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H
enryk Miko!aj Górecki uro-
dzi! si" w Czernicy niedaleko 
Rybnika 6 grudnia 1933. Jego 

ojciec pracowa! na tamtejszej stacji kole-
jowej. Matki nie móg! pami"ta#. Zmar!a 
w dzie$ po jego drugich urodzinach. Mia! 
zaledwie sze%# lat, gdy wybuch!a wojna. 
Trudne do%wiadczenia z dzieci$stwa po-
g!"bi!o zwichni"cie stawu biodrowego, 
które wskutek powik!a$ zako$czy!o si" 
gru&liczym zapaleniem ko%ci. Konieczne 
by!y cztery operacje i d!uga rekonwale-
scencja, ale ju' do ko$ca 'ycia przysz!y 
kompozytor nie odzyska! pe!nej spraw-
no%ci. I w!a%nie wtedy, w tych, zdawa!oby 
si", beznadziejnych latach pojawi!a si" 
w 'yciu ch!opca wyj(tkowo silna pasja. 
Ojciec i macocha jej nie rozumieli. Cho# 
w domu sta! fortepian, zabraniali Hen-
rykowi na nim gra#. A jednak iskierka 
nie zgas!a. Poza lekcjami w gimnazjum 
uczy! si" muzyki u wiejskiego skrzypka. 
Potem podj(! pierwsze próby kompozy-
torskie, pisz(c piosenki i miniatury, a na-
wet wi"ksze utwory kameralne. Po zdanej 

maturze nie mia! w(tpliwo%ci, 'e zamiast 
by# ekonomist(, jak sugerowa!a rodzina, 
chce si" po%wi"ci# muzyce. 

W tych czasach wszystkie pieni(dze 
wydawa! na partytury. By kupi# IX sym-
foni" Beethovena, sprzeda! nawet ulubio-
n( rakietk" do pingponga. Mia! szacunek 
dla dawnych mistrzów i u nich szuka! in-
spiracji. Tak by!o w napisanej na pocz(tku 
lat 50. „Sonacie w stylu Corellego”. Mówi! 
potem: „Nie wyobra'am sobie, bym móg! 
cokolwiek komponowa# bez znajomo%ci 
tych Beethovenów, Chopinów, Skriabi-
nów czy Szymanowskich. Wyj%# z za!o'e-
nia, 'e muzyka zaczyna si" dopiero ode 
mnie samego?”.

Podj(! prac" w jednej ze szkó! podsta-
wowych na przedmie%ciu Rydu!towów, 
a popo!udniami uczy! si" muzyki, naj-
pierw w ognisku muzycznym, a nast"pnie 
w szkole muzycznej w Rybniku. Maj(c na 
koncie kilkana%cie utworów, w%ród nich 
m.in.: fortepianowe preludia i mazurki, 
dwie pie%ni do s!ów Konopnickiej, nie-
uko$czony balet „)witezianka” wed!ug 
ballady Mickiewicza, kwartet smyczkowy 
i trio obojowe, zdecydowa! si" pokaza# je 
na egzaminie otwieraj(cym drog" do stu-
diów kompozytorskich. Nauk" w PWSM 
w Katowicach rozpocz(! w 1955 roku, 
w klasie Boles!awa Szabelskiego, który by! 
artyst( obdarzonym podobnym do Gó-
reckiego typem osobowo%ci: introwerty-
kiem o prostym, bezpo%rednim obej%ciu, 
s!yn(cym z ma!omówno%ci. Po trzech la-
tach intensywnej nauki przyszed! czas na 
debiut na Warszawskiej Jesieni. Festiwal, 
powo!any do 'ycia jako jeden z przeja-
wów odwil'y po okresie stalinowskim, 

by! miejscem spotka$ dla ca!ego ówcze-
snego pokolenia m!odych, utalentowa-
nych kompozytorów, jak Penderecki czy 
Kilar. Do!(czy! do nich Górecki, którego 
„Epita* um” na chór mieszany i zespó! 
instrumentalny do s!ów Juliana Tuwima 
zosta!o dobrze przyj"te przez krytyków 
i publiczno%#. Sta! si" wtedy o* cjalnie 
cz"%ci( tzw. katowickiej szko!y kompozy-
torskiej.

