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Konstruując wielkie formy zamknięte, zdaję sobie zawsze sprawę z tego, Ŝe praca ta 
polega przede wszystkim na organizowaniu procesu percepcji mego utworu. Utwór muzy-
czny rozumiem nie tylko jako układ dźwięków w czasie, lecz równieŜ jako układ impulsów, 
jakie dźwięki te stanowią dla psychiki słuchającego oraz reakcji, jakie impulsy te z kolei 
w słuchającym powodują. Znajomość tych impulsów i reakcji na nie moŜe opierać się jedynie 
na doświadczeniach samego kompozytora jako słuchacza muzyki i na jego przeświadczeniu, 
Ŝe wśród ewentualnych innych słuchaczy istnieje pewna liczba reagujących w podobny 
sposób. 

W percepcji muzyki moŜna by rozróŜnić dwa jej rodzaje: bierny i czynny. Biernym 
nazwałbym ten rodzaj percepcji, przy którym uwaga słuchającego skupia się w całości na 
tym, co słyszy on w danym momencie. Czynnym natomiast byłby taki rodzaj percepcji, przy 
którym w pewnych momentach część uwagi słuchającego pochłania uświadomienie sobie 
tego, co usłyszał on wcześniej lub oczekiwanie, spodziewanie się, przewidywanie czegoś, 
czego jeszcze nie usłyszał. Większa część mych rozwaŜań poświęcona będzie tym elemen-
tom 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. 

 Ze względu na stopień, w jakim kompozycja wymaga zaangaŜowania pamięci słu-
chającego i jego zdolności przewidywania, formy muzyczne moŜna podzielić na szereg 
rodzajów. W podziale tym na jednym krańcu znajdują się takie formy, których percepcja nie 
wymaga Ŝadnego udziału ani pamięci ani zdolności przewidywania u słuchającego, na 
drugim zaś – takie, których percepcja wymaga zaangaŜowania zarówno pamięci jak i zdol-
ności przewidywania w maksymalnym stopniu. Do tych ostatnich naleŜą tzw. wielkie formy 
zamknięte, np. sonaty, fugi itd. Do pierwszych – niektóre formy muzyki ludów pierwotnych. 
W naszych czasach formy, których percepcja nie wymaga ani pamięci ani zdolności przewi-
dywania, podlegają bardzo interesującemu rozwojowi i dochodzą do wysokiego stopnia 
wyrafinowania. Utwór skomponowany w takiej formie polega na zgromadzeniu szeregu 
zdarzeń dźwiękowych następujących jedno po drugim, przy czym zdarzeń tych nie łączy 
stosunek wynikania, ani Ŝaden inny stosunek, mający jakiekolwiek znaczenie dla percepcji. 
Jedynie „teraźniejszość” słuchania liczy się, do percepcji utworu nie jest potrzebna Ŝadna 
inna praca, jak [tylko] ta, której wymaga słuchanie muzyki w danym momencie. Jest rzeczą 
znamienną, Ŝe zainteresowanie tym rodzajem formy u najwybitniejszych kompozytorów 
(znane są waŜne osiągnięcia Stockhausena w tej dziedzinie) pojawia się właśnie obecnie. 
Zainteresowanie to jest zupełnie zrozumiałe. Co upowaŜnia nas do tej obserwacji? Powie-
działem juŜ, Ŝe forma ta polega na szeregu zdarzeń, których nie łączy stosunek wynikania. 
Pojęcie „wynikania” w odniesieniu do muzyki jest bardzo niejasne. W przeciwieństwie do 
logiki, matematyki itd. muzyka nie operuje elementami jednoznacznymi, a nawet w ogóle 
elementami mającymi jakiekolwiek inne znaczenie prócz konwencjonalnego. Dlatego teŜ 
wyraŜenia „stosunek wynikania” moŜemy uŜywać w odniesieniu do muzyki tylko w zna-



czeniu przenośnym. Jest to stosunek łączący elementy tylko w myśl przyjętej i ugruntowanej 
konwencji i moŜe zaledwie przypominać znany w innych dziedzinach zjawisk stosunek 
przyczyny i skutku. Jest to moŜliwe tylko wówczas, gdy istnieją konwencje dostatecznie 
ugruntowane w świadomości słuchającego tak, aby kompozytor mógł tworzyć iluzję czegoś 
oczywistego, mającego siłę przekonywającą logicznego rozumowania. Epoki baroku i klasy-
cyzmu były epokami wielkich konwencji opartych przede wszystkim o system tonalny. Nic 
dziwnego teŜ, Ŝe epoki te stworzyły doskonałe wielkie formy zamknięte. Obecnie jednak nie 
ma konwencji dostatecznie ugruntowanych w świadomości słuchającego. Powstałe konwen-
cje ulegają ciągłym zmianom, lub całkowicie zanikają, ustępując miejsca nowo powstającym, 
zanim słuchający zdąŜy się do nich przyzwyczaić.  

