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Ks. Paweł F. RĄBCA

M U ZYK A  M OŻE B Y Ć  D O BRA ALBO  ZŁA  
O duszpasterskiej funkcji studia muzycznego

ZNACZENIE MUZYCZNEGO 
DOŚWIADCZENIA

Często słyszymy opinię, że można 
słuchać muzyki nie angażując się w nią 
oraz że żadna jej forma nie jest szkodli
wa dla słuchacza. Nawet ostra muzyka 
młodzieżowa nie jest postrzegana jako 
szkodliwa. Doskonale wiemy z codzien
nego doświadczenia, że człowiek nie 
może żyć bez muzyki, stanowi ona cząs
tkę jego wewnętrznego „ja”, jest swoi
stym notatnikiem jego przestrzeni du
chowej.

Wielu uczonych dowodziło, że mu
zyka jest odpowiednikiem mowy
i owych wzniesień i upadków wyraża
nych przez ludzką mowę. Język chiński 
zna drobne, jakby muzyczne niuanse, 
które precyzują znaczenie identycz
nych skądinąd wyrazów. Podobnie 
w plemionach Bantu czy Hotentotów, 
a więc tam, gdzie napotykamy stosunko
wo wczesne formy muzykowania, istnie
je silny związek między muzyką a mową. 
Odebrać wodzowi afrykańskiemu jego 
wodzowski bęben jeszcze dziś oznacza 
pozbawienie go godności króla. Muzy
ka miała siłę magiczną, w rękach kapła
nów czy czarowników mogła być instru
mentem oddziaływania na innych.

O tym, że muzyka ma wpływ na 
człowieka, mówi etnologia badająca 
kultury prymitywne. O potrzebie muzy
ki świadczą wymownie wykopaliska, 
w których znajdowano także instrumen
ty. Muzyka jest bodaj tak dawna, jak 
dzieje człowieka: nie istnieją kultury 
bez muzyki. Znane są instrumenty mu
zyczne pochodzące z okresu paleolitu, 
jak np. kołatki, grzechotki, bębny, pi
szczałki, rogi oraz prymitywne instru
menty strunowe. Można z nich wydo
być tylko proste dźwięki. Charaktery
styczne jest to, że w wielu kulturach 
formy muzyki nie zmieniały się przez 
długie tysiąclecia. Tak było przede 
wszystkim w kulturach Chin, Indii, Ba
bilonii, Asyrii, Egiptu czy Palestyny1.

Z doświadczenia wiemy, że wó
wczas, gdy słuchamy muzyki, którą bar
dzo lubiliśmy przed laty, wracają chwile, 
ludzie, okoliczności, które stały się czę
ścią naszej historii. Ileż to razy w róż
nych pięknych momentach słyszeliśmy 
określoną melodię? Być może była to 
niezapomniana wędrówka, śpiew przy 
ognisku? Często wracamy do chwil, 
gdy coś ważnego zmieniło naszą drogę

1 Zob. B. Schae f f e r ,  Dzieje muzyki, 
Warszawa 1983, s. 17-20.
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życiową. Są przecież takie melodie, któ
re uobecniają najważniejsze fakty two
rzące historię naszego życia. Istnieje też 
muzyka, której nie chcemy słuchać -  jest 
dla nas przykra, chociaż niekoniecznie 
muszą zauważać to inni. Przypomina 
nam o bolesnych doświadczeniach, któ
re goiły się jak otwarta rana przez wiele 
dni, np. wspomnienia chwil przeżytych 
z ludźmi, z którymi musieliśmy się roz
stać. Często zastanawialiśmy się, dlacze
go ta muzyka wywołuje nostalgię i prag
nienie powrotu do czasu bezpowrotnie 
minionego.

