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Odtworzenie wydarzeń, myśli i czynności kompozytorskich pomiędzy pojawieniem 

się pomysłu napisania danego utworu a powstaniem gotowej partytury jest niezwykle trud-
nym – wręcz niemoŜliwym do zrealizowania – zadaniem, przed jakim moŜe stanąć muzyko-
log, badając dzieło muzyczne. Taka rekonstrukcja opierać się będzie na róŜnych źródłach – 
począwszy od zwykle najbardziej dostępnych – publicznych wypowiedzi samego kompozy-
tora. Lutosławski chętnie wypowiadał się na temat formy danego utworu i zastosowanej 
w nim techniki, czy teŜ okoliczności jego powstania. Jednak szczegółowe prześledzenie 
etapów powstawania danego utworu moŜliwe jest dopiero na podstawie analizy mniej 
dostępnych materiałów rękopiśmiennych do danego utworu. Powodzenie takiego zadania 
zaleŜeć będzie od wielu czynników, m.in. od ilości zachowanych materiałów. 

Jak pisze Zofia Helman, analizując warsztat kompozytorski Karola Szymanowskiego: 

Zagadnienie metody twórczej kompozytora łączy się z zespołem róŜnorodnych czynników, 
psychologicznych i estetycznych, które warunkują powstanie określonego dzieła lub szeregu 
dzieł. Z działania ich wynika sam proces twórczy, sposób w jaki kompozytor tworzy dzieło, jak 
równieŜ wszystkie specyficzne właściwości warsztatu twórczego1. 

Koncert fortepianowy ukończony w roku 1988, planowany był przez kompozytora od 
najwcześniejszych lat twórczości. W jednym z wywiadów po prawykonaniu Koncertu Luto-
sławski – na sugestię, iŜ pierwszym pianistą, który chciał grać Jego Koncert fortepianowy był 
Witold MałcuŜyński – odpowiedział: 

On nie był pierwszy! Pierwszy byłem ja sam. Zacząłem pisać ten koncert jeszcze przed wojną, 
ale szkice wrzuciłem do kosza. Później nie udało mi się skomponować Koncertu fortepianowego 
dla MałcuŜyńskiego, z którym przyjaźniłem się blisko […] Sądzę, Ŝe nie byłem jeszcze gotów2. 

Danuta Gwizdalanka pisze na ten temat:  

Do idei koncertu powrócił po wojnie i w 1948 prasa muzyczna podała nawet informację, Ŝe 
dzieło takie jest juŜ prawie gotowe. W latach pięćdziesiątych do napisania koncertu 
fortepianowego usilnie namawiał Lutosławskiego przyjaciel z lat młodości Witold MałcuŜyński 
(Lutosławski w liście do Fitelberga z 1950 roku pisał, Ŝe pracuje nad Koncertem fortepianowym), a 
kompozytor przyznał kiedyś publicznie: Obecnie pracuję nad większym utworem 
symfonicznym oraz Koncertem na fortepian z orkiestrą. JednakŜe i tym razem nic z tego nie 
wyszło. MałcuŜyński nie zrezygnował i na początku lat siedemdziesiątych ponowił nalegania, 
lecz Lutosławskiego absorbowała akurat partytura Preludiów i Fugi, nadto przyjął juŜ 
zamówienia na inne utwory, toteŜ nie mógł podjąć się tej pracy. W lipcu 1977 MałcuŜyński 
zmarł, nie doczekawszy utworu. Idea koncertu fortepianowego nie opuściła jednak 
Lutosławskiego3. 

                                                 
1  ZOFIA HELMAN, Z zagadnień warsztatu twórczego Karola Szymanowskiego na materiale jego szkiców,  w: Księga Sesji 

Naukowej poświęcona twórczości Karola Szymanowskiego, red. Zofia Lissa, Warszawa 1964, s. 109. 
2  WITOLD LUTOSŁAWSKI, Utwór winien być owocem natchnienia, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 22, s. 5. 
3  DANUTA GWIZDALANKA, KRZYSZTOF MEYER, Lutosławski. [Tom I:] Droga do dojrzałości, Kraków:PWM 2003, s. 

399. 