Dla zilustrowania tego, co powiedziałem przed chwilą, posłuŜę się prostym przykła-
dem1 [IV Koncert Brandenburski, takty 79–82]. Po tym spodziewamy się czegoś w rodzaju tego 
[IV Koncert Brandenburski, takty 83–85]. Po tym [Egmont, takty 86–91] moŜe nas dziwić, Ŝe nie 
następuje znów to [Egmont, takty 88–89], lecz to [Egmont, takty 92–95]. W obu wypadkach 
spodziewamy się czegoś, przy czym w pierwszym wypadku to, czego się spodziewamy, 
rzeczywiście następuje, w drugim zaś – jesteśmy tym, co następuje, zaskoczeni. W obydwu 
wypadkach jednak słuchaliśmy czynnie, mobilizując naszą zdolność przewidywania, co 
umoŜliwiły nam dobrze znane konwencje. 

 Natomiast po tym [Górecki: fragment Zderzeń (Scontri)], po tym nie wiemy czego się 
spodziewać, nie spodziewamy się niczego konkretnego, dlatego teŜ, jeŜeli następuje to [dal-
szy ciąg Zderzeń], to nie wydaje się to nam ani koniecznością ani teŜ czymś zupełnie niespo-
dziewanym. 

 Tak samo po tym [Dobrowolski: Muzyka na obój i taśmę], po tym nie spodziewamy się 
ani tego [ciąg dalszy Muzyki na obój i taśmę], ani nie spodziewamy się teŜ niczego innego. 
Spodziewanie się czegokolwiek nie jest tu moŜliwe, poniewaŜ organizowaniem zdarzeń 
dźwiękowych nie rządzą Ŝadne powszechnie znane prawa. Nie istnieje Ŝadna powszechnie 
znana syntaktyka muzyczna, pozwalająca domyślać się tego, co moŜe nastąpić. 

 W tym stanie rzeczy całkiem naturalne wydaje się zainteresowanie takim rodzajem 
formy, w którym stosunki pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami dźwiękowymi nie odgry-
wają Ŝadnej roli, w którym kaŜde zdarzenie odbiera się oddzielnie, nie angaŜując ani pamięci 
i zdolności integrowania zdarzeń dźwiękowych w większe całości, ani teŜ zdolności przewi-
dywania. 

 Nie jest jednak bynajmniej pewne, Ŝe wielka forma zamknięta jest dziś niemoŜliwa do 
stworzenia. Trzeba tylko znaleźć sposoby zaangaŜowania pamięci i zdolności przewidywania 
słuchającego pomimo faktu, Ŝe nie istnieją konwencje, którymi moglibyśmy się w tym celu 
posłuŜyć, ani przyzwyczajenia słuchacza, które by nam ułatwiły zadanie. Znalezienie tych 
sposobów było przedmiotem mych poszukiwań w ostatnich latach i one to mają być głównym 
przedmiotem dzisiejszego seminarium. 

 Moje poszukiwania w tej dziedzinie dałyby się z grubsza podzielić na dwie grupy: 

Pierwsza – to mobilizowanie pamięci i zdolności przewidywania u słuchającego przez 
tworzenie „konwencji jednorazowych”. Tak nazwałbym proste prawidła, rządzące budową 
danego fragmentu utworu. Prawidło takie musi być dostatecznie łatwo rozpoznawalne tak, 
aby je moŜna było słuchającemu zasugerować w ciągu trwania utworu, czyniąc z niego 

                                                 
1  PoniewaŜ w swym wykładzie Witold Lutosławski odwoływał się zarówno do przykładów nutowych (niekie-

dy dokładnie niesprecyzowanych), jak i do nagrań, przeto zdecydowaliśmy się nie zamieszczać przykładów 
muzycznych podając w kwadratowych nawiasach tylko to, co zapisał sam Autor nie ingerując w tekst [Przyp. 
red.].  



