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 W 1966 roku Witolda Lutosławskiego zaproszono do udziału w przyszłorocznych 
letnich kursach nowej muzyki w Darmstadzie. Drugiego listopada kompozytor zanotował: 

Do wstępu do wykł. w Darm[stadzie]: Wykł. i seminaria będą czasem zawierały dygresje pseu-
dofilozoficzne. Pseudo-, poniewaŜ jedyną dziedziną, w której czuję się profesjonalistą jest kom-
ponowanie muzyki. Zawód kompozytora jednak jest złoŜony i naleŜy do niego m.in. dyletan-
ckie filozofowanie. Samo przez się moŜe ono nie mieć Ŝadnej wartości, ale jako czynnik po-
mocniczy w komponowaniu muzyki jest czasem niezbędne. Muszę się doń nieraz odwoływać 
mimo całej niechęci do dyletantyzmu [Zeszyt myśli 2 XI 1966].  

 Uwagę tę przypuszczalnie sprowokowała lektura zbioru wystąpień z Darmstadu w 
1965 roku. Zorganizowano wtedy kongres poświęcony formie w nowej muzyce i na ten temat 
wypowiadali się: Theodor W. Adorno, Earle Brown, Carl Dahlhaus, Roman Haubenstock–
Ramati, Mauricio Kagel oraz György Ligeti1. Dalszy ciąg notatek z 2 listopada zawierał 
bowiem komentarz do tekstu Ligetiego:  

Przeprowadzona przez Ligetiego analiza procesu atomizacji pojęcia “formy” (forma-struktura-
parametr), jaką przeczytałem w streszczeniu w broszurze “Darmstadt 1965”, jest prawdopodo-
bnie wnikliwa i słuszna. Ligeti opisuje proces rozkładu pojęcia “formy”, aŜ do poddania w za-
sadniczą wątpliwość moŜliwości jej istnienia w muzyce. [...]; jeśli nasza cywilizacja ma niedługo 
zginąć i rozkład sztuki jest tego wyrazem, to ja osobiście nie czuję się zainteresowany w uczest-
niczeniu w tym procesie. [...] Stąd instynktowne poszukiwanie tego, co wydaje się w muzyce 
trwałe. Między innymi poszukiwanie formy, która byłaby czymś więcej niŜ rezultatem procesu 
jej rozkładu [Zeszyt myśli 2 XI 1966]. 

 Lutosławski miał prawo spodziewać się kontynuacji dyskusji na temat formy, bo na rok 
1967 przewidziana była obecność z wykładami m.in. Stockhausena i właśnie Ligetiego. Przygo-
tował więc wystąpienie, którego treść w znacznym stopniu polemizowała z większością wspo-
mnianych poglądów głoszonych w 1965 roku w Darmstadzie. 

 Wyjazd Lutosławskiego do Darmstadtu nie doszedł do skutku, gdyŜ władze nie przy-
znały mu paszportu. Wykład przygotowany na tę okazję wykorzystał 14 maja 1968 roku w kon-
serwatorium w Bazylei, gdzie po odczycie Element przypadku w komponowaniu poprowadził 
w klasie kompozycji seminarium MoŜliwości realizacji wielkiej formy zamkniętej. Najprawdopo-
dobniej posłuŜył się nim równieŜ podczas letniego kursu kompozycji dla studentów w Aarhus 
w lipcu 1968 roku. Wykład ten nie został opublikowany. Cytaty z niego zamieszczone zostały 
w II tomie monografii Lutosławskiego Droga do mistrzostwa (Kraków, PWM 2004), obszerny 
fragment ukazał się w antologii Witold Lutosławski. Postscriptum (Warszawa, Zeszyty Literac-
kie 1999, s. 73-78). Niniejsza publikacja jest pierwszą kompletną. 

