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 Muzykę Witolda Lutosławskiego poznałem w dzieciństwie. Z duŜym przejęciem 
śpiewałem w szkolnym chórze Słomkowy łańcuszek, a Melodie ludowe i Bukoliki grałem na 
fortepianie. W domowej płytotece mieliśmy nagrania Tryptyku śląskiego oraz Małej suity i oba te 
utwory bardzo lubiłem, podświadomie wyczuwając ich mistrzostwo i wyrafinowanie. 
Prawdziwą fascynację muzyką Lutosławskiego przeŜyłem w drugiej połowie lat pięćdziesią-
tych, kiedy w Filharmonii Krakowskiej po raz pierwszy wykonano Koncert na orkiestrę i dopiero 
co powstałą Muzykę Ŝałobną. Bez Ŝadnej przesady mogę powiedzieć, Ŝe wraŜenie, jakie 
wywołała na mnie wtedy Muzyka Ŝałobna, nie miało sobie równych. Był to rodzaj olśnienia i 
przez wiele tygodni pozostawałem pod wraŜeniem tego dzieła. Z zainteresowałem czytywałem 
wypowiedzi kompozytora publikowane w „Ruchu Muzycznym”, gdyŜ stanowiły dla mnie 
waŜne dopełnienie obrazu, jaki stworzyłem sobie na podstawie jego muzyki i tekstów o nim 
samym. Równocześnie czułem się niemile zdziwiony, jeśli nie rozczarowany, Ŝe Lutosławski 
uznawał większość tak lubianych przeze mnie utworów za „twórczość zastępczą”, degradując 
je tymi słowami, a nawet obdzierając z ich oczywistej dla mnie wielkiej wartości.  

 Potem nastąpił okres rozczarowań. Podczas „Warszawskiej Jesieni” usłyszałem Gry 
weneckie. Po klasycznej w swym pięknie i absolutnie doskonałej w formie Muzyce Ŝałobnej 
wydały mi się jakieś rozwichrzone i pozbawione waloru, który tak ceniłem w dotychczasowej 
twórczości Lutosławskiego: niezwykłej harmonii między formą a treścią. Nie dostrzegłem w 
nich takŜe tych indywidualnych i typowych dla niego cech stylistycznych, jakie znamienne były 
dla dzieł wcześniejszych. Odniosłem wraŜenie, Ŝe podobnie jak Szabelski i Bacewiczówna takŜe 
Lutosławski uległ modzie i przyłączył się do rzeczników awangardy faworyzowanych przez 
„Warszawskie Jesienie”. Być moŜe zasugerowałem się zdaniem mego profesora, Stanisława 
Wiechowicza, który ostro krytykował Strawińskiego, Szabelskiego i właśnie Lutosławskiego 
za to, Ŝe „niepotrzebnie się unowocześnili”. Dwa lata później nieco bardziej juŜ przekonały 
mnie Trzy poematy. Dopiero jednak Kwartet smyczkowy przywrócił mi entuzjazm do muzyki 
Lutosławskiego. 

 Kwartet smyczkowy usłyszałem po raz pierwszy podczas IX „Warszawskiej Jesieni” w 
1965 roku. Pamiętam, Ŝe uznałem nieomal za pecha, a w kaŜdym razie za okoliczność nie-
zwykle dla mnie niekorzystną fakt, Ŝe tuŜ po pierwszej polskiej prezentacji tego arcydzieła (w 
rewelacyjnym wykonaniu Kwartetu La Salle), na następny dzień wypadł mój debiut, a było nim 
takŜe wykonanie kwartetu smyczkowego. Na szczęście mój pesymizm był nieuzasadniony; nie 
mogłem narzekać na przyjęcie mego debiutu przez publiczność, a ponadto dzięki temu właśnie 
utworowi miałem okazję osobiście poznać Witolda Lutosławskiego. Bezpośrednio po koncercie, 
jeszcze za kulisami, podszedł do mnie w towarzystwie ówczesnego prezesa Związku Kom-
pozytorów Polskich Stefana Śledzińskiego i powiedział: „Pana kwartet bardzo mnie zaintreso-
wał. Czy nie zechciałby pan kiedyś przyjechać do Warszawy i pokazać mi swoje inne utwory?”  