następnie uŜytek analogiczny do tego, jaki dawniej czyniono z bardziej ugruntowanych, 
trwalszych konwencji. Jest to jak gdyby skrócenie do kilku chwil okresu przyswajania przez 
słuchającego konwencji zaproponowanej przez kompozytora. Aby lepiej zrozumieć tę myśl, 
uprzytomnijmy sobie, Ŝe aŜeby móc reagować na kaŜdy etap rozwoju formy w sposób zgod-
ny z intencjami Beethovena, gdy słucha się jego sonaty, trzeba najpierw usłyszeć szereg 
utworów tak jego jak i innych kompozytorów, przyswajając sobie w ten sposób cały złoŜony 
system konwencji, na którym opiera się kompozytor. Trwa to oczywiście bardzo długo. 
W wypadku „konwencji jednorazowych” kompozytor przyjmuje, Ŝe słuchający nie jest 
uprzednio przygotowany, aby reagować na poszczególne etapy rozwoju formy w odpo-
wiedni sposób, a tym bardziej, aby móc cokolwiek przewidywać. Dlatego kompozytor moŜe 
liczyć tylko na to, co zdoła słuchającemu zasugerować juŜ w ciągu trwania utworu. W póź-
niejszej części mego wykładu zilustruję przykładami sposoby, jakimi myśl ta moŜe być 
realizowana w utworze muzycznym. 

Drugą, duŜo mniej waŜną grupę mych poszukiwań w dziedzinie organizowania perce-
pcji duŜej formy muzycznej stanowią zapoŜyczenia z innych sztuk, w szczególności z teatru. 
Jest to uŜyteczne tam, gdzie chodzi o stworzenie sytuacji formalnych bardziej złoŜonych, 
gdzie proste, elementarne konwencje jednorazowe – o jakich była mowa – nie wystarczają. 
Wykroczenie poza granice czystej muzyki i szukanie wzorów w innych dziedzinach jest 
oczywiście pewnym kompromisem. Nie zapominajmy jednak, Ŝe w obecnej chwili na terenie 
czystej muzyki brak trwałych, znanych wszystkim konwencji, do których moŜna by się odwo-
ływać. Nie istnieje np. Ŝaden powszechnie znany system organizowania wysokości dźwięków, 
który pozwoliłby kompozytorowi liczyć na to, Ŝe słuchający będzie w danym momencie spo-
dziewał się pojawienia danego dźwięku, współbrzmienia, lub nawet bardziej złoŜonych zja-
wisk dźwiękowych tak, jak to miało miejsce w okresach panowania systemu tonalnego. W tej 
sytuacji naturalnym odruchem wydaje się poszukiwanie poza samą muzyką jakiegoś znanego 
wszystkim zjawiska i posłuŜenie się jego przebiegiem jako wzorem w budowie formy muzycz-
nej. Słabą stroną jest tu oczywiście nie tylko wspomniane juŜ naruszenie zasady homogenicz-
ności muzyki, lecz równieŜ dowolność z jaką z konieczności traktuje się sposób przenoszenia 
praw rządzących zjawiskami poza–muzycznymi na teren muzyki. Tę słabość wynagradza pew-
na doza świeŜości, jaką wprowadzają do muzyki zapoŜyczenia spoza jej terenu.  

 Sposoby nazwane przeze mnie „konwencjami jednorazowymi” słuŜą głównie mobili-
zowaniu w słuchającym zdolności przewidywania tego, co w utworze ma dopiero za chwilę 
nastąpić. Innymi słowy słuŜą one kierowaniu uwagi słuchającego naprzód, czyli w najbliŜszą 
przyszłość. Aby uwagę słuchającego skierować wstecz, czyli w najbliŜszą przeszłość; aby 
skłonić go do wywołania z pamięci tego, co właśnie usłyszał i do odruchowego dokonania 
integracji jakiegoś odcinka muzyki; aby to wszystko osiągnąć moŜemy odwołać się do pew-
nych typowych reakcji psychiki ludzkiej, reakcji wyrobionych juŜ częściowo przez stare 
muzyczne konwencje.  