Jeszcze jednym świadectwem istnienia wczesnych prób napisania koncertu fortepiano-
wego jest wypowiedź Krystiana Zimermana : 

śona kompozytora wspomniała kiedyś, Ŝe w jego koszu na śmieci uzbierałoby się ponoć 
dziesięć koncertów fortepianowych […] Wielka uczciwość zawodowa artysty nakazywała mu 
jednak ciągle wrzucać do kosza niedoskonałe, jego zdaniem, pomysły4. 

Pierwsze zachowane notatki kompozytorskie na temat Koncertu fortepianowego pocho-
dzą z tzw. Zeszytu myśli, czyli notatek kompozytora prowadzonych w latach 1958-1984, obe-
cnie przechowywanego razem z innymi rękopisami Lutosławskiego w Bazylei. Tadeusz Ka-
czyński omawiając zapiski zawarte w owym zeszycie umieszczone pod datą 1958 pisze: 

Sporo natomiast dowiedzieć się moŜna o planowanym wówczas Koncercie fortepianowym, które-
go tytuł zakodowany jest w pisanych razem literach „Kf”. […] planowany wówczas Koncert for-
tepianowy miał być jednoczęściowy, […] jego pierwsza część miałaby formę zbliŜoną do klasycz-
nej („tem. I ew. II”), zaś trzecia – postać wariacji z codą w formie toccaty5. 

Jednak – jak miałam okazję przekonać się w Archiwum Sachera w Bazylei – większość 
z notatek na temat planowanego utworu, zapisanych na trzech stronach zeszytu szkolnego, 
została przekreślona. Dotyczą one przede wszystkim ogólnej koncepcji formalnej Koncertu. 
Na podstawie analizy informacji tam zawartych trudno z całą pewnością określić ówczesny 
Koncert jako „jednoczęściowy”, gdyŜ informacja o „formie jednoczęściowej” pojawia się do-
piero na końcu notatek na temat Koncertu fortepianowego, a przed nią – i po niej – pojawiają 
się symbole „Kf. I”, „Kf. II”, „Kf. III”:  

„Kf I” – według notatek kompozytora – miał posiadać „tem. I i ew. II”, utrzymane w met-
rum 5/4. Istotna jest przy tym uwaga o dialogu fortepianu i orkiestry w postaci 
zazębiających się warstw.  

„Kf. II” – „zastosować formę III cz. symf.” Jest to niewątpliwie odniesienie do Symfonii I, 
której trzecia część ma formę scherza. 

„Kf III” – „wariacje i coda w formie Toccaty” 

Obok informacji o „formie jednoczęściowej” pojawia się schemat przebiegu formy. We-
dług niego utwór miał składać się z naprzemiennie zestawianych odcinków wolnych i szyb-
kich (a1, b1, a2, b2 itd.). Ostatnie (skreślone) zdanie na temat „Kf I”: „skrócić pierwsze tutti 
o takty 15, 16, 17, 18?, zastosować rozszerzenie w tym miejscu na końcu?” świadczy o tym, iŜ 
notatki te mogły towarzyszyć szkicom do utworu, które być moŜe uległy zniszczeniu. Po 
zapiskach na temat Koncertu fortepianowego następuje data 18.10.58. 

Porównanie powyŜszych informacji z ukończoną trzydzieści lat później partyturą po-
kazuje pewne cechy niezmienione:  

1. Koncert fortepianowy ukończony w 1988 roku jest utworem 4-częściowym, ale wykonywa-
nym attaca – stąd moŜe nawiązanie do wcześniej planowanej formy jednoczęściowej. 

2. W ukończonym utworze pojawia się metrum 5/4 w tzw. ritornelach6 części I. 

3. MoŜna doszukiwać się istnienia „tematów”, a przynajmniej jednego, w części I. Zimer-
man w jednym z wywiadów mówił o istnieniu quasi tematów w części I: temat I (nr 7 
w partyturze) i II (śpiewny charakter „espressivo” po nr. 20). 

                                                 
4  Z Krystianem Zimermanem o koncercie fortepianowym W. Lutosławskiego [rozmawiał Tadeusz Kaczyński], „Ruch 

Muzyczny” XXXII (1988) nr 21, s. 5.  
5  TADEUSZ KACZYŃSKI „Zeszyt myśli” Witolda Lutosławskiego, w: Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie 

kultury muzycznej XX wieku, red. Jan Astriab, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski, Poznań 1999, s. 244. 
6  Termin wprowadzony przez Ch. B. Rae’a na określenie powtarzającego się dyrygowanego taktu na 5/4, prze-

rywanego przez partie ad libitum (Charles B. Rae, Muzyka Lutosławskiego, tłum. Stanisław Krupowicz, 
Warszawa 1996).  