 Wszystkiego bym się spodziewał, tylko nie takiego obrotu sprawy. Opowiadano mi, Ŝe 
Lutosławski jest niedostępny i trudny w rozmowach, podobno nawet traktuje innych „z góry”. 
Tymczasem zetknąłem się z osobą, której sposób bycia wydawał się zaprzeczeniem takiej 
opinii. Pomyślałem, Ŝe moŜe jego zaproszenie było tylko przejawem konwencjonalnej uprzej-



mości i nie powinienem brać jego słów zbyt dosłownie. Przy pierwszej nadarzającej się okazji 
zwierzyłem się ze swych rozterek Zygmuntowi Mycielskiemu, a on poradził mi bez chwili 
wahania: „Sądzę, Ŝe koniecznie powinien pan do niego pojechać”. Parę tygodni później zapy-
tałem więc listownie Lutosławskiego, czy podtrzymuje chęć spotkania. Po dwóch dniach przy-
szła odpowiedź, w której przeczytałem m. in.: „proszę bardzo o obiecaną wizytę” oraz trzy 
terminy zaproponowane mi do wyboru. Kiedy zdecydowałem się na jeden z nich, o czym znów 
powiadomiłem go listownie, w odpowiedzi otrzymałem depeszę:  

JESTEM DO CZWARTEGO WŁACZNIE NAJLEPSZE GODZ WCZESNE POPOŁUDNIE PROSZE 
WIADOMOSC TELEGRAFICZNA LUTOSŁAWSKI  

 Pojechałem do Warszawy zabrawszy kilka partytur, m. in. Symfonię wykonaną kilka 
miesięcy wcześniej w Krakowie. Lutosławski mieszkał wtedy przy ul. Zwycięzców na Saskiej 
Kępie. Starej kamienicy nie remontowano od czasów wojny, na ścianach zauwaŜyłem liczne 
ślady kul. Obydwoje państwo Lutosławscy przyjęli mnie bardzo serdecznie. W ciasnym pokoju 
prawie nie było miejsca, toteŜ podchodząc do stołu, na którym stała juŜ gorąca herbata, 
połoŜyłem na podłodze teczkę z partyturami. „Dlaczego pan tak poniŜa swoje dzieła?”, zapytał 
gospodarz z figlarnym błyskiem w oku.  

 Spędziliśmy na rozmowie kilka godzin. Lutosławskim z wielką uwagą wczytywał się 
w przyniesione nuty. Komentarze często przerywał wybuchami zaraźliwej wesołości i było coś 
niezwykłego w sposobie, jak to przebiegało. Jego powaŜną twarz w ułamku sekundy rozjaśniał 
maksymalnie szeroki uśmiech, który trwał kilka sekund, po czym znikał równie błyskawicznie, 
jak się pojawił. Jedną z pierwszych rad, jakiej mi udzielił, była sugestia, bym unikał pisania 
utworów skomponowanych na jednym pomyśle: ”Dzieło muzyczne powinno być złoŜone z ca-
łego szeregu idei, które muszą znaleźć swoje interesujące rozwinięcie”. W tym momencie przez 
głowę przebiegła mi myśl, Ŝe przecieŜ Muzyka Ŝałobna, a w kaŜdym razie jej skrajne części, opar-
te są właśnie na jednym jedynym pomyśle. Nie odwaŜyłem się jednak powiedzieć tego głośno. 

 Bodaj juŜ w czasie tego właśnie spotkania Lutosławski poruszył kwestie polityczne i 
trudno było nie zauwaŜyć, Ŝe zrobił to z wyraźnym zaangaŜowaniem. Uznał za koniecznie 
powiedzieć mi, Ŝe system polityczny panujący w Polsce uwaŜa za absolutnie nie do przyjęcia, 
po czym dodał, Ŝe nieustannie musimy pamiętać o tym, iŜ nie Ŝyjemy w kraju wolnym. Kiedy 
to mówił, jego twarz bardzo spowaŜniała. Widocznie Lutosławski uwaŜał za swój patriotyczny 
obowiązek wobec młodego człowieka podkreślenie tego faktu, albo moŜe nawet uświadomie-
nie mu go, jeśli z jakichś względów nie zastanawiał się nad tym wcześniej. Wychodząc wieczo-
rem z mieszkania Lutosławskich uświadomiłem sobie, Ŝe przypuszczalnie znalazłem nowego 
pedagoga. Regularne zajęcia nie wchodziły wprawdzie w rachubę, niemniej kompozytor 
zaproponował mi spotykanie się co jakiś czas, w zaleŜności od wolnego czasu, którym on 
rozporządzał oraz moich moŜliwości podróŜowania z Krakowa do Warszawy.  

