osoby, które niegdyś 
określano mianem kapelmistrzów, dyrektorów muzycznych, kantorów (w kościołach 
ewangelickich) – a więc tych, którzy podejmują odpowiedzialność za całokształt 
zdarzeń muzycznych danej parafii. Na bieżąco monitorowane i w ramach potrzeb 
modyfikowane siatki godzin mają za zadanie umożliwienie absolwentom podjęcia 
takiej funkcji. Czy jednak studia spełniają oczekiwania uczącej się młodzieży oraz 
jej przyszłych pracodawców? Jakie są realne wymagania rzeczywistości i jak dalece 
takie ratio studiorum im odpowiada? Jak w kontekście problemów, z którymi przy-
chodzi się organistom zmagać, oceniana jest przez nich przydatność poszczególnych 
elementów kształcenia? Gdzie wreszcie leży główne źródło frustracji, jakie w wielu 

5 Spośród ogółem 37 studentów specjalności „muzyka kościelna” w okresie 2006–2015 14 realizuje/
realizowało wszystkie trzy specjalności, 16 – po dwie (edukacja muzyczna/prowadzenie zespołów 
i muzyka kościelna), 7 osób – tylko muzykę kościelną. Niejednokrotnie zdarzyło się, że studenci 
rozpoczynali studia na samej muzyce kościelnej, a w trakcie studiów (po pierwszym roku) dobierali 
jeszcze jedną specjalność, uzupełniając brakujące przedmioty. Zdarza się też, że przeciążeni nadmiarem 
obowiązków rezygnują z jakiejś specjalności.
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przypadkach ci młodzi ludzie przeżywają? W przeprowadzonym badaniu starano się 
uzyskać odpowiedź na powyższe pytania6.

2. Zatrudnienie
Łączny staż pracy zawodowej deklarowany przez ankietowanych wynosił w chwili ba-
dania 159 lat, co daje średnio prawie 9,5 lat praktyki zawodowej na osobę7. Ich średni 
staż w obecnych (lub ostatnich przed zmianą zawodu) parafiach wynosił 3 lata i 5 
miesięcy. 
Ankietowani absolwenci mieszkają głównie na terenie Wrocławia (9 odpowiedzi8), 
diecezji opolskiej (5), a także diecezji legnickiej (1), zielonogórsko-gorzowskiej (1) 
i archidiecezji krakowskiej (1). Absolwenci mogli opisywać obecną bądź ostatnią swo-
ją pracę w charakterze muzyka kościelnego. W większości pracowali/pracują w para-
fiach miejskich (14); tylko trzy osoby związane są z parafiami wiejskimi.
W parafiach bardzo małych i małych (do 2 tysięcy mieszkańców) pracują w sumie 
trzy osoby; w parafiach od 2 do 5 tysięcy i od 5 do 7 tysięcy – po siedem osób; parafię 
powyżej 10 tys. obsługuje jedna ankietowana osoba.
Dla dziewięciu badanych muzyka (nie tylko muzyka kościelna) stanowi główne źródło 
utrzymania. W większości przypadków (13) związani są jako organiści z jedną parafią; 
część absolwentów (3) wykonuje zawód muzyka kościelnego tylko w formie okazjo-
nalnych zleceń (zastępstwa, śluby, pogrzeby).
Już z tego pierwszego zestawienia danych wynika kilka wniosków. Znaczny łączny 

staż pracy mówi o dużym doświadczeniu zawodowym badanych – jedenaście osób 
zadeklarowało staż pracy przekraczający 10 lat, zaś dwaj najdłużej pracujący – 17 lat. 
Taki wynik wzmacnia wiarygodność uzyskanych w ankiecie opinii.

Młodzi kandydaci przychodzący na studia z mniejszych miejscowości wojewódz-
twa dolnośląskiego i opolskiego (i niejednokrotnie tam właśnie rozpoczynający swo-
ją zawodową pracę) w dużej części potem pozostają we Wrocławiu lub przenoszą się 
do innego większego miasta, znajdując zatrudnienie w średnich lub dużych parafiach 
miejskich. Przypomnieć w tym miejscu należy, że część badanych (7 osób) ukończyła 
jedynie stopień licencjata, co w archidiecezji wrocławskiej nie stanowi bynajmniej 
formalnej przeszkody do podejmowania pracy nawet w dużych parafiach w centrum 
miasta. Wydaje się, że o powrocie do wiejskich parafii decydują przede wszystkim 
względy rodzinne.

Mimo iż 13 osób zadeklarowało wykonywanie zawodu organisty w jednej stałej 
parafii, w niemal połowie przypadków (8) zawód muzyka kościelnego nie stanowi 

6 Pilotażową ankietę przeprowadzono w kwietniu i maju 2013 r., dane uaktualniono w grudniu 2015 r. 
W badaniu wzięło udział 17 spośród wszystkich 21 absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia 
specjalności „muzyka kościelna”. 13 z badanych deklaruje stałą pracę w parafiach rzymskokatolickich, 
a 4 nie wykonują stałego zawodu muzyka kościelnego. 

7 W przedziale 0–4 lat pracy w zawodzie uzyskano 5 odpowiedzi; w przedziale 5–9 lat pracy – 1; 
w przedziale 10–14 lat – 6; powyżej 15 – 5 odpowiedzi. 

8 W całym tekście cyfry w nawiasach ilustrują ilość odpowiedzi na dane pytanie, chyba że zaznaczono 
inaczej.
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podstawowego źródła utrzymania. Po części wyjaśnić to można podjęciem dalszych 
studiów, pracą etatową w placówkach edukacyjnych lub domach kultury, bądź nie-
kiedy dramatyczną decyzją o przekwalifikowaniu się (informatyka, doradztwo, praca 
fizyczna) i życiową koniecznością podjęcia pracy zawodowej w zupełnie innej dzie-
dzinie. Wszystkie niemal odpowiedzi potwierdzają okazjonalną grę (śluby, pogrze-
by), co tłumaczyć można z jednej strony emocjonalnym zaangażowaniem w przez 
wiele lat studiowany zawód, z drugiej – korzystaniem z możliwości dodatkowego 
zarobkowania.