* * * 

 W latach sześćdziesiątych Lutosławski wielokrotnie występował z odczytami. W maju 
1961, podczas Biennale w Zagrzebiu, przedstawił swój punkt widzenia na przemiany muzyki 
w XX wieku; tekst ów ukazał się jako Teoria a praktyka w pracy kompozytora na łamach 
                                                 
1  Form in der Neuen Musik, red. Ernst Thomas, Mainz 1966 [Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, tom X].  



„Studiów Estetycznych” w 1965 roku. W 1964 roku podczas konferencji poświęconej krytyce 
muzycznej wygłosił swoje „credo estetyczne”. Pod tytułem Kompozytor a odbiorca opubliko-
wał je „Ruch Muzyczny“ (1964 nr 4), a następnie wielokrotnie przedrukowywano je w 
tłumaczeniach na róŜne języki. Dwa kolejne, obszerne teksty Lutosławskiego wprowadzały 
w szczegóły techniki kompozytorskiej; oba ukazały się na łamach tomów „Res Facta”: O roli 
elementu przypadku w technice komponowania w 1967 roku (t. 1) i Nowy utwór na orkiestrę 
symfoniczną w 1970 roku (t. 4). W tym drugim, komentującym nową wówczas II Symfonię, 
Lutosławski przedstawiał swój stosunek do orkiestry, co zresztą podkreślał tytuł, pod jakim 
artykuł ów nieco wcześniej ukazał się w niemieckim tłumaczeniu: Ein neuer Weg zum 
Orchester („Melos“ 1969). Przedmiotem jego rozwaŜań była równieŜ forma, a uwagi na jej 
temat pochodziły z owego nieopublikowanego wykładu „darmsztadzkiego” (zbiegiem 
okoliczności w tym samym czwartym numerze „Res Facta” zamieszczono tłumaczenie 
artykułu Dahlhausa podsumowującego kongres z 1965 roku). Artykuł wydaje się zresztą 
realizacją zapowiedzianego w ostatnim zdaniu tekstu, który objaśniać miał całościową formę 
dłuŜszego utworu. 

 Lutosławski wielokrotnie podkreślał – i słowa te znalazły się równieŜ na początku jego 
rozwaŜań nad istotą formy w Nowym utworze na orkiestrę symfoniczną – Ŝe muzykę komponuje 
się „między innymi po to, aby wywołać w słuchającym cykl określonych reakcji. W czasie wy-
konania słuchający jest niejako prowadzony przez kompozytora poprzez poszczególne etapy 
utworu aŜ do jego zakończenia”2. Taka konstatacja nie obudziłaby moŜe w Darmstadzie sprze-
ciwu, ale z pewnością „niepoprawnie” zabrzmiałaby deklaracja, iŜ dobór środków słuŜących 
budowaniu formy kompozytor uzaleŜnia od psychologii odbioru, czyli od spodziewanych 
reakcji słuchacza.  

 Na konsekwencje praw percepcji muzyki w pracy kompozytora uwraŜliwił Lutosław-
skiego w czasach studiów Witold Maliszewski, zdeklarowany zwolennik klasycznych form 
oraz psychologicznego podejścia do muzyki charakterystycznego dla szkoły rosyjskiej u progu 
XX wieku. Choć oczywiście przyswojenie sobie takiego punktu widzenia musiało przede 
wszystkim odpowiadać skłonnościom samego studenta. W Darmstadzie, gdzie w latach sześć-
dziesiątych mówiło się przede wszystkim o „parametrach” kompozycji, Lutosławski zamierzał 
rozpocząć swój odczyt od stwierdzenia: „Większa część mych rozwaŜań poświęcona będzie 
tym elementom utworu, które mają słuŜyć kierowaniu uwagi słuchającego wstecz, czyli w 
najbliŜszą przeszłość, lub wprzód, czyli w najbliŜszą przyszłość przebiegu muzycznego, 
innymi słowy – sposobom, jakich kompozytor moŜe uŜywać w celu mobilizowania pamięci 
słuchającego, a takŜe jego zdolności przewidywania.” W dalszej części tego tekstu 
Lutosławski dwukrotnie odwołuje się do Beethovena. Kompozytor ten do końca Ŝycia był 
dla niego „wirtuozem formy”, który „mistrzowsko prowadził swego rodzaju grę z wy-
imaginowanym słuchaczem” – jak tłumaczył pod koniec lat osiemdziesiątych Tadeuszowi 
Kaczyńskiemu. Istotę tej doskonałej formy, a zarazem cel przyświecający Lutosławskiemu w 
jego własnej pracy, stanowiło „prowadzenie swego słuchacza w jakimś kierunku, a następnie 
wprowadzenie jakiejś nieznacznej zmiany, po której okazuje się, Ŝe zmierzamy w kierunku 
zupełnie innym” 3. 

