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W wywiadach i rozmowach prowadzonych na przełomie lat 80-tych i 90-tych Witold 

Lutosławski stwierdził, iŜ utwory tzw. awangardowe, komponowane w latach 60–tych (jak 
m.in. II Symfonia, Trzy poematy Henri Micheaux) są mu teraz „trochę obce”1. Co więcej, wyznał 
iŜ po upadku ideologii postępu w sztuce „odrabia zaległości”2. Komentatorzy twórczości 
Lutosławskiego zgodnie przyznają, iŜ właśnie w epoce postmodernizmu skomponował on 
najpiękniejsze i najbardziej cenione przez melomanów dzieła, takie jak III Symfonia i IV Sym-
fonia, Koncert fortepianowy i Koncert podwójny, Partita czy Łańcuchy. CzyŜby kompozytor miał 
wówczas poczucie, iŜ ulegając poprzednio hasłom awangardy, która tradycyjną melodię 
i piękno eufonicznego brzmienia skazała na banicję, w jakimś sensie „tracił swój czas”?  

W latach 60–tych Lutosławski zanotował w swym Zeszycie znamienną myśl, iŜ „o wiele 
łatwiej jest skomponować coś zadziwiającego, szokującego, przeraŜającego, zaskakującego – 
niŜ coś pięknego”3. A w 1981 roku, na Kongresie Kultury Polskiej juŜ zdecydowanie stwier-
dził, iŜ „najwyŜszym celem sztuki jest piękno, tak jak najwyŜszym celem nauki jest praw-
da”4. Z kolei w rozmowie przeprowadzonej z Iriną Nikolską z pasją wyznał: 

Nie chcę zrywać kontaktu z wielkimi duchami przeszłości [...]. UwaŜam, Ŝe zbankrutowana 
szkoła darmsztadzka [...] wyrządziła duŜą szkodę młodemu pokoleniu przez to, Ŝe usiłowała 
z tą tradycja zerwać, zacząć muzykę od Schönberga, a nawet od Weberna. To kompletnie obca 
mi idea5. 

U schyłku Ŝycia kompozytor zdecydowanie krytykował awangardowych artystów za 
„wszechobecny zgrzyt”6, za „radość niszczenia” rozumianą m.in. jako programowe elimino-
wanie ze świata muzyki eufonicznych zestrojów dźwiękowych i zastąpienie ich ekspe-
rymentalnymi, szmerowo–perkusyjnymi efektami akustycznymi7. Jego zdaniem ów brak 
wraŜliwości na efekt brzmieniowy zestrojów dźwiękowych o określonej wysokości spowo-
dował ogromne zuboŜenie środków wyrazu muzycznego stosowanych przez kompozy-
torów hołdujących ideologii postępu. Krytykował takŜe postawy estetyczne, kojarzone przez 
krytykę artystyczną z postmodernizmem, m.in. takie, jak dąŜenie do radykalnego uprasz-
czania środków techniki kompozytorskiej (łączone z pojęciem minimal music), czy forsowanie 
myśli, iŜ sztuka postmodernistyczna faworyzująca róŜnorodność, powinna być aksjologicz-
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nie indyferentna. W 1993 roku w wykładzie zatytułowanym Muzyka wczoraj, dziś, jutro, 
(wygłoszonym w Kyoto z okazji wręczenia mu nagrody), kompozytor stwierdził: 

w utworach młodego pokolenia kompozytorów daje się wyczuć pewną niechęć do zbyt wyso-
kiego stopnia złoŜoności czy skomplikowania faktury, które charakteryzowały poprzedni ok-
res. Upraszczanie następuje tu w rozmaity sposób. Ogólnie znane amerykańskie terminy „new 
simplicity” czy „new romanticism” charakteryzują te tendencje. Przy okazji obcowania z muzy-
ką tego rodzaju nasuwają się niewesołe refleksje. W procesie upraszczania muzyki widać tutaj 
wyraźnie bezsilność kompozytora w dziedzinie harmoniki. Od dawna zaniedbana dziedzina – 
w wyniku jej upraszczania – zostaje zredukowana do prymitywnych zapoŜyczeń z muzyki 
tonalnej. W utworach naleŜących do omawianych kierunków nie widać nic, co mogłoby świad-
czyć o dokonanej pracy nad nową harmoniką, a nawet o potrzebie takiej pracy8.  