 Dokonajmy teraz krótkiego przeglądu impulsów, które mają wywołać poŜądaną 
przez kompozytora reakcję w psychice słuchającego, czyli skłonić go do skierowania uwagi 
wstecz. W percepcji utworu tonalnego integracja krótkiego odcinka muzyki i wywołanie go z 
pamięci następuje zazwyczaj po kadencji, kończącej ten odcinek. Wraz z systemem tonalnym 
znikły dla nas kadencje, nie znaczy to jednak abyśmy musieli zrezygnować z integracji posz-
czególnych odcinków muzyki przez słuchającego i zapamiętywania ich w czasie percepcji 
utworu. Rolę kadencji mogą przejąć inne zjawiska, nie naleŜące wyłącznie do systemu to-
nalnego. A więc np. róŜnego rodzaju zmiany wprowadzane do przebiegu muzycznego, 
w szczególności zaś zmiany nagłe i zasadnicze. Najprostszą z nich jest po prostu przerwanie 
przebiegu. UmoŜliwia ono krótką kontemplację usłyszanego przed nim fragmentu i czyni 
słuchającego gotowym do percepcji tego, co nastąpi za chwilę [II Symfonia 4– 5].  



Inne rodzaje zmian, to zmiany tempa, dynamiki, barwy, faktury, układu dźwięków 
w skali itd. Wprowadzenie nagle takiej zmiany wraz z początkiem nowego fragmentu 
skłania w czasie percepcji do zsumowania w pamięci fragmentu poprzedniego. Nowe cechy, 
nie występujące w poprzednim fragmencie, tworzą jakby tło, na którym poprzedni fragment 
wydaje się inny niŜ w czasie słuchania, ukazuje się [on] jakby w nowym świetle. Z kolei ten 
nowy fragment moŜe spełniać analogiczną rolę dla następnego. 

 Zmiany mogą być bardzo zasadnicze [np. Gry weneckie, od początku np. do B ]. Zmie-
nia się tutaj tempo z szybkiego na powolne; obsada instrumentalna – z instrumentów dętych 
drewnianych na smyczkowe; faktura – ze splotu siedmiu ruchliwych partii, z których kaŜda 
ma swój własny, kapryśny rytm, niezaleŜny od innych, na zespół długich nut, składających 
się na ośmiodźwięk, będący tłem dla krótkich interwencji instrumentu solowego; zmienia się 
dynamika – z f na pp; rejestr – z wyŜszego na niŜszy; charakter współbrzmień – z dwunasto-
dźwięku o kwartowo–wielkosekundowej budowie na ośmiodźwięk o budowie małosekun-
dowej. 

 Zmiany mogą nie być tak radykalne. Wystarczy niewielka innowacja, w tym wypad-
ku – wprowadzenie nut długich, aby wywołać odruch „zsumowania” poprzedniego frag-
mentu w jedną całość [Kwartet smyczkowy, str. 4 np. do 4 ] . 

Podane tu przykłady dotyczyły zjawisk dźwiękowych wywołujących odruch 
„zsumowania”, integrowania usłyszanego właśnie krótkiego fragmentu utworu. To samo 
moŜe zachodzić równieŜ w dłuŜszych odcinkach, a nawet moŜe dotyczyć całych długich 
etapów rozwoju formy utworu. W takim wypadku zmiana wywołująca odruch integracji 
musi polegać na wprowadzaniu takiego elementu, który będzie stanowił novum w stosunku 
do wszystkich usłyszanych poprzednio fragmentów utworu. Prostym przykładem takiego 
„chwytu” jest np. wprowadzenie głosów solowych i chóru w ostatniej części IX Symfonii 
Beethovena. Z chwilą usłyszenia pierwszego wejścia głosu, a potem chóru odruchowo „sca-
lamy” w pamięci wszystko, co usłyszeliśmy dotychczas od początku symfonii. Wprowa-
dzenie elementu wokalnego odcina natychmiast usłyszane części jako całość, mianowicie 
jako instrumentalną część symfonii. 

 Podobne zjawisko zachodzi w Le marteau sans maître. Tu zmiana w stosunku do mu-
zyki usłyszanej od początku polega na wprowadzeniu do utworu po raz pierwszy niskich 
dźwięków tam–tamu. Dopiero słysząc je uprzytamniamy sobie z całą wyrazistością, Ŝe 
wszystko rozgrywało się dotychczas w średnim i wysokim rejestrze, nie schodząc poniŜej 
małej oktawy. Tyle o sposobach mobilizowania pamięci w czasie percepcji utworu, innymi 
słowy – o sposobach wywoływania retrospektywnego działania świadomości słuchającego. 