Muzyka zdolna jest wyrażać stany 
emocjonalne: mówi się przecież, że ja
kiś utwór jest patetyczny lub sentymen
talny, skoczny lub posępny. Żaden Eu
ropejczyk nie pomyli muzyki żałobnej 
z weselną ani kościelnej z taneczną, je
żeli to dotyczy muzyki z naszego kręgu 
kulturowego. Muzyka wyzwala nawy
kowe, a raczej: wyuczone poprzez obco
wanie z nią reakcje. I tak zostaliśmy 
nauczeni, że muzyka Chopina ma nam 
się kojarzyć z polskością, ludowością, 
z romantyzmem itd. Odbiorcze stereo
typy dotyczą nie tylko kompozytora, ale
i konkretnego utworu, formy muzycz
nej, gatunku (walc, marsz, msza), stylu. 
Muzyka ma duży wpływ na to, jak od
bierany jest obraz: na przykład czołgi, 
narzędzia zbrodni prezentowane telewi
dzowi z towarzyszeniem figlarnej muzy
ki, wydają się niepozornymi zabawka
mi, natomiast z muzyką poważną dają 
wrażenie przygnębiającej śmiercionoś
nej powagi. Muzyka nie dysponuje taki
mi jednostkami wypowiedzi, jak choćby 
słowa w języku ojczystym, które wska
zywałyby na cokolwiek w sposób jed
noznaczny. Ale słuchacz kształtuje 
w swojej wyobraźni obrazy, zdarzenia, 
które wprowadzają w specyficzny i nie

powtarzalny świat2. Wypływa stąd wnio
sek, że muzyka ma znaczący wpływ na 
rozwój człowieka, na kształtowanie jego 
przyszłości.

ASPEKT MORALNY 
NIEBEZPIECZEŃSTWA

NIEWŁAŚCIWYCH WZORCÓW

Jeżeli pierwsze zetknięcie młodego 
człowieka ze złem dokonało się w kon
tekście słuchania określonej muzyki, to 
trudno później przeprowadzić moralną 
„kurację odwykową” z pominięciem tej 
formy muzycznej. Od ponad trzydziestu 
lat można mówić o młodzieżowej rewo
lucji muzycznej: bez partii politycznych, 
bez wyborczych przemówień, nawet bez 
manifestu ideologicznego, który by oz
najmiał cele i zadania. Po raz pierwszy 
w historii głęboka rewolucja ekono
miczna, moralna, i kulturalna wybrała 
proklamację swojego radykalizmu 
przez piosenki i gwiazdy rocka. Począ
tkowo nie traktowano tego zjawiska po
ważnie. Wyobrażano sobie, że to moda, 
która minie, jak wszystkie inne formy 
muzyki rozrywkowej. Muzycy, pytani
o powody nowofalowej rewolucji, odpo
wiadali, że grają, bo czują potrzebę 
krzyczenia w naszym niezbyt koloro
wym życiu. Muzyka to dla nich forma 
wewnętrznego buntu i ucieczki w nie
kontrolowany świat. W warstwie zna
czeniowej jest to muzyka smutna, agre
sywna i drapieżna. Tylko krzyk może 
zostać usłyszany w pozbawionej włas
nej twarzy masie. Jedynie słowo ataku
jące człowieka, wdzierające się siłą 
w jego życie, zostanie przez niego do

2 Zob. I. R am m el ,  O muzyce filmowej, 
„Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1986, nr 2, 
s. 80-87.
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strzeżone i odróżnione od pozbawionej 
treści słownej papki.

