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Adam Sławiński: Witam serdecznie w naszych skromnych progach uczestników naszej 

dyskusji – Szanowne KoleŜanki i Kolegów, kompozytorów i muzykologów, członków 
naszego Związku, w pierwszym rzędzie Panią dr Irinę Nikolską z Rosji i Panią dr Martinę 
Hommę z Niemiec. Witam przedstawicieli Zarządu ZKP z Prezesem Jerzym Kornowiczem 
na czele. Witam wreszcie wszystkich przybyłych, a szczególnie tak licznie przybyłą 
młodzieŜ. Prawdę mówiąc nie spodziewałem się tak licznego udziału młodych, tym bardziej 
się cieszę i wiąŜę z powyŜszym nadzieję na świetną przyszłość naszej muzykologii, refleksji 
na temat spuścizny Witolda Lutosławskiego i muzyki współczesnej w ogóle. 

Inicjatorką naszego spotkania jest, jak wiemy, Pani prof. Katarzyna Dadak–Kozicka, 
nasza związkowa KoleŜanka. Kiedy zaszczyciła mnie propozycją prowadzenia panelu 
złoŜyłem, po namyśle, kontrpropozycję: pomogę w organizacji przedsięwzięcia, natomiast z 
istotnych powodów nie podejmę się samodzielnego prowadzenia. Skończyło się, jak 
Państwo widzą, na tym, Ŝe nasz panel odbywa się przy udziale dwojga „dyrygentów”, jakby 
na wzór 3 Poèmes d’Henri Michaux. UwaŜam przy tym Panią Profesor za głównego 
moderatora dyskusji. Co do mnie zamierzam zachowywać się jak dyrygent utworu 
aleatorycznego nieznacznie tylko kontrolowanego – będę mianowicie pokazywał jedynie 
wejścia „solistów”. 

Kiedy zastanawiałem się nad powodami, dla których całe swe dorosłe Ŝycie słuchałem 
utworów Witolda Lutosławskiego, a szczególnie nad powodami, dla których wielokrotnie 
do nich powracałem, przyszło mi na myśl słowo „piękno”. Słowo, jak wiadomo, od dwóch 
setek lat z górą kwestionowane przez myślicieli, jako niedefiniowalne, rugowane z nau-
kowego dyskursu, a w okresie nasilenia tendencji turpistycznych wręcz wstydliwe. Ciągle 
jednak obecne w języku potocznym, czy w krytyce. Muzyka Witolda Lutosławskiego wydaje 
się piękna zarówno ze względu na swe walory intelektualne, jak i czysto sensualne, dźwię-
kowe. Zakorzeniona w najlepszej tradycji jednocześnie wyróŜnia się innowacjami będącymi 
niesporną własnością Autora. Piękno muzyki Lutosławskiego jest zjawiskiem dynamicznym: 
jego postać zmieniała się w czasie w miarę dojrzewania, bogacenia, doskonalenia warsztatu 
kompozytora. Pewne komponenty pozostają wszakŜe niezmienne: oczywista dbałość o for-
mę, o proporcje i detal, cyzelatorstwo, warsztatowa świetność, odpowiedniość zastosowa-
nych środków do tematu dzieła, naturalna elegancja, subtelność, kontrolowana, powściąga-
na ekspresja, respektowanie moŜliwości wykonawców, a takŜe moŜliwości percepcyjnych 
słuchacza itd.  

Z estetycznym wiąŜe się wymiar etyczny dzieła bohatera naszego spotkania. JakŜe wy-
mowne było poniechanie środków odziedziczonych po klasykach I połowy zgasłego stu-
lecia, doprowadzonych do doskonałości w Koncercie na orkiestrę czy Muzyce Ŝałobnej, porzuce-
nie tego, co zdobyte, „oswojone”, i wymarsz na nieprzetarte szlaki muzycznej przyszłości. 
Ciekaw jestem czy w naszej dyskusji pojawi się ryzykowne z naukowego punktu widzenia 
słowo „piękno” i czy zdołamy określić specyfikę piękna muzyki Witolda Lutosławskiego. 



J.Katarzyna Dadak–Kozicka: Związek Kompozytorów Polskich ma szczególny obowią-
zek i przywilej pamięci o Witoldzie Lutosławskim – jednym z najwybitniejszych 
kompozytorów XX wieku, gdyŜ był On Członkiem ZKP od 1945 roku, od początku 
podejmując działania w Zarządzie1. Chodzi o pamięć Ŝywą, pogłębianą, wzbogacającą 
zarówno naszą znajomość i rozumienie twórczości Lutosławskiego, jak muzyki w ogóle, 
takŜe Jego osobowości oraz wielorakich działań, m.in. społecznych i charytatywnych2. 
WaŜna są teŜ dla nas Lutosławskiego myśli o muzyce, o jej wartościach oraz o sile oddzia-
ływania na człowieka i wspólnotę, a takŜe uwagi o powinnościach tych, którzy mają muzykę 
upowszechniać, odpowiedzialnych za edukację, politykę kulturalną i Ŝycie muzyczne. Czyli 
– poniekąd – nas wszystkich.  