 Jak juŜ była o tym mowa, istnieją sposoby kierowania świadomości słuchającego nie 
tylko wstecz, lecz równieŜ naprzód, w kierunku tego, co się w utworze muzycznym w da-
nym momencie jeszcze nie stało. Oczywiście jest to moŜliwe w bardziej ograniczonym zakre-
sie i bardziej ogólnikowo, niŜ to ma miejsce przy zapamiętywaniu, integracji, „sumowaniu” 
usłyszanej muzyki. 

 Jednym ze sposobów skłaniania słuchającego do przewidywania tego, co moŜe się 
stać za chwilę jest wprowadzanie zmian zachodzących w sposób ciągły i to zmian mających 
jakiś jeden określony kierunek. Aby uprzytomnić sobie mechanizm działania takich zmian, 
rozpatrzmy najpierw fragmenty muzyki, w których nie ma zmian w ogóle, czyli fragmenty, 
które moŜna nazwać statycznymi [Varèse Integrales, str. 12, 3 Poematy 29 – 30]. W usłysza-
nych fragmentach nic nie ulega zmianie wraz z upływem czasu. Motywy melodyczne pow-
tarzają się. Nie ulegając Ŝadnemu rozwijaniu, rejestr, dynamika, barwa, tempo itp. pozostają 
te same. Fragmenty te nie skłaniają nas w czasie słuchania do kierowania naszej uwagi ani 
wstecz, ani naprzód. Nie wiemy i nie moŜemy przewidzieć co się stanie za chwilę i, gdyby 



nie poczucie zdrowego rozsądku, moglibyśmy przypuszczać, Ŝe muzyka taka moŜe trwać 
nieskończenie długo. 

Nie moŜna tego powiedzieć o następnej grupie przykładów. W kaŜdym z nich od razu 
moŜna zaobserwować pewne zmiany prowadzące w jakimś jednym określonym kierunku 
i zachodzące w sposób ciągły [3 Poematy 89 – 90]. Tu nie mamy najmniejszej wątpliwości, Ŝe 
fragment ten nie mógłby trwać nieograniczenie długo, poniewaŜ dynamika ma swe granice 
i zdajemy sobie sprawę, Ŝe niewiele czasu potrzeba, aby te granice osiągnąć. W ten sposób 
przewidujemy moment, w którym słyszany właśnie fragment musi się skończyć. WaŜniejsze 
jest jednak to, Ŝe od początku trwania tego fragmentu zauwaŜamy nie tylko jego zmienność, 
lecz takŜe kierunek i szybkość zachodzących zmian. W przykładzie tym zmienia się dyna-
mika w kierunku od p do f. 

W następnych przykładach rozmieszczenie dźwięków w skali ulegać będzie zmianie 
w sposób ciągły, mianowicie w kierunku od dźwięków wyŜszych ku niŜszym z malejącą 
szybkością [3 Poematy 12], z szerokiego i rzadkiego układu dźwięków do wąskiego i sku-
pionego w środku skali [Kwartet smyczkowy 14 ], z szerokiego i rzadkiego układu dźwięków 
do dwóch wąskich i skupionych w górze i w dole skali [Gry weneckie, cz. III od S]. W następ-
nym przykładzie gęstość akcentów wzrasta w sposób ciągły [3 Poematy 12 – 27], w na-
stępnym zmienia się obsada instrumentalna: instrumenty smyczkowe ustępują stopniowo 
instrumentom drewnianym, blaszanym i perkusyjnym [Gry weneckie, cz. II do 32], w na-
stępnym ilość uŜytych dźwięków wzrasta od trzech do dwunastu [II Symfonia, str. 2]. 

 Podając przykłady zmian układów dźwięków w skali wysokości ograniczyłem się do 
pokazania sytuacji najprostszych, tj. takich, w których zmiany następują w pewnym stałym 
kierunku. MoŜliwy jest jednak takŜe nieco bardziej złoŜony przebieg zmian zachodzących w 
sposób ciągły, np. przechodzenie od jednego dźwięku do układu szeregu dźwięków, leŜą-
cych poniŜej, po czym – znów do jednego, tym razem dolnego dźwięku naszej agregacji [3 
Poematy 74 – 84].  