W badanych siedemnastu przypadkach w większości parafii (8) zatrudniony jest tylko 
jeden organista, choć niemal równie często (7) – dwóch. W jednej z parafii pracuje 
trzech organistów, w innej nie ma ani jednego stałego organisty, a ankietowany zade-
klarował jedynie okazjonalną współpracę. Dziesięciu badanych absolwentów pracuje 
samodzielnie, pięciu – jako drugi organista, w dwóch przypadkach nie zaznaczono.
Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące przeciętnego tygodniowego wymiaru 
czasu pracy. Wyniki lokowane są w przedziale od 1–5 godzin tygodniowo (4 odpowie-
dzi), przez liczbę 6–10 godz. (2); 11–15 godz. (3); 16–20 godz. (2); 21–25 godz. (3); do 
powyżej 26 godzin tygodniowo (3). 
Zapytani odnośnie do tygodniowej organizacji czasu pracy wykazali, że zatrudniani są 
w dużej mierze przez 7 lub 6 dni w tygodniu (po 6 odpowiedzi); cztery osoby pracują/
pracowały tylko w niedziele i święta, jedna – „sporadycznie”. Ilość granych mszy nie-
dzielnych kształtuje się następująco: 0–1 msza (3 odpowiedzi); 2–3 msze (2); 4–5 msze 
(4); 6–7 msze (6). Ilość granych mszy w dni powszednie: 0–1 msza (10 odpowiedzi); 
2–3 msze (7). Granie nabożeństw zadeklarowało 15 osób. Msze ślubne gra 16 osób; 
msze pogrzebowe – 14; ceremonie pogrzebu – 7 (w tym odpowiedzi: „rzadko”, „nie 
w swoim kościele”). 
Tylko po dwóch organistów zadeklarowało „pełne” i „pośrednie” zaangażowanie 
w przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św., taki sam wynik uzyskano w przy-
padku przygotowania młodzieży do bierzmowania.
Krótko komentując powyższe, należy z pewną satysfakcją zauważyć, że w coraz 

większej ilości dużych kościołów proboszczowie zauważają potrzebę zatrudniania co 
najmniej dwóch organistów. Wynika to zarówno z rozkładu wyników, jak i z porów-
nania z podobnymi badaniami przeprowadzonymi dwa lata wcześniej. 

Średni wymiar pracy poniżej 10 godzin tygodniowo stanowi jedynie 35,3% odpo-
wiedzi; 8 osób (47%) wypracowuje liczbę godzin, którą porównać można do pełnego 
nauczycielskiego etatu (16–32 godzin tygodniowo). Należy pamiętać, że wykazywa-
ny tu jest jedynie realny czas pracy za kontuarem, do którego dołączyć trzeba także 
działania przygotowawcze i organizacyjne. Ponadto typowe dla zawodu rozproszenie 
godzin pracy sprawia, że realny czas przeznaczany zatem na wykonywanie zawodu 
jest znacznie wyższy.

35,3% badanych (6 osób) potwierdziło swoje zatrudnienie przez siedem dni w ty-
godniu, drugie tyle – ma jeden w tygodniu dzień wolny. Niedziele i święta z reguły są 
grane w pełnym wymiarze – 10 osób zadeklarowało grę w wymiarze powyżej 4 mszy 
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dziennie. Z zestawienia wynika także, że duża część absolwentów zatrudniona jest 
także w dni powszednie, grając msze i wszystkie roczne nabożeństwa. 

Komentując ostatni akapit opisujący wyniki, można wyciągnąć wniosek, że zbyt 
małą rolę przykłada się wciąż do rzetelnego muzycznego przygotowania dzieci i mło-
dzieży do sakramentów, skoro jedynie 4 osoby zadeklarowały, iż biorą w nim udział 
(często „pośrednio”). Problem ten pozostaje jednak do szczegółowego badania.

3. Warunki pracy
Kolejną kwestią są materialne warunki pracy: instrumentarium, z jakiego ab-

solwenci korzystają, odpowiednie zaplecze, respektowanie potrzeby okazjonalnych 
zakupów, finansowania odbitek, programów, plakatów itp. oraz rodzaj podpisanej 
umowy o pracę.

W dwunastu przypadkach badani mają do dyspozycji organy piszczałkowe: wybudo-
wane po roku 1945 (6); historyczne po przebudowie (4), w dwóch przypadkach – hi-
storyczne zbudowane przed rokiem 1945. Pięciu absolwentów pracuje przy organach 
elektronicznych. 
Instrumenty pozostają pod stałą opieką organmistrza w trzech parafiach, w pięciu in-
nych – konserwowane jedynie sporadycznie. Dziesięciu ankietowanych deklaruje, że 
o remoncie lub strojeniu instrumentu decyduje proboszcz parafii, w tym dwoje za-
znacza, że proboszcz podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii organistów. W trzech 
przypadkach to organiści decydują o strojeniu lub korekcie instrumentu. 
Większość ocenia pozytywnie dbałość proboszczów o warunki pracy, podkreślając ta-
kie detale, jak: odpowiednie oświetlenie stołu gry (12), odpowiednie oświetlenie chóru 
(17), szafę na materiały nutowe (9), pulpit/y (10), stałe praktykable (7), dodatkowe 
nagłośnienie (7). Pojedyncze osoby dopisały dodatkową informację o grzejnikach czy 
telefonie usprawniającym komunikację z zakrystią; przypuszczalnie jest to więc liczba 
zaniżona. 
Inne doraźne potrzeby materialne (zakup nut, śpiewników, odbitki programów, pla-
katy itp.) respektowane są przez proboszcza w stopniu z reguły bardzo dobrym (4) 
i zadowalającym (6); dwie osoby zadeklarowały: „w stopniu złym”. 
Z trzynastu osób deklarujących stałą pracę w charakterze organisty parafii tylko sześć 
ma podpisaną umowę o pracę, dwie – umowę-zlecenie. W czterech przypadkach za-
znaczono, że przy rozpoczynaniu zatrudnienia i podpisywaniu umowy brano pod 
uwagę posiadane kwalifikacje. 
Poniżej przedstawiony wykres (1) obrazuje opinię organistów o: (a) stopniu zain-

teresowania rządcy parafii stanem instrumentu, (b) stopniu zainteresowania warun-
kami pracy organisty, (c) stopniu zainteresowania doraźnymi potrzebami material-
nymi. Ostatnia kolumna (d) ilustruje rodzaj podpisanej umowy o pracę.
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Wykres 1. Stopień zainteresowania rządców parafii stanem instrumentów, warunkami 
pracy organisty oraz potrzebami materialnymi (zakup nut, śpiewników itp.) – w opinii 
badanych; rodzaj podpisanej umowy. Pytania ankiety – a: „Czy proboszcz interesuje 
się stanem instrumentu?”; b.: „Czy proboszcz interesuje się warunkami pracy organi-
sty?”; c.: „Czy proboszcz respektuje doraźne potrzeby materialne (zakup nut, śpiew-
ników, odbitki programów, tekstów)?”; d.: „Czy jest podpisana z parafią stała umowa 
o zatrudnienie? Jeśli tak – jaka?” (oprac. własne).