Większość ludzi uważa muzykę 
młodzieżową za nieszkodliwą formę 
rozrywki lub egzaltacji młodzieży. Kon
teksty, na które zazwyczaj nie zwraca się 
uwagi, dostrzeżone zostały w wyzna
niach dawnego discjockeya i kierowni
ka zespołu rockowego Boba Larsona: 
ostrzegają one przed muzyką, która 
przede wszystkim dąży do zniszczenia 
niepowtarzalnej osobowości słuchacza, 
może stać się nawet czymś więcej niż 
ideologią. Kształtuje ona bezkierunko- 
wy strumień doznań i zawęża go do ste
reotypowych wzorców przeżyciowych. 
Już Beatlesi twierdzili: „Nasza muzyka 
jest zdolna wywoływać chwiej ność emo
cjonalną, patologiczne zachowanie się, 
a nawet bunt i rewolucję. Rock jest 
czymś więcej niż muzyką: jest środkiem 
energetycznym nowej kultury i rewolu
cji światowej”. Geafrey Cannon (an
gielski krytyk muzyczny) pisał: „Muzy
ka rockowa dostając się w nieodpowie
dnie uszy może stać się inspiracją do 
zbrodni”. A oto inne wypowiedzi: Geo- 
rge Harrison (dawny członek zespołu 
The Beatles): „Muzyka jest głównym 
punktem zainteresowania współczesnej 
młodzieży. Nie ma żadnego znaczenia, 
czy starsi jej słuchają czy nie -  oni i tak 
są skończeni”; Graham Nask: „Muzyka 
pop jest środkiem komunikacji, który
determinuje myśli osób, które jej słu
chają. Sądzę także, że muzycy uzyskują 
przez nią fantastyczne możliwości. Mo
gliby kierować światem -  mają do dy
spozycji wystarczającą siłę”; Mick Jag- 
ger (wokalista zespołu Rolling Stones, 
zwany „Lucyferem Rocka”): „Pracuje
my ciągle nad ukierunkowaniem myśli
i woli osób, a większość innych grup 
robi to samo”.

W swoim bestsellerze zatytułowa
nym Zrób to anarchista Jerry Rubin na
pisał: „Elvis [Presley] obudził nasze cia
ła całkowicie je zmieniając. Mocny rock 
zawiera swój sekret w energicznym bi
cie, łatwo wchłanianym przez nasze cia
ło, pociągający rytm podniecenia, 
wszystkie ukryte pasje. Rock zaznaczył 
początek rewolucji. Nasz sposób życia, 
narkotyki, nasze ubranie, muzyka ro
ckowa to jest prawdziwa rewolucja”. 
A oto wypowiedź Jimmy Hendrixa: 
„Ludzi można muzyką zahipnotyzo
wać, a gdy w ten sposób trafiamy w ich 
najsłabszy punkt, możemy przekazać do 
ich podświadomości wszystko, co tylko 
zechcemy...”

W konsekwencji treści moralne za
warte w tekstach wykonywanych przez 
współczesne zespoły oscylują wokół na
stępujących zagrożeń duchowych: infan
tylizmu, perwersji seksualnej we wszys
tkich jej formach, nawoływania do buntu 
przeciwko ustalonemu porządkowi, su
gestii samobójstwa, podsycania do gwał
tów i zabójstw, poświęcania się szatano
wi, okultyzmu, magii. Wszyscy muzycy, 
a zwłaszcza producenci rockowi wiedzą, 
że taka muzyka ma wielu odbiorców. 
Wystarczy pobieżna analiza procento
wego udziału tego typu muzyki wśród 
innych propozycji rynkowych.

CEL I ZADANIA STUDIA „MAKARIOI”

Od dłuższego już czasu zamiarem 
wielu muzykujących grup było utworze
nie studia, które spełniałoby aktualne 
wymogi poziomu i jakości nagrania 
oraz umożliwiło promocję i przekaz mu
zyki o inspiracji chrześcijańskiej. Próbo
wano podejmować to na różne sposoby. 
Celem działalności studia „Makarioi”, 
utworzonego w ramach Redakcji Ewan
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gelizacyjnej Wydawnictwa Archidiecezji 
Gdańskiej „Stella Maris”, jest szeroko 
pojęta promocja zespołów katolickich. 
Stwarzamy korzystne warunki nagrania 
kasety młodzieżowym zespołom para
fialnym, aby ułatwić im rozwój. Dlatego 
„Makarioi” jest studiem przenośnym: 
nagrania można realizować w parafii. 
Nowoczesny sprzęt umożliwia przekro
czenie wielu ograniczeń technicznych. 
Studio realizujące nagrania zastrzega so
bie prawa autorskie nagrania i możliwość 
dystrybucji części kaset we własnym za
kresie. Dzięki temu może realizować 
swoją działalność ewangelizacyjną.