 Na przełomie lat 1965/66 pisałem nową Sonatę fortepianową. Lutosławski z duŜym zaan-
gaŜowaniem rozwodził się nad moŜliwościami, jakie daje kompozytorowi fortepian, równo-
cześnie wskazując na sposób traktowania tego instrumentu przez Chopina, Liszta, Debussy’ego 
i Prokofiewa. Znajdował czas na uzupełnianie swych uwag korespondencyjnie i w jednym z lis-
tów do niego poruszyłem ten temat. Musiałem coś źle zrozumieć w czasie rozmowy, gdyŜ w od-
powiedzi znalazłem następujące zdanie: „Na miłość Boską, nigdy nie mogłem mówić o «wiel-
kim pianiźmie typu Rachmaninowa». Nie znoszę tego kompozytora, a jego pianizmu 
w szczególności. Chyba się Pan przesłyszał.”  

 Najwięcej czasu poświęcił mi w następnym roku, kiedy pracowałem nad Symfonią 
„Stanisław Wiechowicz in memoriam” na chór i orkiestrę. Jego uwagi na ogół dotyczyły drobiaz-
gów. Niektóre detale na pierwszy rzut oka wydawały się mało istotne, a tymczasem później 
wszystkie w jakiś sposób okazywały się waŜne. To była prawdziwa nauka kompozytorskiego 



rzemiosła. Lutosławski przywiązywał ogromną wagę do precyzyjnego obrazu partytury. Opty-
malna notacja, jak zawsze podkreślał, nie tylko ułatwia proces przygotowania utworu, ale takŜe 
– powiedział mi kilkakrotnie – wpływa na stosunek muzyków orkiestry do obecnego na pró-
bach kompozytora. Dał mi przy tej okazji szereg cennych wskazówek dotyczących roli koncert-
mistrza podkreślając, Ŝe jest ona wprawdzie istotna, ale ograniczona. Interesowałem się wtedy 
aleatoryzmem kontrolowanym, który odkrył niewiele wcześniej i jeszcze badał jego przydat-
ność (ostatnim jego dziełem były wtedy Paroles tissées). Wydawało mi się, Ŝe podchodził z re-
zerwą do mego zainteresowania tą techniką. MoŜe przeczuwał, Ŝe na niewiele moŜe mi się ona 
przydać? A moŜe miał juŜ mało zachęcające doświadczenie z licznymi naśladowcami tej meto-
dy komponowania? Jak później zauwaŜyłem, serdecznie nie znosił epigonów własnej muzyki. 
Pamiętam równieŜ, Ŝe w jednym miejscu Symfonii uznał, iŜ szereg akordów tutti występujących 
po sobie moŜe doprowadzić do pewnej monotonii i zaproponował mi dopisanie kontrapunktu 
w kotłach. Pomysł ten ogromnie mi się spodobał i zrealizowałem go tak, jak mi zasugerował.  

