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Ostatnie kompozycje Aleksandra Glinkowskiego.
W tonie noworomantycznej ekspresji
Muzyka Aleksandra Glinkowskiego w okresie jego najwiĊkszej aktywnoĞci
twórczej (1968–1986) przyjmowana byáa ze zmiennym powodzeniem. Utwory
wczesne, jak Passacaglia na organy czy Pour Trombone, cieszyáy siĊ uznaniem
publicznoĞci i krytyki. DoĞü wspomnieü o konkursach, na których Glinkowski
zdobywaá liczne nagrody i wyróĪnienia. WĞród tych najwaĪniejszych pozostaje
niewątpliwie wyróĪnienie podczas MiĊdzynarodowej Trybuny Kompozytorów
UNESCO w ParyĪu za kompozycjĊ Koncert wenecki (1972) na obój i orkiestrĊ
symfoniczną – utwór sonorystyczny inspirowany myĞlą teoretyczną Iannisa
Xenakisa (u którego Glinkowski studiowaá w latach 1972–1973) i pisany pod
wpáywem Witolda Szalonka, którego eksperymenty w zakresie dĨwiĊków kombinowanych byáy silną inspiracją nie tylko dla Glinkowskiego, lecz i innych
kompozytów na ĝląsku i poza nim.
PóĨniejsze kompozycje wprowadzają zupeánie odmienny ton ekspresji.
Utwory powstaáe na przeáomie lat 70. i 80. wpisują siĊ w nurt noworomantyczny
z jego najwaĪniejszymi elementami, takimi jak: „nowa prostota”, emocjonalizm,
liryzm, sacrum, panteizm, programowoĞü, „nowa tonalnoĞü”, eufonia, reaktywizacja kategorii piĊkna, nowy stosunek do muzycznego czasu, szacunek do tradycji, siĊganie do wielkich tekstów1. Do najistotniejszych kompozycji tego okresu
naleĪą Concerto notturno na klawesyn i zespóá kameralny, Kantata Chwila westchnienia oraz Sinfonia mesta e tranquilla na alt (baryton) chór i orkiestrĊ symfoniczną. DziĞ, z perspektywy prawie trzydziestu lat, są to kompozycje zdecydowanie niedocenione, zarówno w odniesieniu do twórczoĞci samego Glinkowskiego, jak i innych kompozycji omawianego nurtu. Niniejszy artykuá jest próbą
uzupeánienia tego braku i wskazania miejsca kompozycji Glinkowskiego w panoramie muzyki polskiej XX wieku.
1