Im bardziej wgłębiamy się w muzykę i myśli Lutosławskiego o muzyce, tym lepiej do-
strzegamy ich Ŝyciodajne oddziaływanie na nas. Wyjątkowa harmonia między myślą i dzia-
łaniem, twórczością i Ŝyciem wydają się szczególnie istotne dla osobowości Lutosławskiego. 
Wynikała owa harmonia z wierności wartościom, które były busolą i impulsem poszukiwań 
najwłaściwszej drogi w Ŝyciu i twórczości oraz motorem stałego rozwoju Lutosławskiego. 
Trzeba dodać, Ŝe takŜe swą działalnością w naszym Związku dawał Lutosławski świadec-
two mądrego zaangaŜowania i wierności wartościom estetycznym i etycznym, takŜe w trud-
nych dla Polski czasach (lata stalinizmu i stan wojenny). Tak więc drogi Ŝyciowa i twórcza 
Lutosławskiego oraz dzieje ZKP, w tym teŜ Festiwalu „Warszawska Jesień”, splatają się wie-
lorako ze sobą. Szczególne miejsce Witolda Lutosławskiego w Związku podkreśla fakt 
uhonorowania go tytułem Członka Honorowego ZKP w 1971 roku czy teŜ dwukrotne 
przyznanie mu Nagrody ZKP (1959 i 1973). Ale dopiero relacje tych, którzy mieli szczęście 
znać Go osobiście ujawniają najbardziej przekonujące przejawy piękna osobowości Luto-
sławskiego. PrzybliŜają nam Lutosławskiego w konkretnych dąŜeniach do ideału, do którego 
wytrwale zmierzał; ideału wyraŜanego najpełniej (choć nie jedynie) Jego muzyką.  

Ukazało się wiele wartościowych ksiąŜek poświęconych Witoldowi Lutosławskiemu; 
będzie o nich mowa. WaŜne rozmowy z Lutosławskim przeprowadzali m.in. Tadeusz 
Kaczyński oraz Irina Nikolska, cenne rozwaŜania o twórczości publikowali m.in. Zbigniew 
Skowron, Jadwiga Paja–Stach, Martina Homma czy Charles Rae (polskie tłum. S. Krupowicz, 
1996). Szczególnie cenne są dla mnie dwie ostatnie prace Danuty Gwizdalanki i Krzysztofa 
Meyera Lutosławski – droga do dojrzałości, 2003 oraz Lutosławski – droga do mistrzostwa, 2004. 
Ukazują one postać Lutosławskiego na tle dziejów Jego rodziny, historii Polski oraz 
szerokiego tła kulturowego, ewolucję Jego drogi twórczej wyłaniającej się z tradycji, a jednak 
całkowicie samodzielnej, ujawnienie się geniuszu oraz wrastanie w kulturę muzyczną 
Europy, wreszcie dojrzewanie Jego poglądów na muzykę i jej rolę w Ŝyciu człowieka oraz 
wynikające stąd powinności kompozytora.  

                                                 
1  Chodzi o lata 1945–1948 i 1973–1993, przy czym przez 3 kadencje 1973–1979 pełnił funkcję wiceprezesa  ZKP. 
2  TuŜ po śmierci Lutosławskiego w „Gazecie Wyborczej” ukazało się następujący anons „Podziękowanie 
Witoldowi Lutosławskiemu. W cichy, pozbawiony rozgłosu sposób dzielił się z potrzebującymi pomocy. 
W Anglii dowiadywaliśmy się o fundowanych przez niego stypendiach dla młodych polskich muzyków, 
o tym, co robił dla potrzebujących leczenia dzieci. Wspominał nam o tym Neville Wignall, oddany Profesoro-
wi jego przedstawiciel w Londynie. Dowiadywaliśmy się, poniewaŜ sami doświadczyliśmy wielkiej pomocy. 
Profesor od wielu lat finansował terapię naszego syna Dominika w Brytyjskim Instytucie dla Dzieci z Uszko-
dzeniem Mózgu. [...] Z niezwykłą delikatnością [...] dbał o stałe pokrywanie kosztów leczenia. Unikał podzię-
kowań, cieszył się postępami dziecka i wspierał nas. [...] Zawsze pamiętał o nas, mogliśmy do niego zadzwo-
nić, podzielić się naszymi sprawami. śałuję teraz, Ŝe tak rzadko z tego korzystałem i nie usłyszę juŜ pełnego 
spokoju Jego głosu” [nazwisko znane redakcji; „Gazeta Stołeczna” GW , dział „Nekrologi, Kondolencje”].  