 Lutosławski bardzo szczegółowo omawiał powstającą partyturę, ale zawsze pozosta-
wiał mi wolną rękę w wyborze rozwiązań. Ani razu nie zdarzyło się, by dał mi jakieś konkretne 
zadanie do wykonania, zasugerował zajęcie się inną problematyką, albo nalegał na zmianę 
środków wypowiedzi. Z zasady jedynie komentował rezultaty mojej pracy, nie podsuwając 
pomysłów ewentualnych dalszych poszukiwań. Wszystkie jego uwagi odnosiły się wyłącznie 
do techniki, a przebijała przez nie charakterystyczna dla niego samego pedanteria oraz zami-
łowanie do maksymalnej ścisłości. Potrafił zwrócić uwagę na detal tak drobny, jak na przykład 
celowość zmiany oznaczenia dynamicznego jednego z instrumentów w orkiestrze symfonicznej 
z forte na mezzoforte. Przekazywał mi swoje zdanie w konkretnej sprawie, sprowokowanej 
omawianym utworem, ale nie wdawał się ani w dywagacje na temat innych ewentualności, ani 
w polemiki. Bardzo rzadko zdarzało mu się skorygować własny pogląd czy wypowiedziane 
wcześniej zdanie. Wszelka dyskusja z nim na ogół była bezcelowa. Niekiedy udawało mi się 
znaleźć jakieś argumenty na poparcie swego stanowiska, ale wtedy Lutosławski ściągał brwi 
i jakby niechętnym tonem pytał wieloznacznie: „Ach tak?” Widać było, Ŝe bardzo nie lubił, gdy 
próbowałem dyskutować z jego opinią.  

 UwaŜał, Ŝe kaŜdy kompozytor winien dogłębnie znać muzykę róŜnych epok i nieus-
tannie poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Kiedy go poznałem, sam bardzo duŜo słuchał, 
a szczególnie interesowała go renesansowa polifonia, której nie miał widocznie okazji poznać 
wcześniej. Wiedział wprawdzie, Ŝe w mojej znajomości literatury muzycznej nie ma jakiś raŜą-
cych braków, ale kiedyś postanowił się chyba przekonać, na ile rzeczywiście znam podstawo-
wy kanon repertuarowy. Na początku spotkanie pokazał mi płytę z nagraniem jednego z kwar-
tetów Beethovena i zaproponował: „Posłuchamy?” PołoŜył krąŜek na talerzu, wziął partyturę 
do ręki i zaczęliśmy słuchać. Ku mojemu zdumieniu co chwilę stawiał jakieś dziwne pytania, 
w rodzaju: „Czy to juŜ jest przetworzenie?”, albo: „Czemu taka nietypowa modulacja?”, lub: 
„Czy ten temat jest rzeczywiście pokrewny fragmentowi pierwszej części Eroiki?” Czułem się 
tym bardziej zaskoczony, Ŝe Lutosławski zawsze słuchał muzyki milcząco, w najwyŜszym 
skupieniu. Próbowałem teŜ jakoś dać mu do zrozumienia, Ŝe niezbyt prawidłowo interpretuje 
formę utworu. Kiedy utwór dobiegł końca zmruŜył oczy, wydał z siebie pomruk ni to zadowo-
lenia, ni to rozbawienia i powiedział: „No to co – zdał pan u mnie ten egzamin”. 

 Lutosławski uwaŜał, Ŝe znajomość muzyki, jak by nie była szeroka i rzetelna, nie 
wystarczy. Dawał mi więc szereg rad wspierających rozwój ogólnego wykształcenia. Lubił 
mówić m.in. o literaturze i malarstwie, wskazując na dzieła szczególnie godne poznania.  

 ZauwaŜyłem, Ŝe oczekiwał ode mnie zainteresowania tym, co on robi, a nawet nie krył 
zaciekawienia moimi opiniami o jego muzyce. Pamiętam wielkie wraŜenie, jakie wywarło na 
mnie Livre pour orchestre, które po raz pierwszy usłyszałem przez radio podczas retransmisji 



prawykonania w Hagen. Opisałem mu swoje wraŜenia w liście, dodając uwagę, Ŝe będę się 
teraz musiał bronić, by nie ulec wpływowi tego arcydzieła. Zareagował niezwykle ciepło: 