4. Wpływ na życie muzyczne parafii
Pytania dotyczące środowiska pracy absolwentów miały na celu zdiagnozowanie 

stopnia umuzykalnienia ich parafii – wyznacznikiem miała tu być liczba i zróżnico-
wanie funkcjonujących zespołów, odbywające się w parafii koncerty, występy i inne 
wydarzenia muzyczne. Badany był także stopień, w jakim oni sami angażują się w ani-
mowanie tego życia. Najważniejsze pytania dotyczyły jednak funkcji, jakie organiści 
spełniają w parafiach. W tym miejscu należy zaznaczyć, że z uzyskanych komentarzy 
wyniknęła pewna istotna subtelność: potrzeba rozgraniczenia tych funkcji/zadań, 
których oczekuje pracodawca, od tych, które wynikają z samodzielnej potrzeby i za-
angażowania badanego muzyka9. Badani oceniali własną współpracę z proboszczem, 

9 W kilku przypadkach wyszczególniono wiele czynności, które należą do zakresu obowiązków; 
przykładowo (jedna wypowiedź): „gra na organach, prowadzenie chóru, przygotowanie stałych 
parafialnych psałterzystów, akompaniowanie, dbałość o dobry stan sprzętu, nagłośnienia i organów, 
utrzymanie porządku na chórze i szafie muzycznej, organizacja i przygotowanie koncertów, nagłaśnianie 
koncertów chóralnych i występów scholi”. W większości powtarzała się jedynie: „gra i śpiew podczas 
mszy i nabożeństw”, jeden respondent opisuje: „do zakresu moich obowiazków należy gra liturgiczna 
i śpiew podczas mszy św. i nabożeństw, zaś inne czynności wykonuję z własnej inicjatywy i nie są moimi 
obowiązkami”.
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duszpasterzami, służbą liturgiczną i zespołami parafii, a także wystawiali ogólną oce-
nę realnego wpływu na życie muzyczne parafii. Wyniki przedstawiono poniżej.

W dziesięciu parafiach funkcjonują chóry, w tym cztery prowadzone przez absolwen-
tów; chóry te uczestniczą w liturgii średnio raz w miesiącu (6) lub tylko w święta (4). 
W dwunastu parafiach istnieją schole młodzieżowe/dziecięce (dwie prowadzone przez 
absolwentów), które występują zdecydowanie częściej od chórów – w każdą niedzielę 
(7) lub rzadziej. Nie istnieje zespół chorałowy – tu widoczna jest zmiana w stosunku 
do roku 2013, gdzie jeden z ankietowanych, pełniąc na stałe funkcję organisty i dyry-
genta, prowadził także scholę gregoriańską. 
Organizacją koncertów organowych w parafii zajmują się cztery osoby (koncerty 
organowe odbywają się „regularnie” w trzech parafiach, „sporadycznie” i „rzadko” 
– w sześciu, „nigdy” – w siedmiu). Rzadziej odbywają się koncerty chóralne („regu-
larnie” w jednej, „sporadycznie” w trzech, „rzadko” w dziewięciu) – ich organizacją 
zajmują się dwie osoby. W jednym przypadku organizują oni także festiwale lub cykle 
koncertowe (festiwale odbywają się w pięciu parafiach, w tym w trzech „regularnie”). 
W ośmiu parafiach odbywają się koncerty piosenek religijnych, w tym w jednej regu-
larnie (1 osoba badana jest organizatorem). Koncerty zespołów rozywkowych odby-
wają się rzadko w dwóch parafiach, badani ich nie organizują. 
Absolwenci specjalności „muzyka kościelna” sprawują w parafii funkcję organisty, za-
stępując w większości także kantora (81,25%) i psałterzystę (75%). 
Pytanie o ocenę w skali 0-5 realnego własnego wpływu na życie muzyczne parafii przy-
niosło wynik: „ocena 0” – jedna odpowiedź; „ocena 1” – jedna; „ocena 2” – jedna; 
„ocena 3” – sześć; „ocena 4” – pięć; „ocena 5” – jedna ; raz dopisano wartość: „ocena 
3+” . W większości nie było do tego punktu komentarzy. Te, które były, wskazywały, 
że zakres, w jakim sami badani taki wpływ odczuwają, to przede wszystkim nauka 
nowego repertuaru, wykonywanie dobrze odbieranych przez wiernych liturgicznych 
improwizacji, wpływ na chór, życie koncertowe. Podkreślano brak wpływu na schole 
i ich repertuar, choć – cytat: „(…) ale też nie chcę mieć na to wpływu, ponieważ nie 
mam dla nich żadnej interesującej alternatywy. Ukłon w stronę wydawców, Referatów 
Muzyki Kościelnej, Zakładów Muzyki Kościelnej”. Inny znamienny komentarz może 
napawać odrobiną optymizmu: „Czuję, że życie muzyczne nabrało „życia”. Słyszę to 
od ludzi, którzy bywają na chórze, bądź tych, którzy zaczepią pod kościołem, w ko-
ściele, w zakrystii”.
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Wykres 2. Zakres funkcji sprawowanych w parafiach przez absolwentów specjalności 
„muzyka kościelna” (oprac. własne).
Z wykresu jasno wynika kilka wniosków, z których pierwszy brzmi: „Praca mu-

zyków kościelnych (organistów) opiera się w głównej mierze na akompaniamencie 
liturgicznym i śpiewie”. To ważne spostrzeżenie, aczkolwiek bolesne w kontekście 
konsekwentnego nauczania podczas studiów o roli akompaniamentu liturgicznego 
jako „dyrygenta zgromadzenia”. W tym kierunku zmierza kilkuletnie przekonywanie 
studentów, że można akompaniować w kościele bez nadużywania mikrofonu, jedy-
nie za pomocą instrumentu. Ta pieczołowicie wypracowywana umiejętność zanika 
w zderzeniu z niedobrymi przyzwyczajeniami organistów oraz naciskami pracodaw-
ców, co stanowi swoistą edukacyjną porażkę. Zastanawia mały odsetek (37,5%) wy-
kazywania, że w kościołach grana jest literatura organowa lub samodzielna impro-
wizacja. Przyczyn może być kilka: na instrumentach elektronicznych gra taka jest 
niemożliwa; gra literatury jest na porządku dziennym, więc badani przez przeoczenie 
tego nie zrobili lub – co może być, niestety, bardziej prawdopodobne – rzeczywiście 
o niej w swoim zawodowym życiu zapominają. Aby jednoznacznie to stwierdzić, na-
leżałoby osobno przyglądnąć się tej kwestii. 

Wobec nagminnej (75%) praktyki wykonywania przez organistę psalmu respon-
soryjnego nie dziwi całkowite pomijanie przygotowywania psałterzystów do wyko-
nywania ich obowiązków. Niewielkie zaangażowanie badanych w przygotowanie 
dzieci i młodzieży do sakramentów może martwić i świadczyć o typowym „zaszu-
fladkowaniu” zawodu organisty tylko jako „tego, który śpiewa do mszy”, i o braku 
poszanowania jego pedagogicznych, poświadczanych dyplomem, kompetencji lub 
– wprost z braku motywacji badanych do podejmowania takiej aktywności. Mały 
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odsetek (31%) osób będących organizatorami zdarzeń kulturalnych współgra z mało 
aktywnym środowiskiem, w jakim przychodzi absolwentom pracować – w niewielu 
parafiach odbywają się wydarzenia koncertowe czy artystyczne.