Dwa lata pó&niej, w 1960 roku, Górec-
ki zdoby! I nagrod" w Konkursie M!o-
dych Zwi(zku Kompozytorów Polskich 
za swoje „Monologi”. Pozwoli!a mu ona 
wyrwa# si" z kraju w pierwsz( w 'yciu za-
graniczn( podró'. Celem by! Pary'. Tam, 
mimo listu polecaj(cego, nie odwa'y! 
si" pój%# od razu do Oliviera Messiaena. 
Wyjazd pozwoli! nasi(kn(# now( sztuk(, 
nabra# si! do dalszej pracy i przekonania 
o s!uszno%ci w!asnych idei. A by! to czas, 
w którym kompozytor prze'ywa! fascy-
nacj" tym, co nowe, odkrywcze, zrywa-
j(ce z neoklasycystycznymi schematami. 
Pod sztandarem awangardy kompono-
wa! swoje kolejne utwory, inspirowane 
twórczo%ci( Stockhausena i Bouleza, 
pe!ne dynamizmu, motoryki, oparte na 
zasadach serializmu i mocno dysonuj(ce 
w brzmieniu. Takie by!o cho#by „Scontri” 
napisane na monumentalny zestaw 136 
instrumentów albo „Refren”, w którym 
wykorzysta! sonorystyczne walory kla-
sterów, precyzyjnie dobieranych i zesta-
wianych na du'ych p!aszczyznach, z siln( 
ju' tendencj( do ograniczania materia!u. 
U'y! tam tak'e skal ca!otonowych i po-
wracaj(cych motywów, które potem b"d( 
charakteryzowa# jego twórczo%#. 
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Jego pierwsza symfonia z 1959 roku to 
typowa muzyka teksturalna, zbudowa-
na z po!(czonych z sob( bloków d&wi"-
kowych. Drug( napisa! w 1973 roku 
z okazji 500. urodzin Kopernika. W obsa-
dzie, poza orkiestr(, umie%ci! tak'e chór 
i dwoje solistów – sopran i baryton. Tekst 
%piewany po !acinie zosta! zaczerpni"ty 
z psalmu 136 i 146, a tak'e ze wst"pu do 
najs!ynniejszego dzie!a naszego astrono-
ma – „O obrotach sfer niebieskich”. Sym-
fonia by!a kolejnym dowodem na zwrot 
ku przesz!o%ci i z!agodzenie stylu, który 
stawia! go jeszcze niedawno na czele pol-
skiej awangardy. 

Prze!omowym dzie!em jest tutaj „Ad 
Matrem” z 1971 roku. Jego prawykonanie 
podczas Warszawskiej Jesieni 1972 by!o 
estetycznym szokiem dla wszystkich, 
którzy Góreckiego znali z wieloelemen-
towych, iskrz(cych si" pomys!ami dzie! 
w rodzaju „Scontri”. W „Ad Matrem” po-
jawia si" liryczna melodyka, która w pó&-
niejszych kompozycjach (obok harmoni-
ki), b"dzie wyznacznikiem ca!ej ekspresji 
i &ród!em wzruszenia. Górecki wykorzy-
sta! ludzki g!os, który odt(d b"dzie nie-
od!(cznym elementem jego wypowiedzi 
twórczej. Znaczenie „Ad Matrem” zawie-
ra si" tak'e w warstwie czysto ideowej. 
Wyznacza ono bowiem drog", któr( 
Górecki kroczy! ju' do ko$ca. Stosuj(c 
oszcz"dniejsze %rodki j"zyka kompozy-
torskiego, powierza! swojej muzyce coraz 
to wznio%lejsze tematy. Paradoksalnie, 
redukuj(c materia! d&wi"kowy i uprasz-
czaj(c j"zyk wypowiedzi, komentowa! 
najbardziej istotne problemy ludzkiej eg-
zystencji, w!(cznie z relacjami z Bogiem. 
U'ywa! tekstów religijnych, zaczerp-

ni"tych z Ewangelii, Ksi"gi Psalmów, 
modlitw Ko%cio!a, wreszcie w!asnych 
modlitw. Tworzy! muzyk" na wskro% sa-
kraln(, nawet wówczas, gdy by!y to dzie!a 
czysto instrumentalne.