 15. 4 1969  
 Drogi Panie Krzysztofie, 
Pana list wzruszył mnie głęboko i z całego serca jestem Panu wdzięczny za wszystko, co Pan 
napisał. Z pewnością nie zdaje Pan sobie sprawy z tego, jaką to ma dla mnie wagę. Być 
świadomym tego, Ŝe muzyka, którą piszę, moŜe być przeŜywana jak Pan to opisuje – to nie 
tylko radość i nagroda za trudy, to jeszcze coś więcej: poczucie przydatności własnej egzystencji 
dla drugiego człowieka, coś, czego zazdroszczę zawsze np. wybitnym chirurgom, którzy dzięki 
talentowi i wiedzy potrafią uratować Ŝycie umierającemu pacjentowi. Naturalnie muzyka to nie 
to samo, ale kiedy moŜe się naprawdę na coś przydać – cóŜ za radość! Świetnie Pana rozumiem, 
Ŝe broni się Pan przed zaleŜnością od innych kompozytorów. Znam to z własnych przeŜyć 
z dawniejszych lat. Ale – jeśli wolno mi sądzić na podstawie własnych doświadczeń – niebez-
pieczeństwa z tym związane z czasem przechodzą: w końcu nic człowieka całkiem nie zado-
wala w odbieranej muzyce i z konieczności dla zaspokojenia własnych, całkiem osobistych 
głodów szuka się czegoś, czego jeszcze nie było. Wydaje się to naturalną koleją rzeczy. 

 Czystość stylu była częstym tematem naszych rozmów. Mówił, Ŝe trzeba sobie zdawać 
sprawę z tego, Ŝe nielicznym tylko dana jest moŜliwość znalezienia w sobie tyle siły, by móc 
oprzeć się wpływom z zewnątrz. Powinno to być jednak, jak to sformułował, „dąŜeniem 
kaŜdego artysty”. UwaŜał teŜ, Ŝe nie wolno szczędzić wysiłku na to, by – zacytuję jego słowa: 
„realizacja wizji dźwiękowej przybrała maksymalnie doskonały kształt”.  

 To ostatnie zdanie padło w rozmowie, podczas której wyraziłem Ŝal, Ŝe z powodów 
organizacyjnych nie doszło do planowanego wykonania mojego utworu orkiestrowego za gra-
nicą. Wysłuchał mnie wtedy uwaŜnie, po czym wygłosił dość długi monolog. Starał się prze-
konać mnie, Ŝe prawdziwą troską kaŜdego twórcy powinno być przede wszystkim dąŜenie do 
doskonałości, a nie zaprzątanie sobie głowy takimi problemami jak to, czy utwór doczeka się 
gdzieś wykonania, czy nie. „Pewnie, Ŝe przyjemnie mieć koncert w ParyŜu – rzekł w pewnym 
momencie; – sam to pamiętam z czasów młodości, ale jako stary wróbel powiem panu, Ŝe to aŜ 
takiego znaczenia nie ma” – i uśmiechnął się przy tym przyjaźnie. W tym momencie pomyśla-
łem, Ŝe ta nieco idealistyczna postawa wydaje się moŜe oczywista „staremu wróblowi”, ale 
z perspektywy początkującego kompozytora rzeczywistość odbiera się zupełnie inaczej. Nie 
była to zresztą sytuacja odosobniona, gdy podkreślał wagę dystansu wobec oznak sukcesu. 
Artura Rubinsteina i Igora Strawińskiego nazwał w rozmowie ze mną „małymi ludźmi”, 
poniewaŜ ich celem miało być nie tylko uprawianie sztuki, lecz takŜe pragnienie sławy 
i pieniędzy. Z przyganą odezwał się kiedyś o Varèsie, gdyŜ załamany brakiem rezonansu swo-
jej muzyki na dłuŜszy czas porzucił komponowanie. Mimo to nie pozbyłem się wraŜenia, Ŝe był 
to stoicyzm, który zawdzięczał przede wszystkim odniesionemu sukcesowi, i to na skalę, która 
go zadowalała. 

