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Właściwości fakturalno-barwowe wybranych utworów Henryka Hubertusa

Jabłońskiego w kontekście techniki wiolonczelowej XX wieku

promotor – prof. dr hab. Krzysztof Sperski

Henryk  Hubertus  Jabłoński  (1915-1989)  był  znanym  w  środowisku  pomorskim

kompozytorem i pedagogiem. W latach swojej młodości pobierał nauki gry na wiolonczeli u

Kazimierza  Wiłkomirskiego,  występował  jako  wiolonczelista  w  wielu  zespołach  w  tym  w

zespole  muzyków  Polskiego  Radia  Gdańsk  oraz  stworzonej  zaraz  po  II  Wojnie  Światowej

orkiestrze  Tadeusza  Tylewskiego.  Znajomość  walorów  brzmieniowych  i  możliwości

technicznych  wiolonczeli  połączona  z  niezwykłą  inwencją  melodyczną  i  wrażliwością

harmoniczną kompozytora, zaowocowała wieloma wyjątkowymi utworami wzbogacającymi

polską literaturę wiolonczelową. Ponadto, w otoczeniu kompozytora działali wybitni polscy

wiolonczeliści, którym dedykowane było większość dzieł: syn Roman Jabłoński, prof. Roman

Suchecki, prof. Krzysztof Sperski. 

Niniejsza praca ukazuje utwory wiolonczelowe Henryka Jabłońskiego z perspektywy

wykonawcy-interpretatora.  Głównym  założeniem  jest  analiza  zagadnień  fakturalno-

barwowych  oraz  ukazanie  współzależności  pomiędzy  materiałem  dźwiękowym,  a

możliwościami kolorystycznymi wiolonczeli. Jako przykłady posłużyło pięć reprezentacyjnych

kompozycji solowych i kameralnych: Sonatina i  5 Kaprys na wiolonczelę solo, Short story i  4

Wizje  na wiolonczelę z  towarzyszeniem fortepianu oraz  Tryptyk  na trzy wiolonczele.  Opis

utworów  odbywa  się  problemowo:  najpierw  przedstawiane  są  zagadnienia  związane  z

techniką  prawej  i  lewej  ręki  (faktura  wiolonczelowa),  następnie  omówione  zostaje

zagospodarowanie  planów  dźwiękowych  w  kompozycjach  na  dwóch  i  trzech

instrumentalistów (faktura kameralna). W ostatnim rozdziale zawarte zostały konsekwencje

wykonawcze wynikające z  takiego a nie innego ukształtowania dzieł.  Dotyczą one przede

wszystkim przyjmowanych przez interpretatora założeń estetycznych i ekspresyjnych w pracy

nad  tekstem  nutowym:  swoistego  krytycyzmu  do  zastanego  zapisu,  obieranego  czasu

wykonań, oddechów, czytelności formy.  



Roman Jabłoński powiedział: „Muzyka mojego ojca musi być pełna ekspresji. Może

być gorąca albo zimna, nigdy letnia, nigdy nudna.” Kompozycje te wymagają od wykonawcy

szerokiej  wyobraźni  muzycznej  i  uwrażliwienia  na  barwę  dźwięku.  Rolą  muzyka  staje  się

uwypuklanie,  a  czasem nawet przejaskrawianie  pomysłów zapisane w partyturze.  Szeroki

wachlarz  kolorystyczny  do  jakiego  mają  dostęp  wiolonczeliści,  powinien  im  to  w  pełni

umożliwiać.  


