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Ludzieprzyszli.Małotego,reakcjapublicz-
ności była tak gorąca i spontaniczna, że naj-
bardziej zaskoczyła wykonawców. Od tego
czasu nic się nie zmienia. Co roku w ostatni
weekend września i pierwszy weekend paź-
dziernika jest tak samo. Do tej pory podczas
czterechfestiwalitakiesławyjak:OrkiestraKa-
meralnaPolskiegoRadiaAmadeus,Orkiestra
AkademiiBeethovenowskiej,poznańskieSło-
wiki, Affabre Concinui czy Concerto Polacco
iSineNominewykonałyjużkilkanaścieutwo-
rów świętogórskich kompozytorów. Pokło-
siem każdego festiwalu są płyty, z których
każdazyskałanominacjędomuzycznegoFry-
deryka, a jedna z nich zdobyła tę prestiżową
nagrodę.Wbiblioteceklasztornejprzechowy-
wanychjestokoło300nutowychmanuskryp-
tówdawnychmistrzów.Znacznaichczęść,to
drobneutwory.Nadaljednakjestjeszczewiele
tych bardziej rozbudowanych, które czekają
na ponowne wykonanie.

– To są bardzo różnorodne utwory, gdyż
różnorodny był skład kapeli. Wszystko zale-
żało od ilości muzyków oraz rodzaju instru-
mentów, na których grali, a to ciągle się zmie-
niało – podkreśla Wojciech Czemplik, który
od samego początku jest dyrektorem arty-
stycznym festiwalu. – Zależy nam, aby dzięki
festiwalom oraz nagrywanym płytom ta mu-
zyka zaczęła funkcjonować w powszechnym
odbiorze. Nie bez znaczenia jest także to, że
pojawiający się na Świętej Górze wykonawcy
wprowadzają utwory Zeidlera do swojego re-
pertuaru. To także ma duże znaczenie.

Ksiądz Jakub uważa, że mimo to, że jest ich
niewielu, to właśnie w tym tkwi ich siła.

– Oczywiście, że duże znaczenie ma samo
dziedzictwofilipinów,którzynadalwypełniają
swoją ideę apostolstwa poprzez muzykę oraz
geniusztegomiejsca–ŚwiętejGóry,alerównie
dużeznaczniemająludzie,którzyzałożylisto-
warzyszenie.Różnorodnośćnaszychdoświad-
czeń,przyjednoczesnymniegasnącymzapale
do pracy sprawia, to chyba gwarantuje, że uda
sięnamzorganizowaćjeszczekolejnefestiwale
–przekonujeksiądzJakubPrzybylski.

N ietrudno dotrzeć do tego
miejsca. Wyjeżdżając
z Gostynia drogą krajową nr
12wkierunkunaKalisz,wy-
starczy tylko pilnować lewej

strony. Najpierw przejazd kolejowy, potem
ciągnącysięszpalerdomówpojednejidrugiej
stronie ulicy, wreszcie cmentarz, na który
wchodzi się bramą z czerwonej cegły. I właś-
nie tuż za nią zaczyna się droga prowadząca
podsamąbarokowąbazylikęzaprojektowaną
na wzór kościoła Santa Maria della Salute
wWenecjiprzezBaltazaraLonghena.Sprowa-
dzeni na Świętą Górę filipini założyli tu swoje
Oratorium św. Filipa Neri. Już niebawem
pod kopułę bazyliki zaczęły ulatywać pierw-
sze nuty muzyki, którą wykonywali, a z cza-
sem także komponowali wykształceni lub
sprowadzeni tu muzycy.

Zbazylikidokarczmy
–Odkilkujużwiekównaszezgromadzeniere-
alizujeideęapostolstwapoprzezmuzykę–wy-
jaśniaksiądzJakubPrzybylski,obecnyprefekt
muzyki na Świętej Górze. – W tym celu tu,
na Świętej Górze, zaczęto kształcić uzdolnio-
nych w tym kierunku młodych ludzi. To oni
z czasem stawali się członkami kapeli, która
grała podczas nabożeństw odprawianych
w bazylice oraz przy okazji innych wydarzeń.