Charakterystyka nowego romantyzmu za: Paweá Strzelecki, Nowy romantyzm w twórczoĞci
kompozytorów polskich po roku 1975, Kraków 2006, s. 11.
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Krótki rys biograficzny
Aleksander Glinkowski urodziá siĊ w Stiring-Wendel we Francji w 1941 roku, zmará zaĞ w roku 1991 w Tarnowskich Górach. Jako kilkuletni cháopiec
wraz z rodziną wróciá do Polski i osiedliá siĊ w Tarnowskich Górach. Lata spĊdzone nad Loarą to istotny fakt biograficzny, który na zawsze odcisnąá na kompozytorze swoje piĊtno: Glinkowski byá niezwykle silnie związany z kulturą
francuską, co objawiaáo siĊ nie tylko biegáą znajomoĞcią jĊzyka francuskiego,
wielkim uznaniem dla kompozytorów pochodzących z Francji (zarówno tych
wspóáczesnych, jak i tworzących na początku wieku czy w epokach wczeĞniejszych), lecz równieĪ swoistą predylekcją i „wyczuleniem” na barwĊ i kolor. JuĪ
w okresie licealnym podejmowaá pierwsze próby kompozytorskie, napisaá muzykĊ do wiersza Marii Konopnickiej Koáysz mi siĊ, koáysz, koáysko lipowa, a jako
uczeĔ klasy IV dziaáu máodzieĪowego zdobyá wyróĪnienie na Konkursie Máodych Kompozytorów w Tarnowskich Górach za kompozycjĊ Wierzbo moja. Na
przeáomie lat 50. i 60. powstają pierwsze znaczące kompozycje, m.in. Kolor
wiosny i GdybyĞ musiaá kiedyĞ na chór mieszany a cappella do tekstów Henryka
Jasiczka. Pierwsze niewprawne próby pisania muzyki zaowocowaáy chĊcią
ksztaácenia siĊ w tym kierunku i bezpoĞrednio przeáoĪyáy siĊ na podjĊcie studiów w katowickiej PWSM (1965–1970) pod kierunkiem Bolesáawa Szabelskiego. Postawa artystyczna profesora kompozycji wywaráa na niego wielki
wpáyw, o czym Ğwiadczyü moĪe Aisthesis na organy i orkiestrĊ (1969) oraz dedykowanie Szabelskiemu nieco wczeĞniejszych Inicjacji (1966) na kwartet
smyczkowy, organy i perkusjĊ. W okresie studiów powstaáa równieĪ m.in. organowa Pasacaglia lugubra (1968) nagrodzona podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego w Szczecinie. Temat Passacagli oparty zostaá na serii
dwunastodĨwiĊkowej, a kolejne powtórzenia tematu prezentowane są w oparciu
o opadającą progresjĊ sekundową.
Istotnym etapem rozwoju warsztatu kompozytorskiego Glinkowskiego staáy
siĊ studia pod kierunkiem Iannisa Xenakisa. Czas spĊdzony w ParyĪu (1972–
1973) nie tylko zaowocowaá osobistą wspóápracą ze znakomitym kompozytorem, lecz równieĪ byá okazją do cháoniĊcia wielu inspirujących wydarzeĔ muzycznych, poznania najnowszych dzieá zachodniej muzyki wspóáczesnej oraz
udziaáu w szeregu koncertów eksperymentalnych, projektów przestrzennych
wykorzystujących najnowsze rozwiązania techniczne. Pod kierunkiem Xenakisa
Glinkowski napisaá I kwartet smyczkowy z elektroniką, a po powrocie do Polski
to doĞwiadczenie przeáoĪyáo siĊ na powstanie kilku kolejnych projektów.
W okresie tym Glinkowski rozpocząá wspóápracĊ z malarzem i grafikiem Wernerem Lubosem, z którym áączyáa go wieloletnia przyjaĨĔ jeszcze z czasów
liceum. Owocem tej wspóápracy byáa m.in. Muzyka przestrzenna (1974), wykorzystująca najnowszą aparaturĊ, konstrukcje przestrzenne oraz lasery sterowane
za pomocą elektronowych mózgów. Jednak z powodów niezaleĪnych od arty-
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stów do realizacji projektu nigdy nie doszáo. W muzyce Glinkowskiego krzyĪuje
siĊ wiele wpáywów. Są elementy sonoryzmu, minimalizmu, aleatoryzmu, w jego
kontrolowanej odmianie, czy tradycyjnych technik kontrapunktycznych. Jednak
w ostatnich kompozycjach widoczne są najsilniej wpáywy nowego romantyzmu.
W dokumentach i archiwach odnajdujemy szereg istotnych informacji, poĞród których jedna pojawia siĊ niezwykle czĊsto – w oczach sobie wspóáczesnych Glinkowski byá widziany jako osoba niezwykle Īyczliwa, posiadająca
peáną akceptacjĊ wobec Ğwiata, o silnej potrzebie Īycia w zgodzie z sobą.
W nocie po Ğmierci kompozytora Ryszard GabryĞ pisaá tak:
Alek. Tą intymną formuáą imienia nazywaliĞmy go nie tylko my, bliscy z krĊgu przyjacióá i rodziny, lecz takĪe – pomiĊdzy sobą – jego studenci i wielu obcych, wtajemniczonych. Dawaá po temu przyzwolenie postawą, bezpoĞrednioĞcią i jakąĞ jasną, peáną zachĊt
emanacją, której nieraz doĞwiadczaliĞmy ‘akumulując’ siáy, równieĪ twórcze i duchowe,
poprzez to, czym promieniowaá rozmową, spojrzeniem, gestem dáoni, muzyką. […] Papierosy, niekiedy bardzo duĪo papierosów. Aromat fajki. ħrenice jasnobrązowe. Uwielbienie Īycia. Ciągáe szukanie porozumieĔ z drugim, gry towarzyskie, noce bez koĔca
w dyskusjach o ars nova. Odkrywanie niezuĪytych póá artyzmu i oddziaáywaĔ juĪ to na
przeciĊciu muzyki i filozofii, juĪ Ğpiewu i poezji; marzenie o Wielkiej Dydaktyce. […]
Prostolinijny, otwarty, hojnie rozdający siebie, áączyá zwyczajnoĞü postĊpowania z niezwykáoĞcią dzieá2.