II symfonia to nie tylko przejaw zwro-
tu ku religii, ale tak'e powrót do korzeni 
polskiej muzyki. By!a ona rozwini"ciem 
w(tku, który kompozytor rozpocz(!, 
tworz(c „Muzyk" staropolsk(” (1968), 
a sporo wcze%niej „Trzy utwory w daw-
nym stylu” (1961). Górecki poszukiwa! 
inspiracji w tradycji i jej trwa!ych %wia-
dectwach, obecnych wokó! nas. Sta! si" 
piewc( warto%ci zapomnianych, które 

w ró'nych czasach 
naszej historii zosta-
!y niejednokrotnie 
pozbawione w!a-
%ciwej tre%ci. Elemen-
tami jego wypowiedzi by!y od 
tego momentu: coraz bardziej klarowna 
harmonika, powracaj(ca do akordu jako 
jej g!ównego no%nika, liryczna melodyka 
i prostota faktury.

Awangardowe pocz(tki, szacunek dla 
przesz!o%ci i zwrot ku religii sta!y si" baz( 
dla powstania najs!ynniejszego utworu 
Góreckiego. Utworu, któremu warto po-
%wi"ci# wi"cej miejsca, stanowi bowiem 
centrum i punkt odniesienia dla ca!ej 
twórczo%ci kompozytora oraz jego naj-
s!ynniejsze dzie!o.

)wiatowa premiera III symfonii mia!a 
miejsce 4 kwietnia 1977 roku na Mi"-
dzynarodowym Festiwalu Sztuki Wspó!-
czesnej we francuskim mie%cie Royan. 
W tamtym czasie by!a to jedna z najwa'-
niejszych tego typu imprez. Przyj"cie 
by!o ch!odne i mocno krytyczne. Sze%ciu 

zachodnich dziennikarzy, którzy pisali 
relacje z festiwalu, wyrazi!o si" o utwo-
rze w samych negatywach. Heinz Koch 
w magazynie „Musica” stwierdzi!, 'e 
symfonia „wlecze si" trzema ludowymi 
melodiami przez nieko$cz(ce si" 55 mi-
nut”. Dietmar Polaczek z „Oesterreichi-
sche Musikzeitschri+ ” nazwa! dzie!o „de-
kadenckim %mieciem” i uzna!, 'e Górecki 
zboczy! zbyt daleko ze s!usznej %cie'ki 
awangardy. Hans-Klaus Jungheinreich 

z „Hi-Fi Stereophonie” pisa! na-
tomiast: „W rzeczy 

samej, ta nie-
kompozycja 

bezapelacyjnie 
posz!a z!( drog( 

ku jakiej% dzie-
cinnej prostocie 

i trzeba j( uzna# za 
wa'ne ostrze'enie 

dla wszystkich tych, 
których interesuje 

rozwijanie prawdzi-
wej muzykalno%ci.” 

Zupe!nie inne zdanie 
od pocz(tku wyra'a-

li polscy dziennikarze. 
W „Ruchu Muzycznym” 

Józef Ka$ski nazwa! dzie!o 
„szczerym ponad wszystko 

i pe!nym szlachetnej prostoty”. Pod-
kre%lano tak'e znakomite opanowanie 
partytury przez dyrygenta Ernesta Boura 
i wspania!y wyst"p Stefanii Woytowicz. 
Co warto zaznaczy#, 'aden z krytyków, 
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czy to polskich, czy zagranicznych, nie 
stwierdzi!, 'e symfonia jest brzydka. Pro-
blemem by!o to, 'e nie by!a wystarczaj(-
co awangardowa, cho# sam Górecki, ko-
mentuj(c te zarzuty, mówi!, 'e i tak jego 
dzie!o by!o najbardziej awangardowe ze 
wszystkich, które tamtego roku s!ysza! 
w Royan.

Kilka miesi"cy po wykonaniu francu-
skim przyszed! czas na pokazanie dzie!a 
na Warszawskiej Jesieni. Tutaj odezwa!y 
si" g!osy aplauzu, ale nie zabrak!o i opinii 
krytycznych. Ludwig Erhardt by! wyra&-
nie poirytowany i znudzony. Stwierdzi!, 
'e tym dzie!em kompozytor wyszed! 
z kr"gu tego, co mo'na nazywa# sztuk(. 