Prawdopodobnie mając na uwadze takŜe własną muzykę z ostatnich lat, muzykę 
kształtowaną pod wpływem specyficznie rozumianej idei piękna, kompozytor mówił: 

Na szczęście muzyka tworzona dzisiaj nie ogranicza się do opisanych tu zjawisk [tj. związanych 
z pojęciem new simplicity czy minimal music]. Tu i ówdzie dają się zauwaŜyć próby zaspokojenia 
wzrastającej potrzeby muzyki, której celem nie jest jedynie demonstracja nowych środków wy-
razu (raczej coraz to nowych tricków), lecz coś o wiele waŜniejszego, coś czemu miałyby słuŜyć 
nowe środki wyrazu. Czym jest to „coś” – na to pytanie nie da się ściśle odpowiedzieć. Słowa 
takie jak „treść”, „przesłanie”, „substancja” niewiele mówią o tym, czym naprawdę jest mu-
zyka. I tak na pewno jest lepiej. Gdyby bowiem moŜna istotę muzyki zawrzeć w słowach, sama 
muzyka, straciwszy swą tajemniczość […] stałaby się niepotrzebna. Samo oczekiwanie, pragnie-
nie, potrzeba takiej muzyki jest juŜ optymistycznym prognostykiem dla przyszłości muzyki, dla 
„muzyki jutro”. Nie będę się bawić w proroctwa. „Muzyka jutro” to muzyka naszych marzeń, 
pragnień, wyobraŜeń o tym, czym muzyka wreszcie powinna się stać. Jej przesłanie winno stać 
się dość mocne, dość nowe i oryginalne, a moŜe przede wszystkim dość ludzkie, aby wreszcie 
być w programach koncertów równym partnerem dla utworów poprzednich dwustu lat9. 

Lutosławski uwaŜał zatem, iŜ muzyka mu współczesna powinna być tak kształtowana, 
by – podobnie jak dzieła klasyków i romantyków – cieszyła się akceptacją szerokiego kręgu 
odbiorców sztuki. Był bowiem przekonany, iŜ „muzyka naleŜy do tych sztuk, które […] mają 
[…] przekazywać coś ze […] świata naszych pragnień, naszych marzeń, świata idealnego, 
a więc tego świata, do którego tęsknimy”10. Tak rozumiane „idealne dzieło sztuki” łączył 
w ostatnich latach swej pracy twórczej z pięknem linii melodycznych i eufonicznych zestro-
jów dźwiękowych, a takŜe z wyrazistą konstrukcją faktur quasi–polifonicznych oraz efektem 
dramaturgicznego rozwoju wydarzeń dźwiękowych zmierzających do klarownej kulminacji. 
W latach 80–tych Lutosławski swą „tęsknotę za nowym, nieznanym światem dźwiękowym” 
skierował zatem na poszukiwanie nowego typu eufonicznych współbrzmień i ekspresyjnej 
melodii. Nie skusiła go „łatwa gra” z tradycją muzyczną, polegająca na cytowaniu jakichś 
fragmentów dawniej skomponowanych melodii czy wykorzystywaniu tradycyjnie zestawia-
nych trójdźwięków. Intensywne poszukiwał reguł pozwalających w nowy sposób kształto-
wać ekspresyjną melodykę, określaną wprawdzie jako cantabile czy cantando, ale mającą u swych 
podstaw racjonalną konstrukcję w zakresie wysokości dźwięków i ich ruchu. W rozmowie 
z Iriną Nikolską kompozytor mówił, iŜ: 

Przyszedł najwyŜszy czas na to, aŜeby melodyka doszła do głosu i aby czynić poszukiwania w tej 
dziedzinie, gdyŜ istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia w zaleŜność od przeszłości, od wiel-
kich melodystów XIX wieku, czy nawet obecnie uprawiających muzykę pop. UwaŜam, iŜ wiek 
XIX naduŜył melodyki i słuszna obawa przed nią musiała wywołać reakcję. [...]. Ale od tamtego 
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czasu minęło 70 lat i trzeba się w końcu uwolnić od wpływów XIX–wiecznej melodyki, od 
folkloru, od współczesnej muzyki popularnej, aby pozwolić narodzić się nowej11. 