Bardziej złoŜona sytuacja następuje wtedy, gdy przebieg podzielony jest na warstwy 
i w kaŜdej z nich początek zmian zachodzących w sposób ciągły, następuje w innym mo-
mencie. W następnym przykładzie zmiany dotyczą w jednej warstwie: układu dźwięków 
w skali, w drugiej zaś – gęstości dźwięków w czasie. W warstwie orkiestrowej moŜna roz-
róŜnić szereg krótkich sekcji, z których kaŜda przedstawia układ dźwięków zmieniający się 
w sposób ciągły w innym kierunku, a więc kolejno – ze skupionego w górze skali ku szero-
kiemu, od dźwięków wyŜszych ku niŜszym, od niŜszych ku wyŜszym itd. W partiach wo-
kalnych natomiast w kaŜdej sekcji jednakowo zmienia się gęstość dźwięków w czasie: od 
większej gęstości do mniejszej. Początki poszczególnych sekcji w chórze nie przypadają w 
tych samych momentach, co początki sekcji w orkiestrze [3Poematy 98 – 142].  

Zmiany zmierzające w jakimś określonym kierunku i zachodzące w sposób ciągły, 
podobnie do omówionych poprzednio zmian nagłych, mogą występować nie tylko w ra-
mach krótkich odcinków, lecz takŜe na przestrzeni całych etapów rozwoju wielkiej formy, 
zawierających większą ilość sekcji. Zmiany takie równieŜ mobilizują zdolność przewi-
dywania u słuchającego. Ma to niezwykle doniosłe znaczenie w konstruowaniu wielkiej 
formy i w procesie jej percepcji. Zademonstrowanie tego na przykładzie wymagałoby zbyt 
wiele czasu, dlatego ograniczę się tu do słownego opisu: w drugiej części mej II Symfonii 
rytmika, tempo i częściowo sposób organizacji gry zespołowej równolegle ulegają powolnej 
transformacji na przestrzeni kilkunastu minut. Transformacja ta jest jakby szkieletem, na 
którym opiera się cała forma. Składa się na nią szereg fragmentów o duŜej róŜnorodności, 
wszystkie one są jednak podporządkowane wspólnej zasadzie pozwalającej odbierać je jako 
jedną całość. 



 Podobnie zorganizowane są Metamorfozy, główna część mego utworu Muzyka Ŝałobna. 
Ulegają w nich powolnemu przekształcaniu: rytmika, dynamika, harmonika, melodyka, 
pozwalając ogarnąć wszystkie etapy rozwojowe formy w jedną całość. 

 Forma głównego, środkowego członu ostatniej części utworu Jeux vénitiens polega na 
coraz szybszym następstwie szeregu odcinków muzyki granych przez oddzielne grupy 
instrumentalne. Odbywa się to w trzech etapach, przy czym za kaŜdym razem odcinki coraz 
ciaśniej zachodzą na siebie, tworząc przy końcu całego członu gęstą masę dźwięków [Gry 
weneckie a1 – G]. We wszystkich trzech wypadkach kierunek, w jakim zachodzą zmiany, jest 
dla słuchającego juŜ w początkowych odcinkach formy łatwo wyczuwalny. Wraz z rozwo-
jem formy świadomość rozpoznanego kierunku utwierdza się w słuchającym, co tym sa-
mym umacnia główną konstrukcję formalną utworu. Dlatego, nie naraŜając na szwank tej 
konstrukcji, kompozytor moŜe pozwolić sobie na pewne odchylenia od zasadniczego formal-
nego planu i sporadycznie odstępować od raz obranego kierunku zachodzących zmian. I tak 
np. w przytoczonym przykładzie drugiej części mej II Symfonii przy ogólnym wzrastaniu 
ruchliwości rytmicznej występują krótkie momenty, w których ruchliwość ta spada. Nie 
narusza to ogólnego wraŜenia, jakiego doznajemy w czasie słuchania, a nawet, być moŜe, 
przeciwnie – przypomina niejako o kierunku, w jakim zachodzą zmiany, gdy po krótkiej 
dygresji kierunek ten zostaje przywrócony. 

 Nie psując ogólnego formalnego planu moŜna równieŜ odstąpić od zasady ciągłości 
zachodzących zmian. Mogą one zachodzić skokami i, jeśli tylko kierunek ich jest utrzymany, 
słuchający zaczyna go sobie uświadamiać juŜ po drugim takim skoku. Oto przykład. 
Zmianie ulegają: dynamika w kierunku od f do p; rozmieszczenie dźwięków w skali z [am-
bitus] szerokiego, obejmującego kilka oktaw, do skupionego w środku skali; gęstość dźwię-
ków w czasie z większej ku mniejszej. Wszystko to jednak odbywa się nie w sposób ciągły, 
ale w kilku skokach [Gry weneckie 101 – 140]. 