Tadeusz Zieli$ski natomiast 
uwa'a!, 'e symfonia stoi 
w sprzeczno%ci z najg!"bszymi 
muzycznymi tradycjami. Bra-
kuje jej emocji, formy, szczero-
%ci i smaku. Te dwie opinie nie 
zmieni!y jednak faktu, 'e popu-
larno%# dzie!a ros!a i wi"kszo%# 
s!uchaczy uzna!a j( za arcydzie!o 
geniusza. Ten entuzjazm sprawi!, 'e mo'-
na by!o przypuszcza#, i' „Symfonia pie-
%ni 'a!osnych” nie podzieli losu tysi"cy 
wspó!czesnych utworów, które raz wyko-
nane tra* aj( nieodwo!alnie do szu, ady. 
Po 1977 dzie!o Góreckiego wykonywa-
no w Polsce praktycznie co roku, zawsze 
z udzia!em Stefanii Woytowicz. Tak'e 
ona wyst"powa!a w symfonii w 1978 roku 
w Budapeszcie i dwa lata pó&niej w Tbi-
lisi i Erewaniu. 

Stopniowo tak'e Zachodnia Europa 
zacz"!a si" przekonywa# do wyj(tkowo-
%ci utworu Góreckiego. Jak na ironi", 
pierwszym niepolskim wydawnictwem 
fonogra* cznym, które w 1982 roku zde-
cydowa!o si" nagra# dzie!o, by! niemiec-
ki Schwann. Utwór zosta! zagrany przez 
Radio-Symphonie-Orchestrer z Berlina, 
a p!yta otrzyma!a dumn( naklejk" „World 
Premiere”, co jednak nie by!o zgodne 
z prawd(. Pierwsze nagranie symfonii 
zrealizowa!y ju' w 1978 roku Polskie 
Nagrania, a niemieckie radio zd('y!o 

wypu%ci# na rynek nagranie „live”, zare-
jestrowane w czasie festiwalu w Royan. 
Jednak to w!a%nie p!yta Schwanna by!a 
tym nagraniem symfonii, które zdoby!o 
popularno%# i doczeka!o si" fantastycz-
nych recenzji w wielu czasopismach 
w Europie i Ameryce.

W 1985 roku III symfonia Góreckiego 
pojawi!a si" jako element %cie'ki d&wi"-
kowej do * lmu Maurice’a Pialata – „Po-
lice” (z Gerardem Depardieu i Sophie 
Marceau). Produkcja nie zdoby!a wiel-
kiej popularno%ci w%ród widzów, ale na 
festiwalu w Wenecji Depardieu dosta! 
nagrod" dla najlepszego aktora. Muzyka 
z napisów ko$cowych wywo!a!a lawin" 

pyta$ od francuskich 
kinomanów i '(danie, 
by koniecznie wyda# 
j( na p!ycie. W tej 
sytuacji * lmowy gi-
gant Gaumont, do 
którego nale'a!o 
wtedy tak'e wy-

dawnictwo p!ytowe Erato, zdecy-
dowa! si" wyda# ca!( symfoni" na p!ycie 
d!ugograj(cej. Jeszcze bardziej zwi"kszy-
!o to popularno%# dzie!a i ugruntowa!o 
jego reputacj". P!yta Erato sta!a si" do-
st"pna w USA i Wielkiej Brytanii i cho# 
mia!a krzykliw(, brzydk( ok!adk" oraz 
wyj(tkowo ma!o informacji tekstowych, 
sama muzyka wystarczy!a, by album zdo-
by! znakomite recenzje w magazynach 
takich jak „Fanfare”, „Opus” czy „Los 
Angeles Times”.