Muzyków ze Świętej Góry można było
wtedytakżeusłyszećwinnychmiejscach,gdzie
wykonywali już utwory o mniej sakralnym
przeznaczeniu.Zapraszanibylidookolicznych
dworów, a nawet grywali w miejscowych kar-
czmach. Nic wtym dziwnego, gdyż większość
z tych, którzy trafiali do szkoły filipinów po-
chodziła z Gostynia lub najbliższych okolic.
Aby podnosić poziom zarówno samej kapeli,
jak i wzbogacać jej repertuar, księża ściągali
także kompozytorów, zarówno z Polski, jak
i z Europy. Zamawiali także muzykę, np. u Jó-
zefaHaydnaczyIgnazaPleyela.Byliitacy,któ-
rzy zostali tu do końca swoich dni. Ich prochy
nadal tu są, tak samo jak ich muzyka, której
nutyznowuulatująpodkopułębazyliki.

FestiwaldlapolskiegoMozarta
Możnapowiedzieć,żetobyłłańcuchdobrych
zdarzeń, które w efekcie doprowadziły
do pierwszego Festiwalu Muzyki Oratoryjnej
Musica Sakramontana, dzięki której melo-
mani mogą zapoznać się z fascynującą twór-
czością kompozytorów tworzących w XVII
wieku na Świętej Górze. Zaczęło się od spot-
kaniaksiędzaJakubaPrzybylskiegozWojcie-
chem Czemplikiem, skrzypkiem, jednym
z członków kultowego zespołu – Starego Do-
brego Małżeństwa. Wspólnie doprowadzili
do nagrania i wydania dwóch płyt z muzyką
maryjną.

– Chciałem jakoś podziękować Wojcie-
chowi–wspominaksiądzPrzybylski.–Poda-
rowałem mu wtedy książkę Danuty Idaszak,
któraopisałahistoriękapeli, jejmuzykóworaz
zinwentaryzowała zachowane dzieła
świętogórskich kompozytorów.

TotamCzemplikznalazłbardzoważnądla
dalszych wydarzeń informację. Niebawem,
w roku 2006, miało minąć 200 lat od śmierci
JózefaZeidlera, jednegoznajważniejszychdla
Świętej Góry kompozytorów.

– Wiedzieliśmy już także, że do tej pory
tylkorazsięgniętodotejmuzycznejskarbnicy
–wyjaśniaWojciechCzemplik.–W1966roku
nagrane zostały nieszpory Józefa Zeidlera.

Tymczasem w przepastnych szafach
naŚwiętejGórzezachowałosięznaczniewię-
cej zapisów nutowych nie tylko Zeidlera, ale
takżeinnych–braciFranciszka,Maksymiliana
i Mikołaja Koperskich czy Macieja
Gembalskiego. Świadomość tego, że dosłow-
nie w zasięgu ręki jest muzyka, która została
napisana specjalnie dla tego miejsca, a której
odponadstulatniktprawdopodobnieniewy-
konywał, nie dawała spokoju. Niebawem,
wspólnie jeszcze z czterema innymi zapaleń-
cami,ks.JakubiWojciechCzemplikzaczęlisię
zastanawiać, co dalej.

Skopiowalikilkanutowychmanuskryptów,
które następnie zawieźli do kilku muzykolo-
gów. Ich opinie były zgodne – muzyczne dzie-
dzictwoŚwiętejGórytoniejakaśtamsobiemu-

zyka,alewartościowe,zachwycająceutwory.
–Pamiętamjakprof.MarekDyżewski,były

rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu,
użyłsformułowania,żetojestrewelacyjnamu-
zyka,aZeidleramożnanazwać„polskimMo-
zartem” – relacjonuje Leszek Jankowski. – To
nas jeszcze bardziej utwierdziło w przekona-
niu, że musimy coś z tym zrobić.