5. Przydatność zawodowa nauczanych przedmiotów
Jednym z ważnych założeń ankiety była ocena wybranych przedmiotów specjali-

zacji pod kątem ich przydatności dla wykonywanego zawodu. Oceniano trzy grupy 
przedmiotowe: „grę organową” (organy, akompaniament liturgiczny z improwizacją, 
praktyka muzyczno-liturgiczna, organoznawstwo), „teorię” (liturgika, prawodaw-
stwo muzyczno-liturgiczne) oraz „chóralistykę” (dyrygowanie, metodyka prowadze-
nia zespołów wokalnych i instrumentalnych, teoria i praktyka chorału gregoriańskie-
go, chór). Uzyskane wyniki obrazuje wykres 3. 

W grupie przedmiotów „gra organowa” zsumowaną oceną „niezbędny” i „potrzebny” 
opatrzono: organy i akompaniament liturgiczny po 100%, praktykę muzyczno-litur-
giczną w 81,3% i organoznawstwo w 75%. Komentując niższą ocenę praktyki muzycz-
no-liturgicznej należy stwierdzić, iż przedmiot ten w dużej mierze opiera się na ho-
spitowaniu mszy i nabożeństw z możliwością gry wyznaczonych pojedynczych zadań 
– stąd przypuszczalnie niższa ocena (realia organizacyjno-finansowe nie pozwalają na 
odczuwalną poprawę tego stanu rzeczy). Aż pięcioro badanych gra na instrumencie 
elektronicznym, stąd – być może – stosunkowo niewielka przydatność w ich ocenie 
przedmiotu „organoznawstwo”. W komentarzach znalazło się wiele sugestii dotyczą-
cych potrzeby zwiększenia nacisku na praktyczny wymiar takich zajęć, mający na celu 
radzenie sobie z podstawowymi usterkami dotyczącymi instrumentarium. We wszyst-
kich niemal ankietach jako pierwsza wpisywana była uwaga dotycząca zbyt małej 
liczby zajęć z akompaniamentu liturgicznego oraz – sugerowanej jako osobne – zajęć 
z improwizacji, jako bazowych przedmiotów dla przyszłego muzyka kościelnego10. 
W grupie przedmiotów „teoria” za „niezbędny/potrzebny” uznano liturgikę w 68,75%, 
a prawodawstwo muzyczno-liturgiczne w 75%. W tym miejscu zauważamy więcej od-
powiedzi negatywnych (po 18%), co może rzeczywiście mocno niepokoić. Faktem jest, 
iż z przedmiotami tymi studenci mogli mieć już kontakt wcześniej, np. w studium 
organistowskim, co w przypadku tego typu treści powoduje konieczność powtarzania 
przez nich pewnych porcji materiału. Może jednak świadczyć o niemożności przekła-
dania zdobytej wiedzy na praktykę zawodową. Brutalnym zobrazowaniem tego przy-
puszczenia niech będą gorzkie słowa jednego z absolwentów o kilkunastoletnim do-
świadczeniu: „w tym zakresie [liturgika i prawodawstwo] im mniej się wie, tym lepiej, 
bo się człowiek mniej denerwuje i ma mniej konfliktów z księżmi”. Komentarz zdaje 
się być zbyteczny. 
W grupie przedmiotów „chóralistyka” zdecydowanie mniej jest odpowiedzi: „nie-
zbędny”, stosunkowo więcej „potrzebny” i „średnio przydatny”. Taki rozkład wyników 
może być przewidywalny, biorąc pod uwagę, jak mało zespołów organiści prowadzą. 
Zastanawiać może jedynie niska ocena chorału gregoriańskiego, będącego przecież 
podstawą dla ogromnej liczby kompozycji liturgicznych.

10 Obecne uczelniane realia pozwalają na przeznaczenie na ten przedmiot 0,5 godz. lekcyjnej 
tygodniowo przez wszystkie lata studiów licencjackich i magisterskich.
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Wykres 3. Ocena przydatności poszczególnych przedmiotów kształcenia muzyków 
kościelnych dla ich późniejszej praktyki w zawodzie (oprac. własne).

6. Przestrzeń a rzeczywistość
Studia na specjalności „muzyka kościelna” funkcjonują we wrocławskiej Akade-

mii Muzycznej od 2006 r.; w 2009 r. wypromowani zostali pierwsi absolwenci stu-
diów I stopnia, rok później – pierwszy absolwent studiów magisterskich. Ogółem 
w latach 2009–2015 mury uczelni opuściło 21 osób (w tym 9 dyplomów II stopnia). 
To niewielka, zdawałoby się, liczba kompleksowo przygotowanych muzyków w sto-
sunku do 300 parafii, 555 kościołów, 359 kaplic, 15 sanktuariów w samej tylko archi-
diecezji wrocławskiej11. Pięciu absolwentów znalazło zatrudnienie we wrocławskich 
kościołach, inni grają, jak wspomniano, okazjonalnie lub przenieśli się do innej die-
cezji, jeden (nieujęty w wynikach ankiety) jest związany z Kościołem ewangelicko-
augsburskim. Do tych liczb należy dołączyć dziesięcioro studentów, którzy w trakcie 
nauki grają zarówno w miejskich, nawet dużych parafiach, jak i poza Wrocławiem. 

Jak wspomniano, stanowiska kościelnych muzyków powierzane są nazbyt czę-
sto w sposób przypadkowy osobom nie mającym odpowiedniego (niekiedy żad-
nego) wykształcenia, wiedzy, czy choćby muzycznego smaku. Dość wspomnieć, że 
w żadnej z ankiet nie padła informacja, że umowa o pracę (jeśli była) w jakikolwiek 
sposób była certyfikowana przez odpowiednie organa kurialne. Do rzadkości na-
leży organizowanie otwartych konkursów na stanowiska nawet w najważniejszych 
kościołach archidiecezji, a kategorie stanowisk organistowskich w niewielkim (lub 
żadnym) stopniu powiązane są z kwalifikacjami zawodowymi zatrudnianych mu-
zyków. W konsekwencji sytuacja, w której muzycy z najwyższą kategorią zawodową 

11 http://www.archidiecezja.wroc.pl (15 XI 2015).
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mają duże trudności ze znalezieniem pracy w swojej dziedzinie, podczas gdy osoby 
bez choćby ukończonych studiów piastują odpowiedzialne muzyczne stanowiska, ma 
prawo być źródłem frustracji tych pierwszych i braku motywacji do pracy w zawo-
dzie. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wyłanianie muzyków na drodze otwartych 
konkursów jest prostą drogą dla podniesienia poziomu muzycznego w świątyniach 
i diecezji, a także silnym bodźcem dla środowiska, by podnosić własne kompetencje 
muzyczne. 