W 1987 i 1988 roku Schwann wznowi! 
nagranie na CD, a rok pó&niej na zachod-
nim rynku ukaza!o si" pierwsze wykona-
nie symfonii wydane niegdy% przez Pol-
skie Nagrania, a teraz wypuszczone przez 
angielsk( wytwórni" Olympia. W tym 
czasie na pó!kach sklepów muzycznych 
znajdowa!y si" trzy nagrania, w tym dwa 
na CD, i wszystkie by!y chwalone komen-
tarzami typu „dzie!o na miar" dziesi"cio-
lecia”, „zapieraj(ce dech”. -aden wcze-
%niejszy utwór kompozytora II po!owy 
XX wieku nie doczeka! si" takich recenzji 

i takiej popularno%ci. A najlepsze mia!o 
dopiero nadej%#.

Kluczowym momentem okaza!a si" 
londy$ska premiera symfonii, która mia-
!a miejsce 2 kwietnia 1989. Publiczno%# 
siedzia!a oniemia!a, a krytycy ju' nie 
tylko podkre%lali wielki sukces, ale wiesz-
czyli rewolucyjne zmiany w historii mu-
zyki. Graham Woolf w „Music and Musi-
cians” pisa!: „Nie zdziwi!bym si", gdyby 
Górecki w ci(gu najbli'szego roku sta! 
si" ulubionym kompozytorem Zachodu”. 
Nicholas Kenyon w „London Observer” 
zaznaczy! natomiast znaczenie tego wy-
konania dla przysz!o%ci: „Iskierka zosta-
!a zapalona. Ten wieczór mia! w sobie 

wszystkie cechy wydarzenia, które mo'e 
na zawsze zmieni# nasz muzyczny smak”. 
Kenyon mia! racj". W%ród publiczno%ci 
na londy$skim koncercie znalaz! si" Bob 
Hurwitz, szef wytwórni Elektra-None-
such. Obserwuj(c reakcje publiczno%ci 
i samemu prze'ywaj(c muzyk" do g!"-
bi, postanowi! wyda# dzie!o Góreckiego 
z London Sinfoniett( i Dawn Upshaw 
w roli solistki.

Plan Hurwitza uda!o si" zrealizowa# 
dwa lata pó&niej. Przedsi"wzi"cie by!o 
ryzykowne. W sprzeda'y wci(' znajdo-
wa!y si" trzy nagrania, które wed!ug ty-
powych za!o'e$ wype!nia!y ju' rynkow( 
nisz" na III symfoni". Szacowany koszt 
nagrania w tamtym czasie wynosi! od 80 
do 120 tysi"cy dolarów, a w przypadku 
muzyki klasycznej sprzeda' 5000 egzem-
plarzy p!yty traktowano ju' jak du'y suk-
ces. Elektra-Nonesuch musia!aby wi"c 
sprzeda# przynajmniej 15000 sztuk, aby 
pokry# koszty. Sama Dawn Upshaw po 
latach przyzna!a, 'e nikt zaanga'owany 
w ten projekt nie wierzy!, 'e uda si" sprze-
da# wi"cej ni' 10000, wi"c liczono si" ze 
stratami. Gdyby nie entuzjazm szefa wy-
twórni, p!yta nigdy nie ujrza!aby %wiat!a 
dziennego.

Gdy in'ynierowe Elektry jeszcze pra-
cowali nad nagranym materia!em, s!awa 
Góreckiego si" rozszerza!a. Wcze%niej-
sza p!yta z jego muzyk(, nagrana dla 

w sprzeczno%ci z najg!"bszymi 
muzycznymi tradycjami. Bra-
kuje jej emocji, formy, szczero-
%ci i smaku. Te dwie opinie nie 
zmieni!y jednak faktu, 'e popu-
larno%# dzie!a ros!a i wi"kszo%# 
s!uchaczy uzna!a j( za arcydzie!o 
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tej niemieckiej wytwórni i zawieraj(ca 
„Lerchenmusik” oraz 1 kwartet smycz-
kowy zosta!a wybrana Nagraniem Roku 
1991 przez magazyn „Wire”. W tym sa-
mym czasie label Argo postanowi! na-
gra# „Beatus vir”, „Totus tuus” i „Muzyk" 
staropolsk(”, a ECM przygotowywa! si"  
do nagrania „O Domina Nostra”. Do 
kompozytora sp!ywa!y zamówienia na 
nowe utwory. Houston Symphony zamó-
wi!a kantat" koncertow(, a Schoenberg 
Ensemble – „Ma!e requiem”. Góreckiego 
nie tylko s!uchano coraz ch"tniej, ale te' 
coraz cieplej o nim pisano. Lynn Davies, 
przygotowuj(c w 1991 roku swoj( ency-
klopedi" wspó!czesnych kompozytorów, 
w ha%le o Góreckim stwierdzi!, 'e jest  
to „jeden z najbardziej kreatywnych pol-
skich artystów na ka'dym polu dzia!al-
no%ci muzycznej od czasów Chopina do 
narodzin Solidarno%ci”. Rok wcze%niej 
„Q Magazine”, po%wi"cony wspó!cze-
snej muzyce, kulturze popularnej i jedna  
z najbardziej licz(cych si" w Wielkiej 
Brytanii gazet o rocku, nazwa! III sym-
foni" hitem, przewiduj(c jej ogromn( 
popularno%# w%ród m!odych s!uchaczy. 
W chwili, gdy p!yt" Elektry z nagraniem 

