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 Chciałbym w kilku słowach zrekapitulować moje spotkania z Witoldem 
Lutosławskim i jego muzyką – z przekonania, Ŝe w jakiś sposób ilustrują one ogólną 
sytuację, w jakiej startowało i dojrzewało moje pokolenie, tj. grupa kompozytorów i 
teoretyków, która debiutowała na początku lat 80. Nie był to debiut zbyt głośny: czasy były 
zbyt burzliwe, a potem zbyt przygnębiające, by zbiorowo entuzjazmować się dokonaniami 
młodych. Kryzys Ŝycia koncertowego, stagnacja festiwali, upadek rynku wydawniczego i 
zastój prasy złoŜyły się na ogólnie znany, wielokrotnie juŜ komentowany stan depresji 
środowiska muzycznego. Pesymistyczny tytuł artykułu młodej wówczas teoretyczki, Ewy 
Szczecińskiej, która spróbowała na łamach jeszcze młodszego pisma katowickiego „Opcje” 
syntetycznie opisać kondycję młodego pokolenia kompozytorów, nadając swej relacji tytuł 
„mizeria młodych”, dobrze oddaje ów nastrój. 

 Owa „mizeria” była zapewne przyrządzona z biedy, a jeszcze więcej z rozproszenia 
środowiska młodych absolwentów studiów kompozytorskich. Pozbawione oparcia w postaci 
instytucji promocji (prasa, festiwale), nie stało się środowiskiem sensu stricto – nie przemó-
wiło manifestami, nie ogłosiło programu, który mógłby umoŜliwić jego estetyczną iden-
tyfikację, tj. pomóc poznać plany i stosunek do uznanych autorytetów.  

 Gdyby dziś spróbować wstecznie sformułować program debiutantów sprzed lat 
dwudziestu, z pewnością sfera planów byłaby równie niejasna, jak wtedy – w sztuce się 
bowiem nie planuje. Natomiast moŜna by z wielką pewnością odtworzyć obowiązującą 
wówczas hierarchię autorytetów, wymieniając dwa nazwiska: Lutosławskiego i 
Pendereckiego; na Śląsku doszli jeszcze do tego Górecki i Kilar. KaŜdy z tych kompozytorów 
spełnił – tu mówię juŜ tylko we własnym imieniu – trochę inną rolę w formowaniu 
osobowości młodego twórcy. Penderecki kusił blaskiem swej monumentalnej, świetnie 
napisanej muzyki, mającym przełoŜenie na światowy sukces, Górecki i Kilar niepokoili 
prowokującą prostotą tudzieŜ wypowiedziami przeciwko awangardzie, a obok tego 
panował Lutosławski – odbierany jako klasyk XX wieku, kroczący drogą wiodącą od 
Strawińskiego, Bartoka, w pewnym sensie i Szymanowskiego. Muzyka Lutosławskiego, 
którą drobiazgowo analizowaliśmy na zajęciach z historii muzyki XX wieku u Leona 
Markiewicza (partytur orkiestrowych uczyliśmy się na pamięć) jawiła się nam jako synteza – 
dobra synteza XX wieku. Była aktualna w sensie estetycznym – jako przykład dobrego gustu 
osiągniętego za pomocą dystansu w stosunku do mód artystycznych, i oczywiście w sensie 
technicznym – jakkolwiek za moich młodych czasów jego technika aleatoryzmu 
kontrolowanego była chyba trochę trywializowana, zwłaszcza, kiedy stosowano ją pół na pół 
ze swojską „noworomantyczną” eufonią. Wpływ Lutosławskiego daleko jednak wykraczał 
poza sferę wyborów estetycznych i technicznych. Był to bowiem takŜe wpływ personalny, 
będący wynikiem bezpośrednich spotkań z wielkim kompozytorem, który nadrabiał jakby 
niedosyt aktywności pedagogicznej, chętnie kontaktując się z młodymi kompozytorami. 
Czynił to poprzez obecność na kursach kompozytorskich w Kazimierzu. Byłem tam po raz 
pierwszy w 1986 roku – wtedy miałem szczęście poznać Lutosławskiego. Przyjechał akurat 
w dzień prezentacji moich utworów. Pogratulował mi i zaprosił do siebie. Pierwsza wizyta 
w jego wytwornym, sterylnym domu na śoliborzu przy ulicy Śmiałej 39 była dla mnie 



wielkim przeŜyciem, choć On wcale nie wytwarzał dystansu; wręcz przeciwnie, starał się 
ośmielać, przekonując, Ŝe drobiazgowo pamięta: kto, w jakiej sprawie, skąd (choć w moim 
przypadku pomylił Cieszyn ze Szczecinem). Oboje państwo Lutosławscy byli bardzo 
serdeczni. On wnikliwie studiował przestawione mu arcydzieła – zawsze wolał równocześnie 
słuchać nagrań – raz, a nawet drugi, kiedy mu się coś spodobało. Takiego zaszczytu 
dostąpiła moja Sinfonietta oraz Aria i Capriccio na perkusję; powiedział, Ŝe sam miał ochotę 
napisać kołysankę na perkusję, bo to jest świeŜe uŜycie tego instrumentarium.  

 Powszechnie wiadomo, Ŝe Lutosławski był nie tylko duchowym opiekunem, ale i 
mecenasem młodych kompozytorów. Wielu moich kolegów skorzystało z jego 
szczodrobliwości – jest to udokumentowane w ich notach biograficznych: „stypendysta 
Lutosławskiego” – to brzmi dumnie. Pomagał równieŜ nawiązać tak trudno wtedy jeszcze 
osiągalne kontakty zagraniczne. Dobrze poznałem skuteczność jego pisemnej rekomendacji – 
otworzyła mi drogę do Darmstadt i wiedeńskiej Hochschule für Musik, a nawet do kas 
tamtejszych prywatnych fundacji.  

 Wiedeń i Lutosławski – tak mógłbym nazwać okres mego stypendialnego pobytu 
w mieście muzyków. Raz, Ŝe ciągle tam Lutosławskiego grano. Akurat, kiedy tam mieszka-
łem, odbyła się edycja festiwalu Wien Modern, której był bohaterem. Dwa, Ŝe ciągle go tam 
studiowano. W końcu lat 80. relacje między zachodnią walutą a złotówką były jeszcze tego 
rodzaju, Ŝe dorabialiśmy sprzedając zakupione w Polsce partytury. W antykwariacie Doblin-
gera „Lutos” szedł jak złoto! I po trzecie, a zarazem najwaŜniejsze, bardzo go tam szanowa-
no. Był właśnie owym „klasykiem XX wieku”, kontynuującym zachodnią linię twórczości 
charakteryzującej się nowatorstwem nie równoznacznym ze sproblematyzowaniem techniki. 
W estetyce Lutosławskiego najwaŜniejszy jest, moim zdaniem, nieortodoksyjny stosunek do 
nowoczesności, stawiający postulat dobrego, tj. kompetentnego pisania, przed modą. Kom-
petencja dotyczyła kaŜdego elementu warsztatu. Powiedział mi kiedyś Lutosławski, Ŝe 
gdyby uczył kompozycji, zacząłby od ćwiczeń w komponowaniu melodii. 

 Ostatnie moje spotkanie z Witoldem Lutosławskim miało miejsce w pogodny lutowy 
dzień 1994 roku. Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie były tłumy z całej Polski. 
Zakończył się wielki rozdział historii polskiej kultury. 

 

 