Młodzi ludzie na ogół mają świado
mość, iż nie wystarczy dostrzeganie zła 
w świecie subkultury młodzieżowej. Ist
nieje wielka potrzeba skutecznego prze
ciwstawienia się mu poprzez tworzenie 
kultury, którą można określić mianem 
nowej „cywilizacji miłości”. Muzyka 
tworzona przez chrześcijan powinna 
służyć integracji człowieczeństwa wyni
kającej z wiary w obecność Jezusa. Wy
zwolenie płynące z wiary wymaga wię
cej trudu, niż to, które bierze się z od
rzucenia zła. Oczekiwanie od „mocnego 
uderzenia” wyzwolenia dość szybko 
prowadzi do rozczarowania i frustracji. 
Natomiast poprzez integrację ducha 
zmysły otrzymują nową głębię i sięgają 
nieskończonych horyzontów duchowej 
przygody. Dobra muzyka nie jest efe
ktem chwili, lecz owocem uczestnictwa 
w życiu. Jej oddziaływanie nie urzeczy
wistnia się przez pojedynczego człowie
ka, lecz dopiero we wspólnocie z innymi. 
Wspólne uwielbienie Boga śpiewem 
sprowadza wiele działań i wartości do 
jednego mianownika. Dzieje się to dzię
ki modlitwie towarzyszącej próbom
i występom. Jest ona tak istotna, że cen
trum uwagi zajmuje kształtowanie du

cha wspólnotowego, a obecność Ducha 
Pocieszyciela staje się wewnętrznym do
świadczeniem.

Muzyka modlitwy i wiary poszukuje 
w uniesieniu człowieka jego integracji, 
jednak człowiek nie odnajduje jej w so
bie samym, ale dopiero w przekroczeniu 
siebie samego i zanurzeniu się w obec
ności Pocieszyciela. Śpiew i muzyka słu
żą uwielbieniu Jezusa, są przepełnione 
pragnieniem służby Jemu, bycia Jego 
narzędziem po to, by On zmieniał nas
i tych, którzy się z nami modlą. Dobra 
muzyka pozwala nam przeczuć, czym 
jest wolność, która nie niszczy, lecz łą
czy, gromadzi w jedno i oczyszcza. Rze
czywistość odsłania naszą słabość. Jest 
to znakiem, że mamy się zatrzymać, że 
musimy się spotkać, aby oddać to wszys
tko, co robimy, Panu, aby powrócić do 
pierwotnej miłości.

Aby dobrze śpiewać, trzeba nie
ustannie stawiać sobie wymagania. Wte
dy świadectwo muzyki będzie dobre
i prawdziwe. Jednym z takich wymagań 
jest trwanie w łasce uświęcającej, wspól
ne uczestnictwo w liturgii i obecność na 
spotkaniach modlitewnych. Poprzez 
śpiew pragniemy przekazać też nasze 
codzienne doświadczenie miłującej 
obecności Boga, nieustannego, obfite
go obdarowywania, poczucia bezpie
czeństwa: On jest naszym Pasterzem. 
Jeżeli w człowieku płonie nadzieja, roś
nie pragnienie, aby zapalać nią innych. 
Jeżeli serce człowieka jest pełne dzięk
czynienia czy uwielbienia, to nie można 
nie wołać z radości, nie śpiewać, nie mu
zykować.

DZIAŁALNOŚĆ STUDIA „MAKARIOI”

Dotychczas w studiu „Makarioi” 
nagrano siedemnaście tysięcy egzem
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plarzy kaset kilkunastu zespołów. Wy
mienię tylko najważniejsze nagrania.