Z analizy utworów Lutosławskiego komponowanych w latach 80–tych i 90–tych wyni-
ka, Ŝe kompozytor preferował długo-oddechową linię melodyczną, której realizację powie-
rzał jednemu wybranemu instrumentowi (lub grupie instrumentów). Uwydatniał jej dyna-
mizm, efekt rozwoju i dąŜenie do kulminacji (m.in. przez jej odpowiedni kształt i ruch po 
skali wysokości, coraz większy ambitus kolejnych „łuków” danej melodii, dających wraŜenie 
coraz większej „fali”)12. Lutosławski zwykle powtarzał daną melodię, modyfikując ją przez 
skracanie (jak w Epitafium) lub rozszerzanie (jak w III Symfonii, nr 31–36). Melodia powta-
rzana bez skrótów czy rozszerzeń ulegała kunsztownym zmianom kolorystycznym, przez 
zmianę jej tembru (środków wykonawczych) i artykulacji (np. temat w Koncercie forte-
pianowym).  

 W swych ostatnich utworach Lutosławski poszukiwał takŜe nowego sposobu rea-
lizowania tradycyjnej idei polifonii, tj. uzyskania efektu równoczesnego prowadzenie 2-3 
akcji muzycznych. Inspiracją były dla niego utwory J.S. Bacha.  

[…] uwaŜamy, Ŝe szczytem polifonii jest muzyka Bacha. OtóŜ twierdzę, Ŝe to nie jest prawdzi-
wa muzyka polifoniczna. To jest muzyka harmoniczno–polifoniczna. Dlaczego tak analizuję Ba-
cha? PoniewaŜ uwaŜam siebie za kompozytora harmonistę, to znaczy takiego, u którego harmo-
nika odgrywa role prowadzącą [...], jest czynnikiem konstruowanym w myśl pewnych porząd-
ków. [...] OtóŜ moja polifonia polega na tym, Ŝe wszystkie głosy, nawet najbardziej skompliko-
wane, mieszczą się w ramach tej harmoniki. [...] jeŜeli Bach, który jest uwaŜany za czołowego 
[szczytowego] kompozytora polifonicznego, był w gruncie rzeczy harmonistą, to znaczy, Ŝe ja 
będąc kompozytorem harmonicznym wcale nie muszę nie być kompozytorem polifonicznym13. 

W ostatnich latach swego Ŝycia Lutosławski jakby rozwinął skrzydła i intensywnie 
komponował. Ale miał poczucie „straconego czasu”. Znamienne, iŜ owo poczucie „traco-
nego czasu” na mozolne podporządkowywanie notacji partytury awangardowym ideom 
(m.in. prekompozycyjnej serii) miał takŜe Strawiński, który w swych Myślach osiemdzie-
sięciolatka wyznał: 

Urodziłem się nie w porę w tym sensie, Ŝe z temperamentu i talentu nadawałbym się raczej na 
jakiegoś małego Bacha, którego Ŝycie przebiegałoby w anonimowości, komponującego regular-
nie dla ustalonych obowiązków i dla Boga. Opierałem się światu, w którym się urodziłem, trze-
ba przyznać, dobrze i przetrwałem – choć nie bez zepsucia – komercjalizm wydawców, festiwa-
li muzycznych, firm płytowych, reklamy – i autoreklamy [...] – dyrygentów, krytyków [...] 
i wszystkie nieporozumienia dotyczące wykonania, a kojarzone ze słowem koncert. Ale mały 
Bach mógłby był skomponować trzy razy więcej muzyki14.  

CzyŜby Lutosławski, nie skrępowany presją haseł awangardy i uwarunkowaniami cza-
su, w którym Ŝył, takŜe mógłby skomponować „trzy razy więcej muzyki”?  
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