W omówionych dotychczas przykładach zmian zachodzących w sposób ciągły i ma-
jących jeden określony kierunek, zamiarem kompozytora było zawsze zasugerowanie 
słuchającemu jak najwcześniej i w moŜliwie najjaśniejszy sposób zarówno natury tych zmian 
jak i kierunku w jakim one zmierzają. Mobilizuje to, jak mówiłem, zdolność przewidywania 
u słuchającego. MoŜliwe jest jednak równieŜ wprowadzanie zmian w sposób umyślnie nie-
znaczny tak, aby słuchający spostrzegł je dopiero w momencie, gdy zmiany te są juŜ 
zaawansowane. W takim wypadku, zamiast mobilizować zdolność przewidywania 
słuchającego, kompozytor stara się tę zdolność uśpić. Oto przykład omawianego wypadku 
[II Symfonia 42 – 44]. Początek fragmentu jest statyczny, tzn. nie zauwaŜamy Ŝadnych zmian 
w przebiegu muzycznym. Po pewnym czasie dopiero zdajemy sobie sprawę, Ŝe do stale 
powtarzających się elementów dołączyła się grupa perkusyjna, pozostająca następnie 
[w grze] do końca fragmentu, podczas gdy inne instrumenty nieznacznie milkną. Zmiana 
zaszła w sposób dla słuchającego prawie niezauwaŜalny. 

 Wspomniałem wcześniej, Ŝe inną dziedziną mych poszukiwań formalnych są zapo-
Ŝyczenia z innych sztuk, przede wszystkim z teatru. Sprawę tę naleŜy traktować z najwyŜszą 
ostroŜnością i z wieloma zastrzeŜeniami. Wszystko bowiem o czym będzie tu mowa, jest 
nieścisłe, niepewne, dyskusyjne i wymyka się czysto muzycznej analizie. ToteŜ aby niektóre 
rzeczy uczynić zrozumiałymi, będę musiał uciekać się czasem do czysto literackiego opisu. 
Czynię to oczywiście z pełną świadomością ujemnych stron tego sposobu mówienia o muzy-
ce. Nie chcę jednak spraw tych całkowicie pomijać, poniewaŜ mogą one stanowić element 
procesu komponowania i w moim wypadku odegrały pewną rolę w konstruowaniu wielkiej 
formy. 