 Stopniowo lekcje zaczęły przeradzać się w rozmowy na tematy ogólne, aŜ pewnego 
dnia Lutosławski dał mi do zrozumienia, Ŝe nie naleŜy zbyt długo słuchać uwag jednego peda-
goga, a wszystko, co miał do powiedzenia, chyba juŜ mi przekazał. Czas, bym szedł własną 
drogą. Nastąpiło to na początku 1970 roku, kiedy przyniosłem mu partyturę dopiero co ukoń-
czonej Cyberiady. Pamiętam, jak ogromnie bawiło go libretto według opowiadań Stanisława 
Lema i jak dokładnie przeglądał partyturę, co wymagało sporej ilości czasu, gdyŜ liczyła sobie 
kilkaset stron. „Jak dobrze, Ŝe tak oczyszcza pan swój język ze zbędnych elementów i obcych 
naleciałości. Ta partytura jest duŜym krokiem naprzód w pana rozwoju. Czy nie miałby pan nic 
przeciwko temu, bym wspomniał o Cyberiadzie Janowi Krenzowi? Nie mam pojęcia, jakie ma on 
plany repertuarowe związane z Teatrem Wielkim w Warszawie, myślę jednak, Ŝe ta partytura 
powinna go zainteresować”, i po tych słowach zrobił chwilę przerwy, jak by się nad czymś 
zastanawiał, po czym usłyszałem: „Mówmy sobie po imieniu”. Gestem tym Lutosławski chciał 



mi chyba dać do zrozumienia, Ŝe przestaje traktować mnie jak ucznia i zaczyna uwaŜać za 
młodszego kolegę. Był to zarazem początek nowej fazy w naszej znajomości: przyjacielskich 
stosunków, które z latami przerodziły się w prawdziwą zaŜyłość. Od tego momentu gościnny 
dom państwa Lutosławskich zawsze stał dla mnie otworem. 

 Nadal pokazywałem Lutosławskiemu nowe partytury, które on chętnie przeglądał. Słu-
chał nagrań moich utworów i mniej lub bardziej szczegółowo je komentował. Rad praktycznie 
więcej juŜ mi jednak nie dawał, a jeśli uwaŜał to za stosowne, wtedy robił to w sposób zawo-
alowany, między wierszami. Po kaŜdym naszym spotkaniu notowałem sobie jego uwagi i z la-
tami nazbierało się ich sporo, stanowią jednak dla mnie przede wszystkim miłą pamiątkę 
wspólnych rozmów.  

 Łatwo sobie wyobrazić, Ŝe bardzo często rozmawialiśmy o muzyce w ogóle. Luto-
sławski chętnie zwierzał się ze swoich upodobań i obiekcji, a o ulubionych dziełach wypo-
wiadał się z nieukrywanym entuzjazmem. Czasem odnosiłem wraŜenie, Ŝe byłby zadowolony, 
gdybym podzielał jego sympatie i antypatie, a tymczasem nasze gusty częściej rozmijały się niŜ 
spotykały i rozmowy na tematy muzyczne bywały niekiedy trudne. Z ciekawością słuchałem 
jego opinii o cudzej muzyce, lecz w Ŝaden sposób nie wpływało to na zmianę moich upodobań. 
Oczywiście, było sporo sytuacji, kiedy mogłem podzielać jego entuzjazm. Dotyczyło to zwłasz-
cza muzyki Haydna, Beethovena i Brahmsa, o której mógł rozprawiać w nieskończoność. Acz 
zdarzyło mi się wywołać jego zgorszenie, kiedy pewnego razu pokazałem mu nagranie Zwy-
cięstwa Wellingtona.  

 Jak wspominałem, w okresie największej fascynacji awangardą równocześnie zachwycał 
się muzyką renesansu. Ze szczególnym upodobaniem opowiadał mi o wraŜeniach, jakie wy-
wierają na nim dzieła Okeghema i Palestriny. Odnosiłem wraŜenie, Ŝe nie jest to stara miłość, 
ale fascynacja dopiero co poznawaną muzyką. Niestety, sam niewiele miałem w tej materii do 
powiedzenia, gdyŜ muzyki tej wówczas jeszcze nie znałem. Mimo tej kilkuletniej fascynacji 
epoką renesansu Lutosławski znał przede wszystkim repertuar klasyczno–romantyczny oraz 
głównych twórców baroku, którzy jednak nie budzili w nim Ŝywszych uczuć. Chorał nie 
bardzo przemawiał do jego wyobraźni. Dopiero Perotina uwaŜał za ojca tej europejskiej 
tradycji, w którą się wpisywał i która – jak odczułem – w jego oczach dobiegała końca. 
W czasie jednego z naszych spotkań w połowie lat siedemdziesiątych zdobył się na wyjątkową 
szczerość i chyba nieopatrznie wymknęło mu się stwierdzenie, Ŝe wielka historia muzyki 
zapoczątkowana w czasach Perotina zmierza ku końcowi, a jej schyłek nastąpi prawdo-
podobnie na początku XXI wieku. Po paru miesiącach wyparł się: „Powiedziałem coś takiego? 
To głupio powiedziałem!” Była to jedna z tych nielicznych sytuacji, gdy nie chciał podtrzymać 
wcześniej wyraŜonego zdania.  