Panu Bogu w okno (SNP 500). Ka
seta zrealizowana przez zespół studen
tów Archidiecezjalnego Seminarium 
Duchownego „Młode Wino” w Gdań
sku. Zespół prowadzi alumn Mateusz 
Warmiak, który jest jednocześnie inspi
ratorem spotkań modlitewnych i koor
dynatorem ewangelizacji w gdańskim 
seminarium. Nagranie to stanowią peł
ne radości pieśni uwielbienia, które in
spirują już wiele wspólnot modlitew
nych w Polsce. Proste, zaczerpnięte 
z Pisma świętego teksty, tchną radością 
tworzenia. Towarzyszy im niespotykana 
aranżacja muzyczna zawierająca w sobie 
echo śpiewów morskich. Pieśni te znane 
są już słuchaczom Radia Maryja.

Pieśni maryjne (SNP 110). Jest to 
zbiór tradycyjnych pieśni maryjnych 
przy akompaniamencie organowym. 
Pierwsza część kasety zawiera blok pieś
ni fatimskich. Źródłowa muzyka i teksty 
są wzorem poprawności wykonania. 
Młodzieżowy chór „Juventus” działają
cy przy parafii św. Krzyża w Tczewie, 
prowadzony przez mgra Kazimierza 
Ostrowskiego może poszczycić się zdo
byciem wielu nagród i wyróżnień oraz 
koncertami poza granicami kraju. W cią
gu trzydziestu lat swego istnienia opra
cował szeroki repertuar obejmujący 
muzykę dawną i współczesną.

Różaniec śpiewany (SNP 800). Kon
templacyjny śpiew różańca może być 
skuteczną pomocą w osobistych rozwa
żaniach, na przykład podczas jazdy sa
mochodem. Oryginalne wykonanie jed
nej z jego części w języku hebrajskim 
doskonale pomaga przeżyć tę modli
twę. Tym doświadczeniem dzielą się 
bracia i siostry Wspólnoty Krzyża -  Pu
blicznego Stowarzyszenia Wiernych.

Stowarzyszenie, istniejące od roku 
1986, powstało jako owoc rekolekcji oa
zowych Ruchu Światło -  Życie, prowa
dzonych przez o. Janusza Jędryszka 
(OFM Conv.) na Kaszubach. Biskup 
diecezjalny, Jan Szlaga, w 1992 roku ery
gował Wspólnotę Krzyża jako Publicz
ne Stowarzyszenie Wiernych.

Diakonia ewangelizacji z Gdyni... 
(SNP 160). Kasetę zrealizowano w cza
sie czuwania grup modlitewnych w wigi
lię Zesłania Ducha Świętego w Gdyni, 
prowadzonego przez wspólnotę należą
cą do Ruchu Światło -  Życie w Gdyni 
Obłużu. Lider zespołu, Marek Filar, 
podejmuje liczne działania o charakte
rze ewangelizacyjnym. Kaseta zawiera 
najnowsze, dynamiczne i bezpośrednie 
w wyrazie pieśni chwały. Mogą być one 
przykładem prowadzenia wspólnotowej 
modlitwy uwielbienia.

Arsis (SNP 140). Zespół studentów
i młodzieży pracującej działający na te
renie Lęborka. Opiekunem zespołu jest 
ks. Dariusz Nenca. Małgorzata Brę- 
czewska -  dusza zespołu proponuje no
we opracowania znanych już piosenek, 
które mogą umilić wykonywanie co
dziennych obowiązków. Ich uwspółcześ
nione brzmienie przeznaczone jest dla 
szerokiego kręgu odbiorców.

Osiem błogosławieństw (SNP 120). 
Głęboko zakorzenione w tradycji Ko
ścioła pieśni w wykonaniu dziecięcej 
scholi „Norbertanki”. Schola, która po
wstała w 1990 roku, liczy 35 członków. 
Prowadzona jest przez parafialnego or
ganistę Mariusza Manuszewskiego. Swą 
nazwę wzięła od sióstr norbertanek, 
które osadził w Żukowie -  mieście dzia
łalności scholi -  książę gdańsko-pomor- 
ski Mściwój I. Schola uczestniczy we 
wszystkich uroczystościach religijnych 
w swojej parafii, a także śpiewa gościn
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nie w innych parafiach. Do osiągnięć 
scholi należy pierwsze miejsce w kate
gorii scholi dziecięcych na IV Konkur
sie „Maria Kantat” (1995 r.) oraz wyty
powanie przez arcybiskupa gdańskiego 
do wykonywania śpiewów ambrozjań- 
skich. Osiem błogosławieństw -  to rzad
ko spotykana propozycja na rynku pły
towym. Piękna w swojej prostocie i cie
płym brzmieniu.

