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Ml,KOŁAJ HENRYK GóRECKI 

Urodził się 6 grudnia 1933 roku w Czernicy kolo Rybnika. 

W latach 1955-1960 studiował kompozycję u Bolesława Szabel

skiego w Katowickiej PWSM. Po uzysko11iu dyplomu prowadził 

tom klasę kompozycji, o w lotach 1975-1979 był również rekto

rem tej uczelni. 

Mi'kołoj Henryk Górecki jest twórcą o indywiduo!nym styl:.i. 

Dzięki swoim osiągnięciom zdobył zasłużoną pozycję w polskiej 

muzyce współczesnej, czego dowodem były liczne nagrody, 

wśród nich także Nagrodo Państwowo I stopnia w 1976 roku. W 

1973 roku Górecki zajął I miejsce no Międzynarodowej Trybunie 

Kompozytorów UNESCO w Paryżu za utwór „AD MATREM". 

W swojej twórczości kompozytor szuka nowych organ izacji „cza

su i przestrzeni" w utworze muzycznym. „Przede wszystkim intere

sują mnie Cl twórcy - pisze - których warsztat nosi cechy idea

łu, u których przejawia się logiko polączona z konsekwencją 

rozwoju i prostotą . Mogę tu wskazać na Weberna i Bartoko". 

W swojej twórczości przechodzi! Górecki różne etapy. Po de

biucie, który nastąpił w 1958 reku zgodnie z duchem polskiej 

awangardy posługiwał się różnymi technikami, wśród nich były 

także : punktualizm i dodekafonio. Jeszcze w I Symfonii (1959) 
i Zderzeniach (1960) wiosna wizjo kolorystyczne-brzmieniowo 

charakteryzowało się ekspresyjną drapieżnośc i ą. Zwiastunem 

przyszłych tendencji konsekwentniejszej organ izacji dźwięków w 

utworze muzycznym jest powstały w latach 1'962-1963 cykl „GE

NESIS". Pod względem brzmieniowym uderza tu zupelnie nowa 

barwa instrumentów smyczkowych. Chęć uzyskania maksymalnej 

ekspresji przy równoczesnym uproszczeniu środków wyrazu spo

wodowała zwrot w twórczości Góreckiego. Już skomponowany w 

1965 roku „REFREN" na orkiestrę jest przykładem nowych zainte

resowań twórcy możliwościami brzmieniowymi tkwiącymi w zespo

le wykonawczym. Kompozy.tor szuka prostoty w muzyce. Po okre

sie róż'nych eksperymentów chce nadać ponownie właściwy sens 

interwałowi i harmonii. Nadrzędną rolę melodyki i harmonii mo

żna już zauważyć w cyklu utworów zatytułowanych „MUZYCZKA" 

powstałych w lotach 1967-1971. Następnie podstawowe zasady 

swojego stylu muzycznego Górecki przenosi także no większe 

dzieła takie jok:„MUZYKA STAROPOLSKA" 1969, „AD MA

TREM" 1971 i li Symfonio „Kopernikowska" 1972. 

„AD MATREM" no sopran, chór mieszany i orkiestrę, utwór 

~komponowany w czerwcu 1971 rolcu ·kompozytor zadedykował 

swojej matce. Powstał on do łacińskiego tekstu „Mater mea do

loroso lacrimoso". Przede wszystkim morny tu do czynienia z ja

sną i1 klarowną konstrukcją dzieło rozwijającego się jakby no 

jednym oddechu. Sprawia wrażenie, że kompozytor chce mówić 
o rzeczach ważnych najprościej. 



Nie przeszkadza tu nawet monumentalność materi i dźwięko

wej. Ta prostota wyraw dotycząca zarówno 1-taktowego śpiewu 
unisono - „Mater mea" ja'k i tutti jest podstawową materią 

wpływającą na niezwykły ładunek emocjonalny dzieła .napisane
go w hołdzie dla matki. 

Kontynuacją dalszego upraszczania fonmy jest Psalm na bary
ton solo, chór i orkiestrę. Psalm „BEATUS VIR" został włączony 
obok „AD MATREM" do .programu Polslciego Teatru Tańca. Jest 
to pierwsze w historii zinterpretowanie muzyki M. H. Góreckiego 
językiem baletu. Dz·ieła tego dokonał Conrad Drzewiecki i dziś 

je Państwu przedstawia. 

„„.bo nic już nie nastąpi 
tytko ogromna harmonia 
odpoczywania„." 

mgr Alino Kurczewska 

J. Iwaszkiewicz 
„Poezje wybrane" 1967 

„I nagle zaczęłam widzieć cale swoje życie, zdawało mi się, że 

mogę wróc·iĆ do czasów, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, a potem 
stopniowo widziałam obrazy z całego życia . 

Wszystko moglom sobie przypomnieć, ponieważ wszystko było 

bardzo żywe, wyraźne, przesuwało się przede mną od najwcześ
niejszych wspomnień, jakie zapamiętałam, oż do teraźniejszości, 
a trwało to bardzo >krótko. I •nie dostrzegłam w tym nic złego, 

patrzyłam no to bez żalu, bez wyrzutów sumienia". 

„.Otaczające mnie rzeczy zaczęły ·się coraz bardziej oddalać. 
I kiedy się tok cofały, weszłam głową naprzód w wąski i bardzo, 
bardzo ciemny korytarz, zaczęłam się zsuwać coraz szybciej 
w dól..." 

„I wydaje mi się, że teraz - dzięki temu, co przeżyłam, gdzie 
byłam i co widziałam - wszystko znacznie lepiej rozumiem". 

Raymond A. Moody 
„Życie po życiu" 

(life after life) 
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