(…) tak ukierunkowana strategia działania, wsparta przecież finansowo i rodzajem pre-
stiżu, zmobilizuje organistów do uzupełniania swojego wykształcenia i umiejętności12.
Ogłaszanie konkursów stanowi niezwykle potrzebny i wyraźny sygnał przekazy-

wany przez władze kościelne, że muzyka liturgiczna jest sprawą istotną, wymagają-
cą wiedzy, artyzmu i umiejętności. Nazbyt częste bazowanie na miernego pokroju 
pobożnych rzemieślnikach odwraca się przeciwko Kościołowi. Sytuację pogarszają 
nieuporządkowania w sferze formalno-prawnej, gdzie codziennością jest nieewiden-
cjonowanie zatrudnienia. Dobrze odzwierciedlają to dwie wypowiedzi organistów:

O wykwalifikowanych muzyków wcale nie jest łatwo. Przede wszystkim dlate-
go, że organiści zarabiają niewiele. Tylko największe kościoły zatrudniają orga-
nistów na umowę o pracę. Średnia stawka to 2 tys. zł brutto. W mniejszych para-
fiach niepisaną zasadą jest, że organista gra i śpiewa w kościele za „Bóg zapłać”13.  
Muzyk po wyższych studiach, pracujący od lat bez umowy w głównej parafii średniej 
wielkości miasta (diecezja legnicka), został z dnia na dzień zwolniony przez probosz-
cza, który zamierzał przyjąć na jego miejsce osobę bez wykształcenia. Jako uzasadnie-
nie usłyszał: „Wolę mieć muzyka mniej wykształconego, ale tańszego”14.
Przypomnijmy, że z trzynastu osób wykonujących zawód organisty tylko w sze-

ściu wypadkach podpisana została umowa o pracę, w dwóch – umowa-zlecenie. 
Gorzką refleksją niech będzie wypowiedź jednego z respondentów: 

(…) skoro np. zawodu nauczyciela uczymy się 5 lat i idziemy do pracy do szkoły 
i mamy podpisaną umowę, to tak samo powinno być w kościołach; powinny być pro-
wadzone konkursy na organistów, gdzie kierowałaby i nadzorowałaby tym specjalna 
komisja do spraw muzyki kościelnej i ona by ustalała warunki zatrudnienia w parafii, 
a nie ksiądz proboszcz, który czasami nie ma pojęcia o muzyce kościelnej, a kieruje się 
swoimi gustami i przyzwyczajeniami.
Frustracja, naturalny lęk i rozczarowanie, poczucie niestabilności i tymczaso-

wości wykonywanego zawodu pogłębiany jest przez częste przypadki nadużywania 
i wykorzystywania przez pracodawców swoich uprawnień.

12 G. Poźniak, Kwalifikacje i kategorie organistów, w: tenże (red.), Posługa organisty. Biuletyn nr 3 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Opole 2008, s. 46.

13 M. Moczulska, Biskup w Świdnicy będzie kształcił organistów, w: „Gazeta Wrocławska” z dnia 
7.09.2009, za: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/159380,biskup-w-swidnicy-bedzie-
ksztalcic-organistow,2,id,t,sa.html (19 VII 2013).

14 Relacja ustna jednego z organistów.



120 Musica Ecclesiastica   nr 11 (2016)
 

Chociaż za życie liturgiczne w parafii odpowiada proboszcz, to z chwilą zatrudnienia 
etatowego organisty powinien uczynić go odpowiedzialnym za wszystkie sprawy zwią-
zane z muzyką w parafii15.
Tymczasem organiści wielokrotnie ubolewają, że z momentem rozpoczęcia zawo-

dowej praktyki niejednokrotnie zmuszani są do porzucania przyswojonych norm i do 
świadomego przekraczania liturgicznych kanonów. Ingerencja duszpasterzy w do-
bór repertuaru, ilość przewidzianych zwrotek pieśni czy psalmu responsoryjnego, 
w prawidłową formę pieśni, styl przygrywek i interludiów, w długość improwizacji, 
w registrację, zmuszanie do niekanonicznego zastępowania kolędami ordinarium – 
to powszechnie spotykany wyraz źle rozumianej duszpasterskiej troski. Dochodzą do 
tego rażące przypadki udostępnianiania kościołów jako sal koncertowych dla muzyki 
pozareligijnej16. Przykłady takich ewidentnych świadectw niedouczenia i ignorancji 
ze strony księży krążą co jakiś czas w wąskim przecież środowisku młodych organi-
stów jako smutne anegdoty. Doświadczający ich muzycy z dnia na dzień tracą pier-
wotny entuzjazm i przekonują się o zbędności posiadanej wiedzy. Na wspomniane 
polecenie ankiety: „Oceń w skali 0-5 swój wpływ na życie muzyczne parafii” średnia 
odpowiedzi wyniosła 3,09. W obliczu braku szacunku dla muzycznych kompetencji 
oraz pseudoargumentów w duchu: „Jestem księdzem od lat 40 i proszę mnie w tym 
względzie słuchać”, w obliczu złych muzycznych wzorców propagowanych przez 
katolickie media i – nierzadko – śpiewniki, trudno jest utrzymywać wysokie stan-
dardy swojej pracy. Rozmijanie się idei z rzeczywistością skutkuje rozgoryczeniem 
(„przestałem służyć, zacząłem pracować”), biernością, skłonnościami depresyjnymi. 
Świeccy muzycy częstokroć mają ponadto przeświadczenie o konieczności obrony 
logiki liturgii, jej spójności i piękna właśnie przed tymi, którzy z urzędu winni być za 
nią odpowiedzialni. Trafnie, acz bardzo pesymistycznie, podsumowuje sytuację ks. 
Ireneusz Pawlak: 

(…) w liturgii panuje mierna amatorszczyzna, a muzycy kościelni zostają poddani 
„dyktaturze dyletantów” i nie mają nic albo prawie nic do powiedzenia. W tej sferze 
autorytet przegrywa w zderzeniu ze „stylem”. W konsekwencji liturgia, a zwłaszcza 
Msza św., staje się magazynem odpadów, zbiornikiem „muzycznego złomu”. A prze-
cież powinna być obrzędem, w którym każdy ofiaruje Bogu najlepszy, najpiękniejszy 
dar, także w dziedzinie sztuki muzycznej17.

15 A. Nowicki, Formy zatrudnienia organisty, umowy i inne kwestie prawne, w: G. Poźniak (red.), 
Posługa organisty, s. 50.