Byü moĪe wáaĞnie te cechy charakteru powodowaáy, Īe zawsze bez wahania
decydowaá siĊ iĞü drogą przez siebie obraną, nawet jeĞli artystycznie i estetycznie miaáoby to wynieĞü go poza gáówny nurt.

Nowy romantyzm
Wyznaczniki estetyczne i techniczno-kompozytorskie nowego romantyzmu,
jednego z najwaĪniejszych nurtów w muzyce polskiej lat 70., zawará w monografii Paweá Strzelecki. Zakres znaczeniowy terminu definiowany byá m.in. podczas dyskusji panelowych towarzyszących Piątemu Festiwalowi „Máodzi Muzycy Máodemu Miastu” odbywającemu siĊ w Stalowej Woli. Leszek Polony wĞród
najbardziej istotnych cech wymieniaá: „nową prostotĊ”, emocjonalizm, liryzm,
sacrum, panteizm, programowoĞü, „nową tonalnoĞü”, eufoniĊ, reaktywizacja
kategorii piĊkna, nowy stosunek do muzycznego czasu, szacunek do tradycji,
siĊganie do wielkich tekstów3.
Andrzej Cháopecki, autor terminu „nowy romantyzm”, charakteryzując ten
nurt, mówiá o „rewolucyjnych powrotach do kantyleny”, wskazywaá na „nisz-

2

3

Ryszard GabryĞ, Alek, folder wydany z okazji 45-lecia PaĔstwowej Szkoáy Muzycznej I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, maj 1992.
P. Strzelecki, Nowy romantyzm w twórczoĞci kompozytorów polskich po roku 1975, Kraków
2006, s. 11.
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czącą skáonnoĞü do emocjonalizmu” czy „páomienną rehabilitacjĊ elementów
tonalnoĞci”4.
Wyznaczniki nowego nurtu pozwoliáy wiĊc, zarówno od strony estetycznej,
jak i techniczno-kompozytorskiej, restytuowaü odrzuconą przez okres kilku dekad estetyczną kategoriĊ piĊkna. Przy tym uwzglĊdniając w najwyĪszym stopniu
efekty percepcyjno-psychologiczne. Kompozycje Glinkowskiego wpisują siĊ
dokáadnie w ten nurt, gdyĪ – choü brak jawnych deklaracji estetycznych i artystycznych ze strony kompozytora – jego póĨne kompozycje zawierają najwaĪniejsze elementy tego nurtu.
Do kompozycji noworomantycznych zaliczyü moĪna:
Tabela 1. Wykaz noworomantycznych kompozycji A. Glinkowskiego wraz z datami powstania
i prawykonania
Tytuá/obsada

Rok powstania

Prawykonanie

Concerto notturno na klawesyn i zespóá kameralny

1979

1979, Silesia Cantat, ĝląska
Trybuna Kompozytorów

Kantata Chwila westchnienia na alt lub baryton
i orkiestrĊ kameralną – tekst Anne Philippe

1980

Gáubczyce, 11 kwietnia 1985

Sinfonia mesta e tranquilla na alt, chór mieszany i orkiestrĊ, tekst Tadeusz ĝliwiak

1979

Katowice, Filharmonia ĝląska,
1980

Kantata na powrót cichego syna na gáos recytujący (bas), chór ĪeĔski i orkiestrĊ, tekst Stanisáaw Chorak

1981

—

Intermezzo na flet i fortepian (orkiestrĊ kameralną)