 Oto początkowy fragment mego Kwartetu smyczkowego. W budowie tego fragmentu 
moŜna doszukać się analogii ze sceną w sztuce teatralnej. Zaczyna ją monolog pierwszych 
skrzypiec. Monolog ten składa się z kilku króciutkich zdań, między którymi co pewien czas 
występuje czteronutowy refren [Kwartet smyczkowy, od początku]. KaŜde ze zdań repre-
zentuje odrębną muzyczną ideę, z których Ŝadna nie jest rozwijana, przeciwnie zostaje po 
krótkiej chwili zarzucona. Charakterystyczna jest budowa tych zdań: kaŜde z nich zaczyna 
się z pewną dozą energii, która szybko ulega wyczerpaniu. W jednym wypadku jest to np. 
szybkie wzniesienie się w górę skali i powolne opadanie [Kwartet smyczkowy]. W innym – 
duŜe zagęszczenie dźwięków w czasie i powolne rozrzedzanie [Kwartet smyczkowy]. W in-
nym znów – pewne nasilenie dynamiki, które ulega szybkiemu rozładowaniu [Kwartet 
smyczkowy]. Rytmika w pewnym stopniu wzorowana jest na mowie ludzkiej z jej 
charakterystycznymi niuansami, wynikającymi z wypowiadanej treści i z ekspresji nadawanej 
zdaniom, słowom, a nawet sylabom. Nie naleŜy przez to bynajmniej rozumieć, Ŝe muzyka 
miałaby tu rzeczywiście przekazywać jakieś jednoznaczne treści. Z mowy wzięty jest tu tylko jej 
zewnętrzny habitus, jej czysto dźwiękowe cechy i sposób w jaki przebiega ona w czasie. Nie 
inaczej naleŜy teŜ traktować zakończenie monologu i to, co po nim następuje. Tylko same 
prawa rządzące pewną sytuacją sceniczną zostały tu zastosowane do muzyki. Muzyka ta nie 
ma bynajmniej na celu odtwarzania samej sytuacji. Na czym ta sytuacja polega? Oto w 
zakończeniu monologu nieco przekształcony czteronutowy refren ma się powtórzyć trzy razy: 
mp, p i pp. Za trzecim razem jednak po pierwszej nucie następuje dwusekundowa pauza, po 
której wchodzą kolejno trzy pozostałe instrumenty. Wzorem dla tego fragmentu jest sytuacja 
sceniczna, w której jedna z postaci urywa w pół słowa powtarzane coraz ciszej krótkie zdanie 
jakby na skutek spostrzeŜenia obecności innych postaci, dla których treść tego zdania nie była 
przeznaczona. Z kolei inne postaci przychodzą do głosu [Kwartet smyczkowy]. Krótki motyw 
powtarzany jest przez drugie skrzypce, altówkę i wiolonczelę, początkowo na trzech sąsiednich 
stopniach skali ćwierćtonowej, następnie zaś rozwija się coraz szerzej i słuchającemu moŜe się 
wydawać, Ŝe fragment ten trwać będzie jeszcze długo. Dyskurs muzyczny zostaje jednak nagle 
przerwany energiczną interwencją pierwszych skrzypiec [Kwartet smyczkowy, 10” przed 2]. W 
momencie największego nasilenia energii, gdy nuta c zostaje po raz piąty z rzędu powtórzona, 
następuje trzysekundowa przerwa, po której ta sama nuta c zostaje jeszcze raz powtórzona p 
[Kwartet smyczkowy]. Znów widzimy tu analogię do kwestii wypowiadanej w podnieceniu i 
nagle przerwanej, jakby pod wpływem jakiejś zewnętrznej przyczyny lub wewnętrznego, 
psychologicznego impulsu. Ostatnie powtórzenie nuty c jest zakończeniem interwencji 
pierwszych skrzypiec i równocześnie początkiem nowego epizodu, w którym do pierwszych 
skrzypiec przyłączają się kolejno altówka i drugie skrzypce. Oto cały omawiany fragment 
[Kwartet smyczkowy]. 

 Fakt, Ŝe pewne prawa zapoŜyczone zostały spoza muzyki, aby rządzić sposobem rozwi-
jania dyskursu muzycznego, nie oznacza jeszcze, Ŝe muzykę tę naleŜy określać jako ilustracyjną 
czy programową. W muzyce programowej kompozytorowi zaleŜy na tym, aby słuchający 
kojarzył ze słyszaną muzyką treści pozamuzyczne. W opisanym wypadku bynajmniej o to nie 
chodzi. Nie zaleŜy mi na tym, aby analogie między muzyką a mową, czy muzyką a sytuacją, 
zostały przez słuchającego wykryte. Mogę nawet powiedzieć, Ŝe wolałbym, aby nie zostały 
wykryte. Jednak mówię o nich tutaj, poniewaŜ naleŜą one do zespołu środków, jakie posłuŜyły 
mi w pracy nad konstruowaniem wielkich form zamkniętych. Metoda ta jest z pewnością 
bardzo daleka od tego, czego najbardziej bym sobie Ŝyczył, a czego w okresie braku wydosko-
nalonych, trwałych konwencji nie moŜna w ogóle zrealizować. Mimo swej niewątpliwej 
prymitywności metoda ta oddaje mi pewne usługi w szczególności tam, gdzie chodzi o zorga-
nizowanie złoŜonych sytuacji formalnych. 

 Omówiłem pewne elementy konstrukcji wielkich form zamkniętych. W szczególności 
chodziło mi o pokazanie sposobów zaktywizowania w czasie percepcji świadomości słucha-



jącego w obydwu kierunkach: wstecz i wprzód, czyli sposobów wywołania w słuchającym 
odruchowej integracji i notowania w pamięci usłyszanej właśnie muzyki, a takŜe pobudzenie 
jego zdolności przewidywania, spodziewania się, oczekiwania muzyki, której jeszcze w danym 
momencie nie usłyszał. Poza tym zwróciłem uwagę na moŜliwość zapoŜyczania prostych 
wzorów spoza samej muzyki (w omówionym wypadku z teatru), które zastosowane do 
muzyki, mogą zastępczo pełnić rolę muzycznych konwencji. Omówione zagadnienia 
potraktowałem w sposób fragmentaryczny. W innym czasie będę mówił o konstruowaniu 
formy całego dłuŜszego utworu. 
 

 


