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KS. BOGDAN KICINGER

Doświadczenia festiwalu „Muzyka w starym opactwie”

Cykl sześciu koncertów 
w Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach

1. Rys historyczny festiwalu

Pierwszy koncert w cyklu „Muzyka w starym opactwie” odbył się 23 czerwca 
1996 r. Za kontuarem organów zasiadła wtedy Brygida Tomala. W ciągu 15 lat od-
było się w Rudach 80 koncertów, w których wystąpiło 29 organistów-wirtuozów, 
4 chóry oraz 10 solistów. Od 2001 r. w koncercie inauguracyjnym prezentują się 
również dyplomanci gliwickiego Studium Muzyki Kościelnej, a od roku 2004 także 
Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. Festiwal stwarza im możliwość koncer-
tów promujących ich dotychczasowe osiągnięcia.

Pomysł ubogacenia kościoła w Rudach koncertami muzyki sakralnej rodził się 
stopniowo, pod wpływem sprzyjających mu „znaków czasu”. I tak, rok po powsta-
niu diecezji gliwickiej proboszczem w Rudach został mój przyjaciel – ks. Bonifacy 
Madla, z którym razem byłem wikariuszem w Głubczycach. W 1995 r. Rudy stały 
się diecezjalnym sanktuarium. W tym samym czasie gliwiccy biskupi przekonywali 
mnie o konieczności utworzenia w Gliwicach Studium Muzyki Kościelnej. Dotych-
czas bowiem szkoła kształcąca przyszłych organistów dla naszej diecezji znajdowa-
ła się jeszcze w Opolu, gdzie od samego początku byłem wykładowcą. Rozpoczęcie 
pracy Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (wrzesień 1996 r.) dało możliwość 
integracji muzyków kościelnych pochodzących z naszej diecezji. Organizując to 
Studium, mieliśmy wokół siebie młodych, wykształconych organistów. Myślę tu 
o Brygidzie Tomali, która ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, Marioli 
Brzosce – absolwentce Akademii Muzycznej w Krakowie, Waldemarze Krawcu, 
również po Akademii Muzycznej w Katowicach oraz sopranistce Klaudii Romek. 
Tworzyło się zatem środowisko (dziś już o wiele szersze), które stawało się, i jest do 
dzisiaj, podstawowym zapleczem artystycznym festiwalu.

2. Podstawowe cele i założenia festiwalu

Twórcy festiwalu mieli od samego początku trzy zasadnicze cele, którym do dzi-
siaj są wierni.
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Pierwszy cel to próba wskrzeszenia zapomnianych już tradycji muzykowania 
w starych klasztorach. A takim właśnie miejscem jest Sanktuarium Matki Boskiej 
Pokornej, które w 2009 r. uzyskało tytuł bazyliki mniejszej. Fakt związania kon-
certów z rudzkim opactwem nie jest więc przypadkowy. Tu bowiem od 1258 r., 
zgodnie z benedyktyńską zasadą, modlili się i pracowali cysterscy mnisi. Ślady ich 
mądrej pracy do dziś widoczne są w okolicy, zaś ich wkład w rozwój muzyki ko-
ścielnej trudno przecenić. Reguła św. Benedykta, wspólna całej rodzinie zakonów 
benedyktyńskich, w tym również cystersom, określa dokładnie, jakie powinno być 
miejsce śpiewu i muzyki instrumentalnej w życiu zakonnym. Uroczysta Eucharystia 
i liturgia godzin – tak dla zakonnika istotne – korzystają z muzyki jako najdoskonal-
szego, wg Ojców Kościoła, środka łączności człowieka z Bogiem. Nikogo więc nie 
dziwi, iż właśnie cystersi byli doskonałymi budowniczymi organów. Te najbardziej 
znane – w katedrze oliwskiej – wyszły również spod cysterskiej ręki. Wspomnieć też 
warto, że w klasztorze rudzkim działał urodzony w 1556 r. Johannes Nucius, autor 
cieszących się powodzeniem motetów, wydawanych w Nysie już za jego życia. Jeśli 
dodać do tego ruch pielgrzymkowy i turystyczny oraz życzliwość i otwartość nowe-
go proboszcza, wybór miejsca staje się oczywisty.

Drugi cel naszych spotkań – to promocja młodych muzyków, służących na co 
dzień wspólnotom parafialnym. Są to absolwenci Studium Muzyki Kościelnej, na-
stępnie zaś klas organowych w akademiach muzycznych, którzy wracają do „zapo-
mnianej” funkcji organisty. Pojęcie organisty nie ogranicza się bowiem tylko do roli 
koncertującego wirtuoza. Aby wyrazić pełny i zakorzeniony w tradycji wieków sens, 
trzeba dodać, a właściwie od tego zacząć, że organista to współtworzący liturgię 
muzyk kościelny. Repertuar literatury organowej, tworzonej przez wieki dla liturgii 
oraz z jej inspiracji, jest ogromny. W odnowionej, posoborowej liturgii nie zawsze 
znajduje się dla tej wielkiej spuścizny miejsce. Koncerty organowe dają więc możli-
wość jej prezentowania. Zadaniem zaś naszych organistów–wirtuozów jest wydoby-
cie zaczarowanego świata dźwięków z pozostawionych przez twórców partytur. Jest 
to niezmiernie odpowiedzialne zadanie stojące przed artystą. To bowiem od jego 
rzetelnej wiedzy i doboru odpowiednich środków wypowiedzi artystycznej zależy, 
czy przekaże nam wewnętrzne treści, jakie kompozytor zawarł w swym dziele.