1983

Dialogos II na flet, wiolonczelĊ i fortepian

1986

—

Dialogos III na flet i skrzypce

1988

—

Wrocáaw, 1984

W ostatnich latach Īycia Glinkowski pisaá zdecydowanie mniej. Daáa znaü
o sobie choroba páuc, z którą walczyá od lat, a która wówczas przybraáa na sile.
W latach 80. powstaje m.in. Ty siĊ z szeptu urodziáaĞ na chór mieszany do sáów
Aleksandra Báoka (1985), Dialogos II na flet, wiolonczelĊ i fortepian (1986)
i Dialogos III na flet i skrzypce (1988). Najistotniejszą kompozycją jest jednak
Intermezzo na flet i fortepian (1983) lub flet i orkiestrĊ. Ton zadumy i kontemplacji oraz szerokie stosowanie skal caáotonowych kontynuują znany z wczeĞniejszych kompozycji impresjonistyczny charakter.

4

A. Cháopecki, Stretto, „Ruch Muzyczny” 1982, nr 1, s. 11.
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Kompozycje noworomantyczne
Jedną z najwczeĞniejszych kompozycji wpisujących siĊ w nurt nowego romantyzmu jest Concerto notturno (1979) na klawesyn i zespóá kameralny. Obsada wykonawcza Concerto notturno obejmuje grupĊ smyczkową, flety, klarnety oraz klawesyn. Narracja utworu jest wyrazista i uporządkowana, kompozytor
niemal zupeánie rezygnuje z wyszukanych efektów sonorystycznych stosowanych we wczeĞniejszych utworach. Spójną narracjĊ zapewnia wykorzystanie
staáego modelu dĨwiĊkowego, który w trakcie trwania utworu poddawany jest
transpozycji oraz permutacji. Pod wzglĊdem notacji kontynuuje swobodĊ zapoczątkowaną w Aisthesis, jednak jeden fragment stanowi wyjątek – dialog miĊdzy
klawesynem a fletem, zanotowany w sposób Ğcisáy i ujawniający zamiáowanie
Glinkowskiego do technik imitacyjnych.

Przykáad 1. Concerto notturno (1979) na klawesyn i zespóá kameralny, s. 23

Z tego samego roku co Concerto notturno pochodzi Sinfonia mesta e tranquilla
na alt, chór mieszany i orkiestrĊ do tekstu Tadeusza ĝliwiaka oraz sekwencji
Stabat Mater. Utwór ten wyznacza wyraĨną cezurĊ i przypieczĊtowuje przemianĊ estetyczną, która dokonaáa siĊ w dorobku Glinkowskiego na przeáomie lat 70.
i 80. Sinfonia mesta e tranquilla skáada siĊ z dwóch czĊĞci: I Mesto, Tranquillo.
W partii chóralnej wykorzystuje Glinkowski pierwszy wers Ğredniowiecznej
sekwencji Stabat Mater (sáowa Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius), natomiast w partii chóralnej wiersz Tadeusza ĝliwiaka
Cmentarz w Bieszczadach:
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Nie woáaj matko bo siĊ nie rozbiegną
Synowie twoi po szerokim Ğwiecie
Oni przy tobie na odlegáoĞü cienia
Są tu – zostaną, przysiĊgli na krzyĪ.
Nie woáaj matko – oni nie odwrócą
Od tej tu ziemi swoich rąk i oczu
Ani ich morze nie zabierze stąd
Ani ich Ğwiatáa wielkich miast nie skuszą.
Nie woáaj matko – czarny ptak na niebie
Rozwáóczy krzyk twój i zagubi w lesie
Imiona synów w drzewny krzyĪ wmilczane
OgieĔ przerosáy i przeĪaráy rdzĊ.
Nie woáaj matko bo siĊ nie dowoáasz
Piór co spáonĊáy gaáĊzi co uscháy
Nie zbierzesz w sito strumienia co oĞlepá
Od srebrnych podków i dobytych noĪy5.