4. Część II Koncertu (Presto) określana bywa teŜ jako „scherzo”7. 
5. Sam kompozytor w komentarzu autorskim na temat formy utworu mówi o krótkiej 

Codzie (Presto) kończącej utwór. 

Właściwe materiały rękopiśmienne do koncertu z 1987 roku przechowywane są w ar-
chiwum Paula Sachera w Bazylei: znajduje się tam 209 stron szkiców, brudnopis i wersja os-
tateczna utworu. Źródła są bardzo zróŜnicowane pod względem stopnia zaawansowania 
pracy, jak równieŜ rodzaju zapisu pomysłów. Szkice nie są datowane – jedyne daty pojawia-
ją się w brudnopisie pod częścią II (19.2.87) i pod częścią III (17.4.87) oraz w notatce [208-
0041]8 – (4.2.85). Wszystkie zapisy wykonywane były ołówkiem na pojedynczych kartkach róŜ-
nej wielkości: od małych kartek wielkości notesu (w kratkę) aŜ do formatu A4 w pięciolinię. 

Wśród rękopisów utworów Lutosławskiego, zgromadzonych w Archiwum, nie do 
wszystkich zachowały się szkice (tabela 1)  

TYTUŁ UTWORU ROK 
UKOŃCZENIA 

ILOŚĆ ZACHOWANYCH 

SZKICÓW 
CZAS TRWANIA 

UTWORU 

Symfonia I 1941-47 105 s. 25’ 

Koncert na orkiestrę 1950-54 116 s. 29’ 

Muzyka Ŝałobna 1954-58 14 s. 13’30 

3 Postludia 1958-60 147 s. 17’ 

Gry weneckie 1960-61 178 s. 12’30 

Trois poemes 1961-63 254 s. 20’ 

Kwartet 1964 135 s. 23’5 

Paroles tisses 1965 125 s. 15’ 

Symfonia II 1965-67 374 s. 30’ 

Koncert na wiolonczelę 1969-70 278 s. 24’ 

Preludia i fuga 1970-72 115 s. 34’ 

Les Espaces du sommeil 1975 54 s. 15’ 

Mi-Parti 1976 43 s. 15’ 

Novelette 1978-79 68 s. 18’ 

Koncert podwójny 1979-80 124 s. 20’ 

Symfonia III 1972-83 335 s. 28’ 

Łańcuch I 1983 38 s. 9’ 

Partita 1984 77 s. 16’ 

Łańcuch II 1983-85 136 s. 18’ 

Łańcuch III 1985-86 96 s. 10’ 

Koncert fortepianowy 1987-88 209 s. 24’ 

Przeźrocza 1988 13 s. 4’ 

Chantefleurs et Chantefables 1989 113 s. 15’ 

Interludium 1989 17 s. 6’ 

Koncert skrzypcowy  8 s.  

                                                 
7  Por.: Z Krystianem Zimermanem o koncercie fortepianowym W. Lutosławskiego. „Ruch Muzyczny”… , s. 5. 
8  Numeracja mikrofilmów według Archiwum Sachera, gdzie pierwsza liczba odpowiada numeracji filmu, 

druga – klatki.  



Tabela 1: ilościowy stan wybranych utworów kompozytora na podstawie informacji z 
Archiwum Sachera w Bazylei. 

Materiał rękopiśmienny do Koncertu podzielony został na trzy główne grupy według 
tradycyjnego podziału przywołanego przez Macieja Gołąba w ksiąŜce Spór o granice poznania 
dzieła muzycznego na autografy szkicowe, robocze i czystopiśmienne.  

1. WSTĘPNY ETAP TWORZENIA – AUTOGRAFY SZKICOWE  

RóŜnią się one – według Gołąba – w kilku zasadniczych cechach od pozostałych rękopisów, 
przede wszystkim stopniem zarówno niekompletności prymarnej substancji muzycznej, jak i 
niedookreśleniem formy. Cechą tej grupy rękopisów jest w najwyŜszym stopniu osobisty 
charakter pisowni: niedokładność notowania, stenograficzne skróty, niekiedy werbalne 
określenia, słowem – wysoce niekonwencjonalne sposoby notowania, wyraŜające się istnieniem 
symboli wykraczających poza przyjęte powszechnie standardy notacji9. 