16 „Wykorzystanie kościołów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem zagraża właściwej im 
funkcji znaku chrześcijańskiej tajemnicy, wyrządzając mniej lub bardziej poważną szkodę pedagogii 
wiary i wrażliwości ludu Bożego. Jak bowiem mówi Pan: «Mój dom będzie domem modlitwy» (Łk 
19,46)” za: Kongregacja Kultu Bożego, O koncertach w kościołach, p. 5; „Na władzy kościelnej 
spoczywa obowiązek (…) podejmowania decyzji w sprawie użytkowania kościoła i troszczenia się 
o zachowanie jego sakralnego charakteru.”, por. tamże, p. 8n. 

17 I. Pawlak, Muzyka jako niezbędny element pracy duszpasterskiej, w: J. Zimny (red.), Muzyka 
i śpiew liturgiczny, Sandomierz 2002, s. 61.
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Ostatnie pytanie ankiety brzmiało: „Czy poleciłbyś zawód organisty-muzyka ko-
ścielnego młodemu początkującemu muzykowi?”. Uzyskane odpowiedzi są w dużej 
mierze podsumowaniem wszystkich dotychczasowych rozważań. 

Odpowiedzi „zdecydowanie tak” nie było; „tak” zadeklarowało 5 osób (z dwoma ko-
mentarzami: „ale poleciłbym poszukać źródła utrzymania”; „ale niech się nie nastawia 
na łatwe życie”); „nie” – 5 osób (z komentarzami: „przy obecnym szacunku do pracy 
organisty – nie”; „nie we współpracy z Kościołem katolickim”); „zdecydowanie nie” 
– jedna osoba (wypowiedź z trzema wykrzyknikami); pozostałe sześć odpowiedzi – 
niezdecydowanie waloryzujące – mają charakter życzeniowy, a czasem świadczą jedy-
nie o dużym poczuciu odpowiedzialności i zaangażowaniu piszącego. Niektóre z nich: 
„poleciłbym, gdyby się zmieniła pozycja organisty”; „tylko jako hobby”; „tak, jednak 
nie w Polsce”; „to ciężki zawód, odpowiedzialny, ale dający satysfakcję. Potrzebni są 
wykształceni organiści”.

7. Perspektywa zmian
Edukacja
Edukacja muzyczna, której celem jest podniesienie poziomu wykonawstwa w pol-

skich kościołach, dotyczy, zdaniem autorki, trzech powiązanych ze sobą obszarów: 
ogólnej edukacji społeczeństwa, formacji muzycznej duchowieństwa oraz kształce-
nia specjalistów–muzyków kościelnych (organistów, dyrygentów, kantorów). Zanie-
dbania w którymkolwiek z tych ogniw przekładają się na stan pozostałych, wspie-
ranie jednego – ugruntowuje dwa inne. Wobec dramatycznego stanu powszechnej 
edukacji muzycznej18, wykorzystywać należy wszystkie nadarzające się okazje – przy-
gotowanie do sakramentów, msze z udziałem dzieci, pielgrzymki, koncerty, by docie-
rać z wartościową muzyką i krótkim liturgicznym komentarzem do najmłodszych, 
a poprzez nich do rodziców. Z pomocą przychodzi tu sprawdzony w kilku polskich 
diecezjach system edukacji dzieci i młodzieży przez śpiew chóralny (np. w ramach fe-
deracji Pueri Cantores) i udział w fachowo prowadzonych scholach dziecięcych. War-
to przypatrzeć się w tym miejscu kwestii doboru repertuaru i stosowanego w tych 
zespołach instrumentarium – wymowne, że dzieci częstokroć przejawiają w tym 
względzie większą dojrzałość niż ich rodzice, dopominający się o piosenkarski re-
pertuar z towarzyszeniem gitary. Mądrze prowadzona schola nie musi uciekać się do 
banału, aby dzieci promieniowały radością. Wychowywanie bowiem wśród warto-
ściowych estetycznie wzorców pozwala powoli wzrastać dojrzałej religijności, która 
nie zostanie w wieku młodzieńczym odrzucona wraz z tandetnymi piosenkami, pla-
stikowymi dewocjonaliami i figurami gipsowych świętych.

Właściwa formacja muzyczna duchownych stwarza w parafiach odpowiednią 
przestrzeń dla muzyki. Niekonieczne jest tu jakieś szczególne poszerzanie seminaryj-
nych siatek godzin, choć bez wątpienia przełożyłoby się to na podniesienie muzycz-

18 Hobbystyczne śpiewanie indywidualne deklaruje 3,95% społeczeństwa polskiego, śpiewanie 
grupowe – 2,26% (według raportu GUS). Zob. Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 r., Warszawa 
2012. Za: http://socjologia-muzyki.blogspot.com/2013/06/konsumpcja-muzyki-uczestnictwo-w.html 
(15 XI 2015).
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nej wrażliwości duchownych. Nade wszystko konieczne jest rozwijanie w młodych 
seminarzystach umiłowania liturgii, konfrontowanie z dobrymi, silnymi wzorcami 
klasycznej sztuki oraz wykształcanie zrozumienia jej liturgicznej i ewangelizacyjnej 
wartości19. Przy tej świadomości, choćby nawet traktując muzykę jako jedno z dusz-
pasterskich narzędzi, młodzi księża staną się dobrymi mecenasami dla muzyków, ze-
społów czy kompozytorów. 

Trzeci element, niezaprzeczalnie najistotniejszy w omawianym systemie, to zapre-
zentowana wyżej właściwa i rzetelna edukacja muzyków kościelnych. 

Współpraca 
W trudnych powojennych latach 1953–1954 funkcjonowała we Wrocławiu Szkoła 
Śpiewacza, która w swoim zamyśle miała zasilać szeregi Katedralnego Chóru Chłopię-
co-Męskiego (1952–1958), a w dalszej perspektywie miała kształcić dobrze wyszkolo-
nych śpiewaków, mogących prowadzić chóry kościelne i świeckie. Dyrygencką pieczę 
nad chłopcami sprawował legendarny wrocławski chórmistrz, Edmund Kajdasz; rów-
nolegle prowadził on niezależnie koncertujący męski chór, w którego szeregach śpie-
wało 60–80 najzdolniejszych kleryków seminarium. W razie potrzeby – w realizacji 
wspólnych wykonań – oba te chóry miały się wzajemnie wspierać. Mimo że w sierp-
niu 1954 r., decyzją ówczesnych władz, szkołę zamknięto, dla dzisiejszych znamienny 
jest rozmach, z jakim w tych trudnych latach podejmowano decyzje dotyczące mu-
zyki. Wychodząc z założenia, iż „każdy alumn w ciągu swego studium w seminarium 
winien dobrze śpiewać i opanować jakiś instrument”20, w latach 1953–1956 działały 
w seminarium: orkiestra dęta (47 alumnów) i smyczkowa (27 alumnów), noszono się 
z zamiarem utworzenia orkiestry symfonicznej. Skład orkiestr zatwierdził sam ordy-
nariusz, zatrudniano 19–21 instruktorów (sic!), kupowano nowe instrumentarium, 
planowano występy. Po 1956 r. opracowano na nowo seminaryjne ratio studiorum, 
celem znacznego ograniczenia przedmiotów praktycznych i położenia większego na-
cisku na formację intelektualną21 .
Niemal pół wieku funkcjonowania w niezwykle trudnej politycznie rzeczywi-