Kompozycja zostaáa zamówiona i prawykonana przez FilharmoniĊ ĝląską
w Katowicach. Kolejne wykonanie Sinfonii mesta e tranquilla odbyáo siĊ podczas Festiwalu „Warszawska JesieĔ”, jednak tam wzbudziáo wiele krytycznych
opinii. Stefan Kisielewski w dyskusji towarzyszącej festiwalowi zauwaĪa, Īe
w programie koncertów pojawiáo siĊ wiele utworów prezentujących muzykĊ
niemal „filmową” (tu wymienia Glinkowskiego, obok m.in. Krauzego) i z Īalem
dodaje, Īe idee niegdyĞ propagowane przez awangardĊ pozostają dziĞ w odwrocie,
a postawa przyjĊta przez kompozytorów jest dla niego caákowicie niezrozumiaáa.
DwuczĊĞciowa konstrukcja formalna odzwierciedla zawarte w tytule smutek
i spokój, a partia altu niejednokrotnie prezentowana jest w caákowitej ciszy.
Proste harmonie i diatoniczne melodie wskazują na caákowicie odmienny niĪ ten
w kompozycjach z lat 60. i 70. sposób podejĞcia do materiaáu dĨwiĊkowego.
Zarówno ze wzglĊdu na obsadĊ wykonawczą, Ğrodki, jak i typ narracji sáuszne
wydaje siĊ porównanie tej kompozycji z III Symfonią PieĞni Īaáosnych Henryka
Mikoáaja Góreckiego, pod którego wpáywem niewątpliwie znajdowaá siĊ Glinkowski. Wpáyw ten widoczny jest w zakresie takich elementów, jak:
1) wybór tekstu,
2) narracja i charakter,
3) obsada wykonawcza (solista z orkiestrą, tutaj dodatkowo chór),
4) Ğrodki harmoniczne i melodyczne (nawiązywanie do skal diatonicznych
i modalnych).
W podobnym tonie poetyckiego zamyĞlenia, choü o znacznie mniejszych
rozmiarach, utrzymana jest powstaáa rok póĨniej kantata Chwila westchnienia na
alt lub baryton i orkiestrĊ kameralną (1980), której podstawą literacką staáy siĊ
wspomnienia wdowy po francuskim aktorze – Gerardzie Philipe. Prawykonanie
5

Tadeusz ĝliwak, Poezje wybrane, Warszawa 1975, s. 100.
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odbyáo siĊ piĊü lat po ukoĔczeniu utworu, 11 kwietnia 1985 roku w Gáubczycach, wykonanie powtórzono dzieĔ póĨniej w Opolu. W 1988 roku do kolejnego
wykonania kompozycji doszáo w Katowicach: orkiestrĊ Filharmonii ĝląskiej
poprowadziá Karol Stryja; partiĊ solową Ğpiewaáa Urszula MitrĊga. Tytuá kompozycji zaczerpniĊty zostaá z powieĞci Anny Philipe – wspomnieĔ pisarki po
Ğmierci mĊĪa, francuskiego aktora Gerarda Philipe6. Opisuje ona swoje doĞwiadczenia związane z odejĞciem najbliĪszej jej osoby, zmaganiem siĊ ze Ğmiertelną
chorobą, upáywającym czasem, bólem przychodzącym po Ğmierci mĊĪa.
Tekst w táumaczeniu Ewy Fiszer skáada siĊ z siedmiu strof o nieregularnej
budowie.
…JuĪ nigdzie nie szukam twojej twarzy. Dáugo, dáugo pojawiaáeĞ siĊ wszĊdzie. Gdzie
znaleĨü ĞcieĪkĊ, ulicĊ, brzeg rzeki, którymi nie szliĞmy razem?…7
…Chciaáabym iĞü i iĞü, nie zatrzymując siĊ nigdy… Kochaáam nasz zgodny krok to byáa
najpiĊkniejsza rzeczywistoĞü Ğwiata…8
…JuĪ nie trzeba szeptaü, aby ciebie nie obudziü. RozpocząáeĞ swoją nieobecnoĞü na
Ğwiecie. Zostaáam sama…9
…ByáeĞ moją najpiĊkniejszą wiĊzią z Īyciem. StaáeĞ siĊ moim poznaniem Ğmierci. Kiedy
ona nadejdzie, nie bĊdĊ myĞlaáa, Īe mnie to z tobą poáączy, ale wejdĊ na znajomą drogĊ,
bowiem ty po niej szedáeĞ…10
…nie moĪna sobie wyobraziü poĪegnania ze zmaráym…11
…umysá ludzki zatrzymuje siĊ u granic zgrozy: a to dopiero tam zaczyna siĊ wszystko…12
…MiĊkkie powietrze sprawia, Īe marzĊ o tym, co byáo, i o tym, co by mogáo byü, gdybyĞ
byá tutaj… Czekam chwili, kiedy odzyskam siáy. Ona nadejdzie. Nie chcĊ uwolniü siĊ od
ciebie, chcĊ siebie ocaliü13.