Początkowy etap powstawania utworu wiąŜe się u Lutosławskiego z pewnymi stałymi 
elementami: 

Rozpoczynając komponowanie czegokolwiek (równieŜ taką zasadę sugeruję moim młodszym 
kolegom), muszę mieć dwie rzeczy: – zespół tego, co nazwałem „kluczowymi ideami” czy „po-
mysłami”, i – pojęcie o całości utworu. Co to są kluczowe idee i kluczowe pomysły? Łatwo 
byłoby to określić w odniesieniu do muzyki np. XIX wieku. Były to bowiem po prostu tematy 
melodyczne Na bardzo krótkiej przestrzeni skupiają one duŜe energie. Jest to bardzo 
charakterystyczne dla tematów, zwracających naszą uwagę w utworze tradycyjnym. 
„Kluczowa idea” dzisiaj – to zespół dźwięków ze sobą związanych bliŜej niŜ z jakimkolwiek 
kontekstem, w jakim występuje. Musi on być w stanie przyciągnąc uwagę kompozytora, być 
dla niego specjalnie atrakcyjny. JeŜeli taki zespół dźwięków pojawi się w jego wyobraźni, to 
musi on zawierać jedną bardzo istotną cechę. Musi posiadać siłę atrakcyjną zupełnie niezaleŜną 
od kontekstu, w jakim występuje. Sam przez się, a nie dlatego, Ŝe występuje przed lub po 
„czymś”. JeŜeli coś takiego przychodzi na myśl, to jest to warte zanotowania. MOŜe stać się 
niezbędnym elementem do powstania nowego utworu. Oczywiście taka jedna idea kluczowa to 
jest niewiele. Trzeba mieć ich więcej […].  

Przed przystąpieniem do pisania kompozycji naleŜy mieć równieŜ jakąś wizję całości utworu, 
choćby bardzo mglistą. Bardzo często wyobraŜam sobie utwór jeszcze nie napisany, tak jak 
miasto z duŜej wysokości, z samolotu. Dopiero później zniŜanie pozwala mi skonkretyzować 
szczegóły, detale takiej wizji. Jeśli się posiada taką wizję i idee kluczowe, które właśnie widać 
z bliska, wtedy moŜna przystąpić do pisania utworu10. 

Jak pisze Alicja Jarzębska:  

Zdaniem Lutosławskiego, kompozytor powinien mieć ogólną koncepcję całości dzieła oraz kil-
ka „idei kluczowych” – czyli atrakcyjnych pomysłów dźwiękowych wielokrotnie powtarzanych 
i modyfikowanych. Mianem „kluczowej idei muzycznej” określił kompozytor „zespół 
dźwięków powiązanych ze sobą, zawierających pewną ilość energii w ograniczonym czasie”. W 
muzyce Lutosławskiego owe wielokrotnie powtarzane „idee kluczowe” mają rozmaity kształt 
brzmieniowy i róŜny czas trwania oraz pełnią rozmaite funkcje w konstrukcji utworu. Jedne z 
nich przypominają tradycyjne motywy lub tematy o wyrazistym konturze melorytmicznym, 
inne zaś tworzą nieselektywne, amelodyczne układy dźwiękowe11. 

                                                 
9  MACIEJ GOŁĄB Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003, s. 63. 
10  WITOLD LUTOSŁAWSKI Wystąpienie na sympozjum poświęconym twórczości Witolda Lutosławskiego, zorganizowanym 

przez sekcję muzykologów ZKP 17 IV 1984: Po wysłuchaniu „III Symfonii”. Rozmowa z kompozytorem, w: Witold 
Lutosławski. Materiały sympozjum poświęconego twórczości. Prezentacje, Interpretacje, Konfrontacje, red. Krystyna 
Tarnawska-aczorowska, Warszawa 1985, s. 157-158. 

11  ALICJA JARZĘBSKA Wybrane aspekty techniki wariacyjnej, w: Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło...., op.cit., s. 149. 