 „Komponując utwór wymagający trzydzieści parę minut percepcji dźwięków, muszę 
liczyć się z ‘pojemnością percypującego’, muszę świadomie gospodarować jego siłami...”4 – 
tłumaczył Lutosławski w czasie rozmowy o II Symfonii. Po ostatecznym odejściu od systemu 
dur–moll rozmiary czasowe jego utworów stawały się coraz większe. O ile Muzyka Ŝałobna 

                                                 
 2  WITOLD LUTOSŁAWSKI Nowy utwór na orkiestrę symfoniczną, w: „Res Facta”, Kraków, IV (1970), s. 8. 
 3  TADEUSZ KACZYŃSKI Potrzeba natchnienia, „Odra” 1990 nr 11, s. 66. 
 4  TADEUSZ KACZYŃSKI Rozmowy z Witoldem Lutosławskim, Kraków 1972, s. 55. 



i Gry weneckie trwały około 13’, to Trois poèmes d'Henri Michaux osiągnęło 20’, Kwartet 
smyczkowy – 24’, a II Symfonia – 30’. Wymagało to wynajdywania coraz to nowych sposobów 
pobudzania uwagi słuchaczy oraz utrzymywania ich zaciekawienia. Sposobom „organizo-
wania percepcji duŜej formy muzycznej” na skalę epizodów – nazywanych przez Lutosław-
skiego „wydarzeniami dźwiękowymi” – poświęcona była pierwsza część wykładu przygoto-
wywanego do Darmstadtu. W pozostałej części Lutosławski demonstrował sposób kształto-
wania formy odwołujący się do sytuacji scenicznych. Taka inspiracja teatrem była raczej obca 
środowisku ówczesnej awangardy, które związków poszukiwało raczej w sferze sztuk wizu-
alnych, przestrzennych, i to pomimo licznych działań parateatralnych oraz wagi teatru 
instrumentalnego. 

* * * 

 Podstawą niniejszej publikacji jest maszynopiśmienna kopia tekstu wykładu. Na 
angielskim tłumaczeniu Lutosławski dokładnie zaznaczył większość przykładów. Ze sposobu 
oznakowania przykładów moŜna wnioskować, Ŝe wykład ilustrowany był częściowo 
nagraniami, częściowo partyturami. Ingerencja redakcyjna w tekst polegała głównie na 
wprowadzeniu współczesnej, rozdzielnej pisowni wyrazów. Zachowany został specyficzny styl 
niektórych zdań wynikający z faktu, iŜ tekst przeznaczony był do wygłoszenia. Maszynopis ten 
Lutosławski przekazał Krzysztofowi Meyerowi „na pamiątkę” rozmowy poświęconej formie. 
Kopia maszynopisu znajduje się równieŜ w Fundacji Paula Sachera5. 

  
 

                                                 
5  Na ten tekst, oraz inne nie opublikowane dotychczas wypowiedzi Lutosławskiego dotyczące formy, powołuje 

się NICHOLAS REYLAND w: "Akcja"and Narrativity in the Music of Witold Lutoslawski (Ph.D. thesis, Cardiff 
University 2005), zwłaszcza w rozdziale I: Lutoslawski's Poetics of Musical Plot', s. 36–114. 