W programie koncertowym czytamy:
Siedemnastowieczną kantatĊ liryczną […] wysnuá Glinkowski z ducha i bólu poetyckich,
z ujmującą prostotą rezonujących na nieuchronnoĞü i „prywatny” tragizm losu, wspomnieĔ wdowy po wielkim aktorze francuskim Gerardzie Philipe, Anny; jej refleksyjna
proza poetycka daáa teĪ tytuá kantacie Glinkowskiego, áącząc raz jeszcze artystĊ z krĊgiem kultury Francji, gdzie siĊ urodziá, a po studiach kompozytorskich w Akademii katowickiej […] doskonaliá talent pod pieczą sáawnego Iannisa Xennakisa14.

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Anne Philipe, Chwila westchnienia, przeá Ewa Fischer, Warszawa 1972.
TamĪe, s. 28.
TamĪe, s. 5.
TamĪe, s. 56.
TamĪe, s. 30.
TamĪe, s. 57.
TamĪe.
TamĪe, s. 96.
Ryszard GabryĞ, Program Koncertu Symfonicznego PaĔstwowej Filharmonii ĝląskiej z dnia 24
i 25 XI 1988 roku, Katowice.
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Przykáad 2. Chwila westchnienia, schemat formy, postaci brzmieniowe i ich prototypy
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W prozie Anny Philipe uwagĊ zwraca charakterystyczny zapis kolejnych
wersów. Wielokropek, rozpoczynający i koĔczący kolejne frazy, nadaje wypowiedzi formĊ luĨnych zdaĔ, jakby swobodnych myĞli wypowiadanych w zadumie nad tajemnicą Ğmierci. We wszystkich zwrotkach dominuje ton rezygnacji,
biernego poddania siĊ biegowi wydarzeĔ. Podmiot liryczny Īyje przeszáoĞcią,
rozpamiĊtuje ją, co uwydatnione jest przez ciągáe uĪywanie czasu przeszáego:
nie szukam, kochaáam, zostaáam, byáeĞ… Ostatni fragment wiersza przynosi
promieĔ nadziei: oczekiwanie na kojące dziaáanie czasu, który potrafi zaleczyü
nawet najgáĊbsze rany. PodkreĞlają to zwáaszcza sáowa:
Czekam chwili, kiedy odzyskam siáy. Ona nadejdzie.

W konstrukcji caáoĞci wyznaczyü moĪna podziaá na trzy czĊĞci:
Strofy 1–3: wspomnienia dotyczące zmaráego, wspólnej Īyciowej drogi
Strofy 4–6: próba zrozumienia tajemnicy Ğmierci
Strofa 7: spojrzenie w przyszáoĞü
Konstrukcja muzyczna podkreĞla budowĊ wiersza. Utwór skáada siĊ z trzech
faz, czego potwierdzenie odnaleĨü moĪna w zanotowanych w partyturze zmianach tempa: üwierünuta=60; piu vivo, tempo I. CzĊĞci skrajne utworu róĪnią siĊ
pod wzglĊdem materiaáu motywicznego, choü wspólna jest dla nich pierwszoplanowa struktura repetycyjna. NarracjĊ muzyczną okreĞliü moĪna jako stopniowy proces przynoszący spokój zarówno w fakturze, jak i dynamice.
Ryszard GabryĞ zauwaĪa jeszcze jeden istotny fakt: muzyczna akcja rozgrywa siĊ miĊdzy dwoma centrami harmonicznymi – skupiającym siĊ na dĨwiĊku h (w tradycji muzycznej utoĪsamianym z „dĨwiĊkiem Ğmierci”) oraz na
dĨwiĊku f (fundamentalnego dĨwiĊku ziemi)15.
W kantacie widoczna jest redukcja materiaáu melodycznego i harmonicznego zarówno w partii solowej, jak i instrumentalnej16. Ciemne i miĊkkie barwy
orkiestry (istotne znaczenie ma wykorzystanie fletu altowego i klarnetu basowego) podkreĞlają mroczną ekspresjĊ i smutny tekst. Harmonie w wiĊkszoĞci bazują na pochodach diatonicznych i modalnych, czasem wzbogaconych o postĊpy
caáotonowe, oraz na diatonicznych páaszczyznach klasterowych, co sáyszalne
jest zwáaszcza w skrajnych czĊĞciach kompozycji. Wyjątek stanowi uĪycie peánego dwunastodĨwiĊkowego klasteru w zakoĔczeniu utworu.
W okresie tym powstaáa jeszcze druga kantata – Kantata na powrót cichego
syna (1981) na gáos recytujący, chór ĪeĔski i orkiestrĊ. Partia solisty i orkiestry
niemal w caáoĞci opiera siĊ na skali diatonicznej, która determinuje ukáady horyzontalno-wertykalne w utworze. To istotna cecha póĨniejszego stylu kompozytora. Brak tu ornamentów, chromatyki czy szybkich przebiegów melodycznych,
brak teĪ komplikacji harmonicznych i intonacyjnych, a wiĊc tego, co tradycyjnie
15
16