W przypadku Koncertu ogólna koncepcja dzieła zaprezentowana jest w postaci werbal-
nego komentarza12: 

Połączenie dwóch szkiców form: 
I 3; ↓, p. szkic → „intensywnie etc.” → „szok” → 
II „Etiuda” – Presto pp [ale nie tylko równieŜ f („wściekle”)] („panika”) < ↓ ff solo recitativo → 
III Metamorfozy – Ciaconna ad [klucz basowy] → tutti + solo (przemiennie etc.) 
IV Powrót tempa „Etiudy” ale „radośnie”   
 → chorał w ork. z dekoracjami pf. początkowo [szesnastki], poczym akordowo etc.”13. 

Wśród szkiców do Koncertu naleŜących do pierwszego etapu powstawania utworu mo-
Ŝna odnaleźć owe „idee kluczowe”, czyli pojedyncze pomysły dotyczące konturu melodycz-
nego, instrumentacji, pojawiające się w skończonym utworze w większości w postaci nie-
znacznie zmienionej. Przykładem „idei kluczowej” moŜe być linia melodyczna pierwszego 
wejścia fortepianu. Motyw rytmiczno-konturowy pojawia się juŜ w szkicach i właściwie nie 
ulega zmianie w wersji skończonej partytury. Jedyną istotną poprawką jest oczywiście 
wprowadzenie dokładnych wysokości dźwięków.  

 
Przykład 1: Partytura Koncertu fortepianowego – partia fortepianu (wejście 2 AD LIB.) 

 

Przykład 2: Fragment szkicu do Koncertu fortepianowego. 

Podobnie potraktowany został początek części III, a szczególnie fragmentu Largo, który 
był przez Lutosławskiego wielokrotnie przerabiany w szkicach.  

                                                 
12  Inaczej jest w przypadku Gier weneckich, gdzie schemat części I przedstawiony został w postaci rysunku – por. 

ADRIAN THOMAS Gry weneckie: metody robocze na początku dojrzałego okresu twórczości Lutosławskiego, w: Estetyka i 
styl twórczości Witolda Lutosławskiego, red. Zbigniew Skowron, Kraków 2000, s. 255-287. 

13  Szkic nr [208-0002] 



 

Przykład 3: Fragment szkicu partii fortepianu – początek części III. 

 

Przykład 4: Fragment partytury Koncertu – początek części III. 

Na wczesnym etapie powstawania utworu obecne są równieŜ komentarze słowne, 
które mogą być zarówno bardziej ogólne:  

do fort solo: harm 3-warstwowa, wyjście od warstwy środkowej na zmianę granej m.d. i m.s.,  
w ten sposób nigdy nie występują jednocześnie warstwa górna z dolną, lecz zawsze jedna 
z nich z środkową14 

jak i dotyczące juŜ konkretnego fragmentu utworu. 

Wśród materiałów rękopiśmiennych ilustrujących bardziej juŜ zaawansowany moment 
pracy nad utworem moŜna wyróŜnić jeszcze: 

– szkice większych fragmentów, 

– szkice harmoniczno-melodyczne, 

– oraz tablice liczbowe (przykład 5). 

                                                 
14  cyt. według szkicu Lutosławskiego (nr mikrofilmu [208-]). 



 

Przykład 5: Szkic do Koncertu fortepianowego – tablice liczbowe. 

Ostatni wymieniony rodzaj szkiców pojawia się takŜe w szkicach innych utworów 
kompozytora m.in. w Fudze, Mi-Parti, Novelette. Schematy liczbowe prezentują rozpisane partie 
instrumentów na skali wysokości (układ wertykalny) i czasu (układ horyzontalny). 

 

Przykład 6: Tablica W4, przedstawiający ritornel 2. 

KaŜda partia instrumentalna ma przypisaną jedną cyfrę np. partii oboju 1 odpowiada nr 1: 

 



 

Przykład 7: Sposób odczytania partii oboju 1. 

Danuta Gwizdalanka15 przywołuje jedno zdarzenie świadczące o duŜej wadze zapisów 
liczbowych w rękopisach Lutosławskiego: 

Podczas jednej ze wspólnych prób Koncertu fortepianowego Krystian Zimerman zwrócił Luto-
sławskiemu uwagę na to, iŜ jeden z akordów brzmi nie całkiem przekonująco i wydaje mu się 
błędny. Kompozytor – miast oprzeć się na własnym wraŜeniu słuchowym, jak uczyniłaby 
zdecydowana większość muzyków – podszedł do szafy, wyjął z niej duŜą kartkę ze szkicami, 
sprawdził i odparł: ”Jest dobrze”. 

