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Tłumaczenie dziejów na sensy współczesne; dociekanie, ile ducha i wiedzy zawartych w 
dziele potwierdza się po latach, z jaką rzeczywistością teraz się spotykają i co z tego 
spotkania wynika, to materiał na kilka powaŜnych tomów.  
 

Jak pojmujemy twórczość Witolda Lutosławskiego, dziesięć lat po Jego odejściu, gdy 
przestajemy juŜ tylko z Jego dokonaniami? Co widać, kiedy wychodzimy poza emocje i 
odczucia, które były naszym udziałem po opuszczeniu nas przez Kompozytora? Podobnie 
silnego odczucia opuszczenie doznałem raz jeszcze kilka lat temu, kiedy zostawił nas  
samym sobie Czesław Miłosz. Zarówno Lutosławski jak i Miłosz byli syntetykami. Obaj 
ogarniali świat w całości, z napięciem świadomości i wyrazem zbiorowej pamięci, zarówno 
w sferze idei jak i artystycznych środków. Miłosz na pozór bardziej niekiedy zmysłowo, ale 
znamy juŜ młodzieńczą sonatę Lutosławskiego uderzającą Ŝarem iście skriabinowskim. Nie 
ma we mnie - i pewnie w wielu z nas - niczego, czego by nie nazwali i nie wyrazili wcześniej 
obaj mistrzowie poznania i twórczej konkluzji.  
 

Europa, która się na powrót w Polsce konstytuuje. Mowa dźwięków w odniesieniu do 
innej rzeczywistości niŜ lat temu dziesięć, w odbiorze innego pokolenia. Muzyka 
historyczna, która ma szansę przemówić mocniej niŜby przywoływała jedynie myśl 
przeszłości. Bowiem razem z Ŝywszym niŜ jeszcze 8 – 10 lat temu czuciem dnia dzisiejszego, 
dotykaniem rzeczywistości juŜ nie księŜycowej (jak mawiał Stefan Kisielewski), z 
porwanymi wówczas łączami pomiędzy Ŝyciem osobistym a wspólnotowym, wszystko 
nabrało od jakiegoś czasu innego jeszcze sensu, innej jakości. Tradycja nie stanowi jedynie 
kunsztownego zabytku, ale jest częścią Ŝywo odczuwanego świata zewnętrznego, który w 
końcu moŜna traktować jako intelektualnie powaŜny, niekoniecznie z nim się zgadzając. 
Wierząc w trwałość tego procesu pamiętamy o chichotach historii, chichotach z naszych 
marzeń. Bądźmy jednak dobrej myśli. 
 

Całość tej publikacji, to obraz siły polskiej nauki i szerokości odczuwania. Solidny zarys 
całokształtu spraw lokujących nas na drodze ducha i nadziei. TakŜe radości, Ŝe to co tak na 
pozór ulotne, daje nam Ŝycie. śycie, którego poza kulturą nie ma.  
 
  
 
 
 