Millenium (SNP 100). Kierow
nikiem zespołu, w którego skład wcho
dzą uczniowie gdańskich szkół mu
zycznych, jest Agnieszka Buczyńska. 
Swoją osobowością wpłynęła ona na 
ciepłą, „rodzinną” atmosferę wykony
wanych utworów. Bogate instrumenta
rium skrzypcowe stwarza klimat chrze
ścijańskiej ballady.

Pan naszą Sprawiedliwością (SNP 
170). Od kilku już lat na wspólnej mod
litwie gromadzi się wspólnota utworzo
na w parafiach Gdyni. Stanowią ją stu
denci i młodzież pracująca Trójmiasta. 
Dzięki uzdolnieniom muzycznym lide
ra Marcina Bilińskiego wspólnota pod
jęła cenną i potrzebną w Kościele inicja
tywę rozwijania talentów na chwałę Pa
na. Efektem tej pracy jest ta właśnie 
kaseta.

Convivium (SNP 600). Kolebką ży
cia duchowego zespołu prezentującego 
się na tej kasecie jest wspólnota w Brod
nicy, założona w 1986 roku przez ks. 
Pawła E Rąbcę -  obecnie wspólnota 
Effatha. Nazwa „Convivium” (z łac. 
„wspólne życie”) określa przynależ
ność do wspólnoty, relacje miłości, dzie
lenia życiem, radość bycia razem, wspól
notę dążenia. Najbardziej integralną

wartością jest miłość do Jezusa i bliź
nich. Inspiracją do modlitwy poprzez 
śpiew stały się słowa: „Napełniajcie się 
Duchem, przemawiając do siebie wza
jemnie w psalmach i hymnach, i pieś
niach pełnych ducha, śpiewając i wysła
wiając Pana w waszych sercach” (Ef 5, 
18-19). Dużą zasługę w kształtowaniu 
ducha zespołu ma laureat I nagrody na 
VIII Przeglądzie Zespołów Oazowych -  
zespół „Communio” pod kierownic
twem Tadeusza Formeli.

Verba Veritatis (SNP 200). Radość 
Twoja wypełnia mnie (SNP 190). Kolej
ne dwie kasety są związane z sopockim 
środowiskiem parafii św. Michała. Tam
tejszy wikariusz ks. Grzegorz Stolczyk 
prowadzi trzy zespoły młodzieżowe 
oraz zespół rodzinny. Kaseta powstała 
z myślą o dzieciach i ich rodzicach. 
W zamierzeniu zespołu wspólne śpiewa
nie ma łączyć jeszcze większym węzłem 
miłości wspólnotę rodzinną. Radość 
wspólnego młodzieżowego muzykowa
nia „Verba Veritatis” tchnie świeżością
i niesie we wspólne życie więcej radości. 
Utwory są w większości znane z piel
grzymek oraz rekolekcyjnych oaz.

Dzwoneczki kaszubskie (SNP 180). 
Pierwsza z ośmiu kaset znanego pod tą 
nazwą zespołu dziecięcego, prowadzo
nego przez ks. kanonika Piotra Topo- 
lewskiego proboszcza parafii św. Rodzi
ny w Gdyni, jest przygotowana specjal
nie na czas adwentu i Bożego Narodze
nia. Jest to ciekawa propozycja dla ka
techetów i animatorów grup dziecię
cych. Kolejne części będą poświęcone 
następującym po sobie okresom roku 
liturgicznego.