stości realnego socjalizmu uwarunkowały historycznie zrozumiałe wypracowanie 

19 Na palący problem „niezrozumienia” liturgii wśród młodych seminarzystów, wynikający m.in. 
z przesunięcia punktu ciężkości od rzetelnej celebracji mszy i oficjum w stronę czysto pobożnościowych 
praktyk, zwraca uwagę Tomasz Kwiecień OP. Por. Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem 
Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają J. Borkowicz, I. Cieślik, Kraków 2003, s. 249n.

20 Dyrektywa ks. infułata Kazimierza Lagosza, rządcy diecezji, wydana na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej Wyższego Seminarium Duchownego 16.11.1952 r., w: J. Marcinowski, Seminarium 
wrocławskie w pierwszych latach powojennych, Wrocław 1972, mps, s. 83, za: A. Prasał, Kultura 
muzyczna w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–2003, Lublin 2009, s. 61. Znamienne są słowa 
ks. Lagosza wypowiedziane 13.02.1956 r. na zebraniu muzyków uczących ówcześnie w seminarium: 
„Przed święceniami będzie bardzo ścisły egzamin ze śpiewu i muzyki. Jeżeli alumni V roku nie 
zdadzą tego egzaminu, nie będą dopuszczeni do święceń”, za: tamże. Tak kategorycznie położony 
nacisk na wykształcenie muzyczne księży stanowił rzeczywiście zbyt wielkie dla nich obciążenie, 
jednak niezaprzeczalnie w rzeszach opuszczających mury uczelni duchownych na trwale pozostawił 
zamiłowanie i szacunek dla muzycznej spuścizny Kościoła. Por. tamże.

21 Por. A. Prasał, Kultura muzyczna, s. 76n.
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niezbędnej dla ówczesnego Kościoła samodzielności i samowystarczalności również 
w kwestii muzyki i muzycznej formacji, czego drobnym przykładem może być po-
przedni akapit.

Równolegle instytucje świeckie: szkolnictwo stopnia podstawowego, średniego 
oraz wyższe uczelnie muzyczne, skupiając kadrę naukową i pedagogiczną, dyspo-
nując bazą w postaci sal, instrumentów i bibliotek, posiadając w końcu systemowe 
narzędzia dydaktyczno-prawne, po 1989 r. otworzyły się na możliwość kształcenia 
dyrygentów chóralnych, organistów kościelnych i pedagogów. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, że szansa, jaka w tym momencie powstała, nie może zostać zaprze-
paszczona. Jedynie dobra współpraca między laikatem a strukturami kościelnymi 
może pozwolić na włączenie rzesz młodych, zaangażowanych, rzetelnie wykształco-
nych ludzi w krwiobieg Kościoła. Wzajemne poszanowanie kompetencji zdaje się być 
conditio sine qua non pomyślności tej współpracy. 

Zarządzanie
Trzeba, by system zarządzania muzyką, różnie uwarunkowany w każdej diece-

zji, zawierał wspólne, czytelne – również ze strony świeckich – elementy. Jak wspo-
mniano, obniżający morale problem szarej strefy jest tu kluczowy. Po nim należy 
wymienić konieczność mobilizowania wszystkich pracujących w parafiach muzyków 
do podnoszenia własnych kwalifikacji przy jednoczesnym stwarzaniu im możliwości 
udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, zjazdach i dniach skupienia. W tym 
miejscu niezbędnym jawi się skuteczny i płynny przepływ informacji na temat istot-
nych wydarzeń naukowych, liturgicznych, czy artystycznych odbywających się w ca-
łej diecezji. Współpraca z seminarium, mobilizacja do systematycznego uczestnictwa 
kleryków w podobnych inicjatywach jest gwarantem poszerzenia zapotrzebowania 
na kulturę wysoką w ich późniejszych parafiach. Obserwowane od lat puste miejsca 
podczas sesji naukowych dotyczących muzyki w Kościele napawać mogą jedynie re-
zygnacją.

Wzorce
W omawianym modelu konieczne jest, by zostały jasno wyodrębnione świątynie, 

w których liturgia sprawowana byłaby ze szczególnym pietyzmem. Nad tym wzor-
cowym poziomem, o którym decydowałoby kolegialnie grono wykwalifikowanych 
muzyków22, sprawowano by realny mecenat. Niedopuszczalne jest, by transmisje ra-
diowe obejmowały liturgię źle pod względem muzycznym przygotowaną – media 
stanowią zbyt silne narzędzie standaryzujące, a także utrwalające dobre i złe wzorce 
estetyczne. 

W obawie przed „przeradzającą się w dowolność, powszechną wolnością kształ-
towania liturgii”23, Kościół nazbyt często nie dopuszcza do głosu wytworów sztuki 

22 Organista lub organiści (w tym tzw. dyrektor muzyczny), kantor, dyrygent chóru/scholi/zespołu 
oraz ewentualnie psałterzysta.

23 J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002, s. 149.
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wysokiej. Słusznie skądinąd argumentując, iż „wielkość liturgii polega na jej niedo-
wolności”, oraz że sam jest dysponariuszem tego „skarbu”, „zbyt wielkiego i cennego, 
żeby ryzykować jego zubożenie czy też narażenie na szwank przez eksperymenty, 
bądź praktyki wprowadzane bez uważnej oceny ze strony kompetentnych władz ko-
ścielnych”24, otwiera równocześnie tylne drzwi polskich (i nie tylko polskich25) świą-
tyń amatorom i muzycznym dyletantom. Tym strumieniem, usprawiedliwiane dusz-
pasterską troską, wlewa się do naszych kościołów kicz, tandeta i piosenkarski banał, 
przed którymi w ostrych słowach przestrzega Joseph Ratzinger: 

to medium (…) niszczy orędzie (…). Banalizacja wiary nie jest żadną nową inkultu-
racją, lecz zaprzeczeniem [podkr. aut.] jej kultury i prostytucją uprawianą z antykul-
turą26.
(…) Kościół cierpi, kiedy pozbawiony jest liturgii takiej, jaką mieć powinien27.
Nie ma wtedy mowy ani o kultywowaniu tradycji, ani o wartościowej sztuce 

współczesnej, choć ta – zdaniem wielu28 – może stać się niezwykle silnym magne-
sem dla ludzi o ponadprzeciętnych standardach estetycznych, szczególnie dla mło-
dych. Stąd powstają słuszne idee konsekwentnego różnicowania muzycznych modeli 
mszalnych29, wprowadzającego estetyczny ład do parafialnego następstwa niedziel-
nych mszy. Nie można zanegować waloru takiego posunięcia także ze względów 
edukacyjnych. Niezwykle ważkie miejsce winna tu zająć sztuka improwizacji, która 
będąc ponadczasowym probierzem organistowskich kompetencji, dziś ogranicza się 
często do w miarę swobodnego żonglowania w obrębie trójdźwięków harmonicznej 
triady.

