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Kierunek (właściwe podkreślić):
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Jazz i muzyka estradowa
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Imię i nazwisko prowadzącego: ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu:
Refleksja naukowa nad fenomenem muzyki ma charakter wieloaspektowy. We współczesnych
badaniach nad zjawiskiem muzyki obok analiz ściśle muzykologicznych, historycznych i kulturowospołecznych, wiele uwagi poświęca się również jej wymiarowi psychologicznemu, filozoficznemu, a
także teologicznemu. Uwzględniając fakt, że znaczna część światowego dziedzictwa kultury muzycznej
powstała z inspiracji religijnej, nie ulega wątpliwości, że nie tylko muzykolog, ale także artysta muzyk
(zwłaszcza muzyk kościelny) powinien być zorientowany w podstawowych zagadnieniach z zakresu
teologii. Nie może także zabraknąć erudycji teologicznej w badaniach nad różnymi koncepcjami poetyki
muzycznej, które nie tylko w przeszłości, ale również współcześnie deklarują swe pokrewieństwo ze
światopoglądem religijnym, a szczególnie chrześcijańskim. Teologia muzyki nie ogranicza się jednak do
dostarczenia określonego minimum wiedzy teologicznej niezbędnej muzykom dla zrozumienia i
właściwego wykonania dzieł inspirowanych religią. Próbuje ona bowiem odpowiedzieć na znacznie
głębsze pytanie o teologiczne znaczenie muzyki jako takiej. Badania naukowe w tym zakresie
koncentrują się nie tylko na samych podstawach najogólniej pojętego zjawiska muzycznego, ale także
na stosunku doświadczenia muzycznego do życia wiary, modlitwy i do przeżywania liturgii. W polu
zainteresowań badawczych teologii muzyki znajdują się przede wszystkim antropologiczno-teologiczne
racje obecności muzyki w przestrzeni kultycznej oraz teologiczne kryteria sakralności sztuki muzycznej.
W tym kontekście istotną rolę pełni także próba wytyczenia granic tzw. inkulturacji, w zetknięciu
muzyki kościelnej ze sztuką tworzoną na innym gruncie kulturowym oraz w oparciu o inne założenia
antropologiczne. Warto zauważyć, że teologiczna refleksja nad muzyką nie jest wyłącznie domeną
teologów katolickich, ale stanowi także przedmiot zainteresowań naukowych przedstawicieli innych
Kościołów chrześcijańskich (m.in. anglikanów, luteranów, prawosławnych). W tym kontekście teologia
muzyki jawi się jako intelektualna i duchowa przestrzeń dialogu ekumenicznego, a także szeroko
pojętego spotkania pomiędzy różnymi religiami a światem kultury.
Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień dotyczących muzyki w aspekcie teologicznym, ze
szczególnym uwzględnieniem punktów stycznych pomiędzy wiarą a sztuką. Jako efekt kształcenia
przewiduje się zdobycie wiedzy oraz ukształtowanie postawy humanistycznej i artystycznej
pozwalającej na zrozumienie religijnej inspiracji sztuki muzycznej na przestrzeni wieków i

współcześnie. Dzięki temu student będzie mógł nabyć umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do
analizowania szeroko rozumianej twórczości muzycznej, a zwłaszcza do określenia podstawowych
kryteriów teologicznych muzyki sakralnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
Podstawowy kurs z zakresu wprowadzenia do teologii, biblijnych podstaw muzyki oraz liturgiki
ogólnej.

Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu:
Filozofia. Historia estetyki muzycznej. Historia muzyki kościelnej.
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Efekty kształcenia – wiedza:

Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad etycznych związanych z teologicznym
wymiarem etosu muzyka kościelnego.
Student posiada orientację w zakresie głównych kierunków teologicznych odnoszących się do muzyki
sakralnej.
Student posiada pogłębioną wiedzę w obrębie estetyki teologicznej i teologii kultury.
Student wyjaśnia historyczno-teologiczny kontekst współczesnego wychowania przez sztukę oraz
terapeutycznego oddziaływania muzyki.
Student posiada głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teologicznym znaczeniem
muzyki a praktyką pracy artystycznej muzyka kościelnego.

Efekty kształcenia – umiejętności:
Student analizuje dzieła muzyczne w aspekcie zawartej w nich inspiracji teologicznej.
Student rozpoznaje teologiczne kryteria muzyki sakralnej.
Student posiada umiejętność teologicznego interpretowania muzyki sakralnej.
Student poddaje krytyce współczesne zagrożenia kulturowe zniekształcające teologiczne znaczenie
muzyki sakralnej.
Student weryfikuje pod względem teologicznym repertuar muzyki kościelnej.
Student analizuje relacje pomiędzy muzyką a etyką.

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:
Student posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych w oparciu o teologiczne
kryteria muzyki kościelnej.
Student jest wrażliwy na duchowy wymiar ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie
sztuki muzycznej.
Student wykazuje kreatywność w zakresie rozpoznawania teologicznego wymiaru działalności
artystycznej.
Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego jako
jego współtwórca

Semestr: 1 wymiar godzin 30 ilość pkt. ECTS 2
Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium
Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):
E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny
Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Filozoficzne źródła teologii muzyki
Etos muzyczny szkoły pitagorejskiej
Muzyka w platońskiej koncepcji etyczno-wychowawczej
Arystotelesowska synteza etycznego wymiaru muzyki
Teologia muzyki w perspektywie biblijnej
Teologia muzyki w Starym Testamencie
Teologia muzyki w Nowym Testamencie
Rys historyczny teologicznej refleksji nad muzyką
Teologia muzyki w okresie patrystycznym

10)
11)

Teologia muzyki w średniowieczu
Teologia muzyki w dobie nowożytnej i współczesnej

Metody dydaktyczne:
Wykład ubogacony elementami konwersatorium.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:
Aktywne uczestnictwo w zajęciach zakończone kolokwium.

Semestr: 2 wymiar godzin 30 ilość pkt. ECTS 2
Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium
Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić):
E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny
Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Podstawowe kierunki teologicznej refleksji o muzyce
Muzyka w perspektywie dzieła stworzenia
Muzyka w perspektywie tajemnicy Wcielenia
Pneumatologiczny wymiar muzyki
Muzyka kościelna jako integralna część liturgii
Eschatologiczny sens muzyki
Teologia muzyki wobec współczesnych wyzwań
Teologia w obliczu kryzysu sztuki sakralnej
Teologia muzyki wobec przemian kulturowych
Współczesne zagrożenia teologicznego sensu muzyki
Chrześcijański etos artysty muzyka

Metody dydaktyczne:
Wykład ubogacony elementami konwersatorium.

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania:
Aktywne uczestnictwo w zajęciach zakończone kolokwium.