utworu pakowano do wysy!ki, redak- 
tor naczelny „American Record Guide” 
dola! oliwy do ognia stwierdzaj(c, 'e  
publiczno%# ju' bezgranicznie pokocha!a 
dzie!o Góreckiego i przyj"!a je do swych 
serc.

Je%li wzi(# to wszystko pod uwag", 
ogromny sukces p!yty z Dawn Upshaw  
i London Sinfoniett( wcale nie jest taki 
zaskakuj(cy. Dzi% z biogra*i kompozy-
tora wielu próbuje wyczyta#, 'e do czasu  
III symfonii Górecki by! kompozytorem 
na Zachodzie praktycznie nieznanym, 
a jego najs!ynniejsze dzie!o tak'e le'a-
!o od!ogiem, póki nie zainteresowa!a 
si" nim Elektra-Nonesuch. Jak wida#, 
by!o zupe!nie inaczej. Milionowy nak!ad 
stanowi! ukoronowanie ci"'kiej pracy 
polskiego twórcy. Najwi"kszym zasko-
czeniem by!o to chyba dla niego same-
go. Zawsze skromny i traktuj(cy swoj( 
prac" jako pokorn( s!u'b", nie chcia!  
i nie umia! wykorzysta# szansy, by sta# 
si" gwiazd(. Zamiast pisa# kolejne dzie-
!a w stylu III symfonii, schroni! si" na 
Podhalu. Unika! wywiadów. Stroni! od 
o*cjalnych przyj"#. Kiedy% na spotka-
niu ze s!uchaczami festiwalu Wratislavia 

Cantans powiedzia!: „Prasy nie lubi", wy-
wiadów nie lubi", gada# o sobie nie lubi", 
ale gada# lubi". Nie znosz" o*cjalnych 
spotka$, wol" normalnie rozmawia#  
z lud&mi. Kiedy% prowadzi!o si" wspa-
nia!e rozmowy, spotykali%my si" na kola-
cjach i gadali%my do rana. Dzi% widz", 'e 
zgubili%my co% bardzo wa'nego. To cho-
lerne okienko telewizyjne, te komputery, 
faksy, komórki... a tymczasem stracili%my 
kontakt z drugim cz!owiekiem”. 

Tego wieczoru ujawni! jeszcze jedn( 
swoj( tajemnic" – kocha! lata#. Zawsze  
w czasie podró'y samolotem prosi! pi-
lota, by pozwoli! mu posiedzie# chwil"  
w kabinie. -artowa!: „ch"tnie nawet da!-
bym si" wystrzeli# w kosmos, bo s!ysza-
!em, 'e podobno tam na górze s( pi"kne 
d&wi"ki”.

Tych pi"knych d&wi"ków na górze 
Henryk Miko!aj Górecki z pewno%ci(  
teraz nas!ucha si" wiele. D!ugoletnia 
choroba zwyci"'y!a kruche ludzkie 'ycie  
12 listopada 2010. „Gdy umieraj( ludzie 
– pie%ni %piewaj(” – ten fragment wiersza 
Chlebnikowa sta! si" tytu!em jego ostat-
niego kwartetu smyczkowego. Dzi% tymi 
s!owami 'egnamy go na zawsze. ■
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