Por. tamĪe.
Peány skáad orkiestry obejmuje grupĊ instrumentów smyczkowych (Vn I, VN II, Vla, Vc, Cb),
flety, klarnety i fortepian.
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mogáoby wiązaü siĊ z typowymi problemami techniki wokalnej. ĝrodkowy
ustĊp, w odróĪnieniu od czĊĞci skrajnych, ma charakter melorecytacji. Rytm
tekstu wyznacza rytm muzyczny, a partia akompaniamentu jest jedynie „zaznaczona”. W wielu fragmentach orkiestra milknie, a solista samotnie prezentuje
tekst. SamotnoĞü ta ma tutaj znaczenie symboliczne.

Przykáad 3. Chwila westchnienia, solo barytonu

Przedstawione kompozycje Aleksandra Glinkowskiego ujawniają istotne cechy nowego romantyzmu i ukazują znaczącą ewolucjĊ stylu w twórczoĞci tego
kompozytora. Mimo pewnych podobieĔstw do twórczoĞci innych Ğląskich reprezentantów tego nurtu (jak choüby wspomnianego wczeĞniej Henryka Mikoáaja
Góreckiego, Wojciecha Kilara, czy Eugeniusza Knapika), Glinkowski zachowuje swój odrĊbny styl i toĪsamoĞü.
Z ubolewaniem dodaü naleĪy, Īe utwory omawianego kompozytora są wáaĞciwie zapomniane i nie funkcjonują w szerszym obiegu wykonawczym. SpoĞród wielu partytur Glinkowskiego Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydaáo
zaledwie trzy. Pozostaáe przechowywane są w formie rĊkopisów, znajdujących
siĊ w zakamarkach archiwów lub rodzinnych zbiorach. Poza tym posiadamy
jeszcze nieliczne nagrania, zarejestrowane gáównie na taĞmach magnetofonowych i páytach dáugogrających – noĞnikach, które wyszáy dziĞ z powszechnego
uĪytku. Pozostaje mieü nadziejĊ, Īe ten stan ulegnie zmianie, a kompozycje
Glinkowskiego zyskają naleĪne im miejsce w repertuarze koncertowym.

Ostatnie kompozycje Aleksandra Glinkowskiego…
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Summary
Last Compositions by Aleksander Glinkowski
in the Neo-Romantic Tone of Expression
This article is an attempt AT presentation of selected works by A. Glinkowski (1941–1991),
composed in the last years of life of the composer. The following works are characterised: Concerto notturno for harpsichord and chamber orchestra, cantata Chwila westchnienia and Sinfonia
mesta e tranquilla for alto (baritone) choir and symphony orchestra.
The discussed works by Glinkowski were erroneously forgotten and do not function in a wider performance circulation at present. They certainly are part of valuable composition oeuvre of
the Silesian region, certainly not worse than the works by Henryk Mikoáaj Górecki, Wojciech
Kilar, or Eugeniusz Knapik. The basic value of the article is reminding and describing these
works.
Keywords: Polish contemporary music, Silesian composers, forgotten works of music.