Do dyskusji zaprosiliśmy autorów waŜnych prac o Lutosławskim3, tych, którzy znali 
Go osobiście ciesząc się niekiedy nawet jego przyjaźnią oraz tych, którzy zafascynowani jego 
twórczością oraz poglądami na muzykę pragną je zgłębiać i upowszechniać4. Rozpoczyna 
panel dokonana przez Danutę Gwizdalankę prezentacja nie publikowanego jeszcze w całości 
tekstu wykładu Lutosławskiego – Z zagadnień związanych z konstrukcją wielkich form zamknię-
tych – wykładu nie wygłoszonego, którego kopię podarował Autor Krzysztofowi Meyerowi 
„na pamiątkę”. Pragnę tutaj wyrazić szczególną wdzięczność Krzysztofowi Meyerowi za 
udostępnienie tekstu do druku oraz Danucie Gwizdalance za pomysł opublikowania go 
i opatrzenie komentarzem. Wykład Lutosławskiego, pochodzący z lat 1966–1967, ujawnia 
Jego odpowiedzialność zarówno za wartości prezentowanej muzyki, jak i za moŜliwości 
odbioru muzyki przez słuchacza. Kolejne dwie wypowiedzi: Krzysztofa Meyera i Bohdana 
Pocieja, to cenne, osobiste świadectwa ludzi, którzy dobrze znali Lutosławskiego, jego 
twórczość oraz poglądy, nie tylko na muzykę. Wypowiedź prof. Alicji Jarzębskiej ukazuje 
muzykę Lutosławskiego na tle zmieniająch się prądów w muzyce XX wieku (awangarda 
i postmodernizm), a tekst prof. Jadwigi Paji–Stach jest próbą scharakteryzowania waŜnej 
cechy osobowości Lutosławskiego, tj. otwartości na doświadczenia, zgodnie z teorią P.T. 
Costy i R. McCrae’a. Panel kończą dwa teksty reprezentantów młodego pokolenia ZKP. 
Tekst Aleksandry Bartos5 (stypendystki Fundacji Paula Sachera, studiującej rękopisy 
Lutosławskiego w bazylejskim archiwum) jest próbą wniknięcia w proces twórczy 
Lutosławskiego na przykładzie Koncertu fortepianowego. Zamyka panel wypowiedź Andrzeja 
Dziadka, kompozytora uwaŜającego się w pewnym sensie za ucznia Lutosławskiego.  

Bogactwo osobowości i dzieła Lutosławskiego prowokuje do wielu pytań; np. na ile 
Jego pewne wyrafinowanie, połączone z prostotą i powściągliwością, oraz gust (np. 
upodobanie do kultury i języka francuskiego) wynikało z wychowania jakie odebrał, z trady-
cji rodzinno–środowiskowych (ziemiaństwo), a na ile było własną syntezą osobistych 
predyspozycji i wyboru nurtów tradycji narodowej i europejskiej? Na ile moŜna drogę 
twórczą Lutosławskiego odnosić do wydarzeń historii Polski i Europy XX wieku oraz do 
dziejów muzyki, zwłaszcza najnowszej? Jubileusze mobilizują nas do swoistych spotkań z 
osobami szczególnie dla nas waŜnymi. Dzięki pewnej perspektywie czasowej moŜemy 
pokusić się o określenie tego, jak Lutosławski kształtuje nasze (kompozytorów, muzyko-
logów, pedagogów) pojmowanie muzyki i człowieka oraz naszą wraŜliwość. Na ile jest to 
trwałe i głębokie - ocenią nasi następcy. 
 

                                                 
3  śałujemy, Ŝe uczestniczące w panelu Panie Irina Nikolska i Martina Homma nie dostarczyły nam tekstów 
swych wypowiedzi do druku. 

4  W dyskusji wypowiadało się ciekawie wielu mówców, m.in. Krzysztof Baculewski, Michał Bristiger czy Jan 
Stęszewski; wypada mieć nadzieję, Ŝe nasze spotkania poświęcone osobie i dziełu Lutosławskiego będą 
kontynuowane, a wypowiedzi naszych Kolegów – rozwinięte i opublikowane.  

5  Wprawdzie referat ten wygłoszony był podczas konferencji muzykologicznej w Gdańsku, został jednak prze-
sunięty – ze względu na treść – do panelu.  