2. ŚRODKOWY ETAP TWORZENIA: DALSZA KONCEPTUALIZACJA UTWORU – AUTOGRAFY ROBOCZE 

Definiując tę grupę – pisze Maciej Gołąb – trzeba z jednej strony podkreślić kompletność kom-
pozycyjnego materiału muzycznego: rytm i metrum, struktura melodyczno-harmoniczna i for-
ma całości są juŜ zupełnie dookreślone. Istnieją jednak jeszcze pewne zakresy niedookreśloności 
dotyczące przede wszystkim wskazówek brzmieniowych (dynamika, artykulacja), interpre-
tacyjno-wykonawczych (frazowanie), czy wyrazowych (tempo i charakter). 

 Świadectwem tego etapu powstawania Koncertu są szkice całości części:   

 

Przykład 8: Szkic części II i części III Koncertu. 

                                                 
15  D. GWIZDALANKA, K. MEYER, Lutosławski. Droga do dojrzałości…, s. 45. 



Jednak w przypadku Koncertu fortepianowego trudno sklasyfikować szkice tego rodzaju 
jako zupełnie nowy etap procesu tworzenia, poniewaŜ materiały te nie spełniają wszystkich 
warunków „autografów roboczych”. Z jednej strony występują współczynniki charakterystycz-
ne dla ostatecznej wersji, takie jak: dynamika czy artykulacja, lecz – z drugiej strony – nadal 
pojawia się tylko kontur melodyczny, a harmonika i melodyka umieszczone są na osobnych 
kartkach. Charakterystyczne dla Lutosławskiego jest bardzo wczesne uporządkowanie 
przebiegu rytmiczno-metrycznego. 

3. ETAP OSTATECZNY – OFICJALNA WERSJA UTWORU 

W przypadku Koncertu fortepianowego nie występują duŜe róŜnice pomiędzy brudno-
pisem a wersją ostateczną utworu. W brudnopisie czasem brak rozpisanych akordów, które 
notowane są na osobnych kartkach, pojawiają się drobne zmiany wysokości dźwięków, za-
miany enharmoniczne. W ostatecznej wersji następują teŜ niewielkie zmiany instrumentacji, 
ale istotne jest to, Ŝe pewne barwy instrumentów powiązane z motywem rytmiczno-
konturowym stanowiące „idee kluczowe” pozostają niezmienione. 

Charakterystyczna dla procesu twórczego Lutosławskiego w Koncercie była 
jednoczesna praca nad dwoma elementami: z jednej strony wytwarzanie pomysłów, a z 
drugiej – ogólna koncepcja utworu. Bardzo długo w procesie tworzenia utrzymują się dwa 
rodzaje szkiców, obejmujące kontur melodyczny z metrum, rytmika, dynamiką i 
frazowaniem oraz osobno – melodyczno-harmoniczne. Dopiero na pónym etapie pracy nad 
utworem następuje połączenie dwóch rodzajów szkiców. Krystalizacja idei ogólnej Koncertu 
trwała prawie 50 lat. Pierwsze, jeszcze akademickie próby, miały miejsce przed wojną, ale 
zostały zarzucone.  Dopiero dzieki stworzeniu nowego języka dźwiękowego moŜliwe było 
powstanie utworu, którego efekt satysfakcjonowałby kompozytora. Jednak zawsze w 
procesie tworzenia pozostawał rozdźwięk pomiędzy pierwszą ideą dotyczącą utworu a 
ostateczną wersją.  Odwołując się do słów Lutosławskiego:  

Mogę powiedzieć jedno: nie istnieje taki juŜ gotowy utwór, z którego byłbym w pełni 
zadowolony. KaŜdy utwór, napisany, jest świadectwem pewnej ilości aktów rezygnacji. 
Kończąc utwór doznaję uczucia: szkoda, Ŝe on musi być taki, jaki jest! śe nie moŜe być taki, 
jakim go sobie wymarzyłem, gdy przystępowałem do komponowania...16 

 
 

                                                 
16  Witold Lutosławski. Postscriptum, red. Danuta gwizdalanka, Krzysztof Meyer, Warszawa 1999, s. 85-86.  