Trzeci cel koncertów – to chęć stworzenia coraz liczniej przybywającym do Rud 
pielgrzymom okazji do chwili zadumy i refleksji przy dźwiękach muzyki organo-
wej, będącej zawsze czymś więcej, niż tylko zwykłym koncertem. Kontakt ze sztuką 
religijną jest ewangelizacją. Sztuka bowiem posiada zdolność przekładania orędzia 
zbawczego na język barw, kształtów i dźwięków, które wspomagają intuicję czło-
wieka szukającego odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Dzięki koncertom słuchacze mogą obcować ze sztuką i głębią ducha ludzkiego, 
sięgającego wyżyn Absolutu, ze sztuką wyrażaną harmonią dźwięków i pięknem 
architektury. Ich obecność w tym miejscu i na tych koncertach jest potwierdzeniem 
prawdziwości słów Jana Pawła II z Listu do Artystów z 1999 r., iż „Kościół potrze-
buje sztuki”.
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Ludzie tęsknią dziś za muzyką, w której mogą dostrzec piękno, a wierzący – 
doświadczyć Boga. Festiwal nie miałby piętnastoletniej już tradycji, gdyby nie słu-
chacze, którzy wiernie przychodzą, a częściej przyjeżdżają, by uczestniczyć w tych 
muzyczno-duchowych przeżyciach. Warto zaznaczyć, że słuchacze rudzkich kon-
certów to ludzie z całego Śląska. Na koncertach spotykamy słuchaczy z Rybnika, 
Zabrza, Gliwic, Raciborza, Chorzowa, Kędzierzyna-Koźla. To oni są najważniejsi, 
gdyż w nich istnieje zapotrzebowanie na wielką muzykę religijną, a młodzi nasi arty-
ści, wyczuwając to zapotrzebowanie, wznoszą się na wyżyny swoich umiejętności. 

Kard. J. Ratzinger powiedział kiedyś: „Wszędzie tam, skąd wyrzucono piękno 
i gdzie ceni się tylko rzeczy użyteczne, coraz wyraźniej widać przerażające zuboże-
nie”. Koncerty w Rudach pozwalają odkryć piękno i doświadczyć go.

W czasie koncertów rudzkich słyszymy tylko muzykę sakralną, czyli taką, która 
zrodziła się z potrzeb liturgii oraz z inspiracji religijnej. W ciągu wieków powsta-
ła ogromna liczba wybitnych dzieł muzyki sakralnej. Kościół nazywa tę muzykę 
„skarbcem nieocenionej wartości, wybijającym się ponad inne sztuki”. Muzyka ta, 
wykonywana w czasie Mszy św., musi być często okrojona, dostosowana do rytmu 
i wymogów liturgii, stąd zachęta Kościoła, aby prezentować ją w całości poza litur-
gią, w formie koncertów. Aby zaś z „największą troskliwością zachowywać i ota-
czać opieką cały ów skarbiec”, nie zapominamy również o muzyce wokalnej. Stąd 
często do jej wykonywania zapraszamy chóry oraz solistów.

Ważnym elementem każdego koncertu są komentarze. Staramy się o komenta-
rze proste, zrozumiałe i służące wychowywaniu słuchaczy do rozumienia genezy, 
roli i znaczenia muzyki religijnej. Ukazywanie zaś inspiracji religijnej utworów po-
zwala słuchaczom zrozumieć ich miejsce w liturgii dawniej i dziś. Dla przykładu: 
przygrywka chorałowa J.S. Bacha poprzedzana jest odczytaniem tekstu pieśni, co 
pozwala uwidocznić jej ścisły związek z liturgią słowa. Robimy ten festiwal dla 
ludzi, którzy szukają w kulturze religijnej rzeczywistości niebanalnej. Poprzez kon-
certy pragniemy zatem promować organistów, dowartościowując ich jako współ-
tworzących piękno liturgii, a także edukować wiernych do właściwego rozumienia 
i oceny muzyki. Za podstawowe w swej treści komentarze otrzymujemy wiele słów 
wdzięczności.

Nie byłoby festiwalu, a już na pewno nie przetrwałby tak długo, gdyby nie zrozu-
mienie i wsparcie finansowe ze strony Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Staro-
stwa Powiatowego w Raciborzu. Dotacje te zapewniają honoraria dla wykonawców. 
Sprawy organizacyjne (zapraszanie wykonawców, przygotowanie instrumentu, afi-
sze i programy, kontakt z mediami, zaplecze techniczne) są dziełem grupy ludzi 
dobrej woli, służących pracą, czasem i sponsoringiem.