– Kto wymyślił, że to ma być festiwal? – za-
stanawiasięKrzysztofFekeczispoglądanapo-
zostałychprzyjaciółsiedzącychwpokojusłu-
żącym do przyjmowania gości w klasztorze
naŚwiętejGórze.Dzisiaj jużniepotrafiąsobie
przypomnieć,któryznichpierwszywypowie-
dział taką myśl.

–Toraczejbyłefektnaszychwspólnychro-
zmów na ten temat – kontynuuje Fekecz.

– Uważaliśmy, że rocznica śmierci Józefa
Zeidleratojestidealnymoment,abyjegomu-
zyka ponownie zabrzmiała w tym miejscu –
dodaje Leszek Jankowski.

ZasługująnaFryderyki
Należałosięśpieszyć,gdyżczasupozostawało
niewiele. Przyjaciele zawiązali Stowarzysze-
nieMiłośnikówMuzykiŚwiętogórskiej im.Jó-
zefaZeidlera,któreodtejporyzajmujesiędo-
słowniewszystkim–organizacjąfestiwali,do-
cieraniem do wykonawców, promocją,
zbieraniem funduszy.

– Przed pierwszym festiwalem mieliśmy
obawy.Ajeśli ludzienieprzyjdą?Ajeśliwyko-
nawcybędągraćdopustychławekwbazylice?
To było wydarzenie, jakiego do tej pory
w Gostyniu nie było – podkreśla Krzysztof
Fekecz, prezes stowarzyszenia.

Stowarzyszenie założyli: Krzysztof Fekecz, Dariusz Wujek, ks.Jakub Przybylski, Mariusz Giermaziak,Wojciech Czemplik i Leszek Jankowski
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Ile utworów skomponowali? Było tego na pewno znacznie więcej, niż można znaleźć w bibliotece.
Jednak nawet ta część zachwyca. O dziedzictwie muzyków ze Świętej Góry pisze Karolina Sternal

Ludzie przyszli. Mało tego,
reakcja była tak gorąca

i spontaniczna, że zaskoczyła
wykonawców. I od tego czasu
nic się nie zmienia
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Perełki zklasztornej szafy

TOJUŻVFESTIWAL

SOBOTA 25 WRZEŚNIA, GODZ. 19.30
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
Amadeus bSebastian Krajewski: Concerto
Grosso nr 1 bJohann Sebastian Bach:
Koncert d-moll BWV 1060 bWolfgang
Amadeusz Mozart: Serenada na orkiestrę
smyczkową G-dur (Eine kleine
Nachtmusik - KV 525)

NIEDZIELA 26 WRZEŚNIA, GODZ. 18.30
Julian Gembalski, Zespół Kameralny
Laudate DominumbMaciej Gembalski:
Salve ReginabJózefZeidler: Salve Regina
in CbMaksymilian Koperki: Salve Regina
bFlorian Leopold Gassmann:Ave Regina
CaelorumbJulian Gembalski: Salve Regina

SOBOTA2 PAŹDZIERNIKA,GODZ.19.30
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice,
Camerata Silesia,Orkiestra Barokowa
Accademia Dell’ArkadiabJózefZeidler:
Litania F-durbGeorg Friedrich Haendel:
Oratorium Mesjasz HWV56

NIEDZIELA3PAŹDZIERNIKA,GODZ.18.30
Janusz Olejniczak, Royal String Quartet
bFryderyk Chopin: Koncert fortepianowy
f-moll op.21bWolfgangAmadeusz Mozart:
Kwartet Smyczkowy d-moll,KV421,No 15.
Julia Kociuban bAlfons Szczerbiński:
Polonez op.13,Romance: Souvenir,Desir
du printemps,MeditationbFryderyk:
Chopin Mazurki op.50