24 Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 17 IV 2003, p. 51.
25 Z podobną sytuacją autorka spotkała się w Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech i innych krajach 

Europy Zachodniej. 
26 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005, s. 172–173.
27 Błogosławione marnowanie, s. 242.
28 Panel dyskusyjny Czy sztuka współczesna musi uciekać z kościoła? – M. Żelechower-Aleksiun, 

F.I. Szewczyk, M. Mikołajek, M. Maliński, Wrocław, 23 IV 2013 r., por. http://info.wiara.pl/
doc/1531879.Dziela-sztuki-i-bohomazy (10 VII 2013).

29 M. Pieczykolan, Ancilla theologiae, ancilla populi, cz. II, „Ruch Muzyczny” 11 (2000). Jego 
zdaniem, inne są potrzeby estetyczne ludzi młodych o otwartych i chłonnych umysłach, mogących 
zachwycić się np. Messiaenowskim idiomem brzmieniowym, inne osób dojrzałych, poszukujących 
w liturgii elementów wyciszenia i ascezy, jakie daje chorał gregoriański czy polifonia, jeszcze inne osób 
starszych, mniej wykształconych, które potrzebują tradycyjnej ludowej pieśni. Z tego względu proponuje 
on, by w każdym większym ośrodku uporządkować muzykę na mszach św. pod kątem określonej 
stylistyki, dając wiernym „paletę możliwości”. „W ten sposób muzyka liturgiczna przestałaby dążyć do 
schlebiania niewyrobionym gustom, a wymóg stosowania zasad właściwych dla określonej konwencji 
kształtowałby w muzykach kościelnych dyscyplinę”. Opisuje cztery podstawowe modele muzyczne: 
barokowy (organy plus schola gregoriańska), Messiaenowski (organy), „palestrinowski” (motety i msze 
chóralne a cappella) oraz model nazwany przez autora „włościańskim” (pieśń tradycyjna). Uzasadnia, 
że stylistyczne uporządkowanie, w miejsce dzisiejszego estetycznego chaosu, wprowadziłoby do 
liturgii porządek i stabilność, niosło walor estetyczny i kształcący, znacząco przyczyniając się także do 
pogłębienia religijnego różnych warstw społeczeństwa. 
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Badanie i kultywowanie historycznego dziedzictwa świątyni, wspólna troska mu-
zyków i duszpasterzy o instrumentarium, muzykalia, w końcu o tradycje repertuaro-
we, pozwala dostrzec łączność lokalnej społeczności danej parafii z wielowiekową 
tradycją Kościoła powszechnego. Gotowość zespołów, muzyków i parafii do podej-
mowania w tym względzie współpracy powinna stać się codziennym świadectwem 
wzajemnego otwarcia i troski. Jej brak nadto często usprawiedliwiany jest zewnętrz-
nymi uwarunkowaniami. 

Gdy w maju 1944 r. z rozkazu NSDAP chłopcy z chóru katedralnego musieli opuścili 
miasto, Paul Wilhelm Blaschke (1885–1969), ostatni kapelmistrz katedry przedwojen-
nego Wrocławia, uświetniał liturgię chórem śpiewaków z sąsiadujących kościołów (św. 
Michała i NMP na Piasku)30.
Wielkiego trzeba umiłowania liturgii, aby zdobywać się na takie świadectwo. 

Powołanie
Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem (…) piękno jest jego powołaniem, za-
danym mu przez Stwórcę wraz z darem „talentu artystycznego”31.
Pnące się ku niebu ostrołuki katedr, kruche ażury maswerków, konstrukcje kon-

trapunktu, mozaiki, polichromie i freski, organowe prospekty, są owocami artystycz-
nego geniuszu ludzi, którzy przez całe stulecia „oddawali talenty na służbę prawdzie 
Bożej”32. Tradycja, jaką od wieków buduje Kościół, dzisiaj zostaje powierzona współ-
czesnym. Pytanie: Co z niej zostanie? – pozostaje otwarte.

Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie popaść w beznadziejność. Piękno, 
podobnie jak prawda, wlewa radość w serca ludzi. 
A to przez wasze ręce33.

SUMMARY
CHURCH MUSIC DEGREE PROGRAMME GRADUATES 

FACED WITH PROFESSIONAL REALITY

Each year an increasing interest in university studies leading to a degree in church 
music can be observed. Students of both Bachelor’s and Master’s programmes de-
monstrate profound knowledge and skills. Their music profile is characterized by 
four dispositions: an organist, a conductor, a cantor and a music animator. A question 
arises, however, whether these studies face up to the expectations of both the students 
themselves and their future employers. A survey carried out among seventeen gradu-
ates of the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław aims to provide an answer 

30 J. Subel, Wrocławska chóralistyka, t. I: 1817–1944, Wrocław 2008, s. 36–37.
31 Jan Paweł II, List do artystów, 4 IV 1999. 
32 Por. Sobór Watykański II, Orędzie do artystów, 8 XII 1965, za: A. Filaber, Prawodawstwo 

muzyki kościelnej, Warszawa 2008, s. 82.
33 Tamże.
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to questions concerning their professional paths. A few aspects have been analysed: 
terms of employment, working hours and working conditions, the graduates’ contri-
bution into the cultural activity of the parish and, last but not least, the relevance of 
various elements of their education in their professional life. As well as that, the artic-
le also presents some observations regarding the solutions to the problems disclosed 
by the survey, focusing on broadly defined education, on promoting good standards 
and the necessity of cooperation between the Church and the laity. The Author of the 
article – inspired by the words of Pope John Paul II – is trying to outline a perspective 
which even individual musicians need to attempt to work towards. She proceeds to 
conclude that the “world we live in needs beauty so as not to slip into hopelessness. 
Beauty, just like truth, pours joy into human hearts.” (John Paul II “A Letter to Ar-
tists”)

Słowa klucze: specjalność muzyka kościelna, zatrudnienie absolwenta, funkcje 
muzyka w parafii, animacja muzyczna parafii.

Key words: church music degree programme, the employment of a graduate, mu-
sic animation of a parish, the role of a musician in a parish.