 Od dzieciństwa entuzjazmowałem się muzyką Bacha, toteŜ szybko mi podpadło, Ŝe 
Lutosławski nigdy nie wyraŜał się o tym kompozytorze dobrze, acz przyznawał mu wyjątko-
wą pozycję. Problem w tym, Ŝe co jakiś czas, gdy nadchodziła kolejna rocznica śmierci Lipskie-
go Kantora, zwracano się do niego z prośbą o wypowiedź na temat jego muzyki i  –  w domyśle 
– jej wiekopomnego znaczenia. W 1951 roku opublikował zdawkowy, niespełna dwustro-
nicowy tekst z okazji dwustulecia śmierci Bacha, namówiony do tego przez Zofię Lissę. W roku 
1985, gdy cały świat muzyczny uroczyście obchodził z kolei trzystulecie jego urodzin, spot-
kaliśmy się w Hamburgu, gdzie właśnie odbywał się Tydzień Polskiej Muzyki. Korzystając z je-
go bytności, Akademia Sztuk, której Lutosławski był honorowym członkiem, poprosiła go 
o wygłoszenie odczytu na temat twórczości Bacha. W przestronnej sali zebrało się kilkaset osób, 
Lutosławski wydawał się czymś zdenerwowany i niespokojnie chodził z miejsca na miejsce. 
”Czy mógłbym mieć do ciebie małą prośbę? – zwrócił się nagle do mnie – Wiesz, moja zna-
jomość niemieckiego jest niedostateczna i czuję się niepewnie. Gdybyś usiadł w pierwszym 
rzędzie, bardzo dodałoby mi to otuchy”. Prośba wydała mi się nieco dziwna, ale uczyniłem jej 



zadość. Lutosławski odczytywał przygotowany tekst z lekka zacinając się i widać było, Ŝe nie 
włada niemieckim równie pewnie jak francuskim i angielskim. Ale znacznie bardziej podpadło 
mi to, Ŝe treść odczytu była miałka, nieciekawa, nie wykraczała poza powszechnie znane ogól-
niki. Po jakimś kwadransie Lutosławski odłoŜył kartkę, zrobił chwilę przerwy i powiedział: ”Co 
zresztą jeszcze ciekawego moŜna dziś powiedzieć o Bachu? Jego twórczość jest naszym ogól-
nym dobrem, ze wszystkich stron została juŜ opisana... – przez moment zawahał się; – ale 
zaraz... przypadkowo dojrzałem na sali mego przyjaciela, polskiego kompozytora Krzysztofa 
Meyera. On na pewno będzie miał państwu więcej do powiedzenia na ten temat. Chodź do 
mnie, proszę” i spojrzał w moją stronę z rozbrajającym uśmiechem. Wstałem, zmierzyłem go te-
atralnie groźnym spojrzeniem i chcąc nie chcąc kontynuowałem jego odczyt. Spocony jak mysz, 
mówiłem blisko godzinę, ponosząc nieoczekiwaną konsekwencję swego entuzjazmu dla Bacha.  

 Bardzo rzadko w naszych rozmowach padało nazwisko Mozarta. Lutosławski nigdy nie 
podejmował dyskusji na temat jego muzyki, czego ogromnie Ŝałowałem, bowiem Mozart był 
dla mnie zawsze najwyŜszym wcieleniem ludzkiego geniuszu. Dopiero pod koniec Ŝycia, ku 
mego ogromnemu rozczarowaniu, Lutosławski wyznał: „Wiem, Ŝe to jest muzyka kryształowo 
doskonała, ale moŜe właśnie przez tę doskonałość mnie nie porusza”.  

 Kolejnym kompozytorem, na temat którego nie mogliśmy znaleźć wspólnego języka był 
Gustav Mahler. Lutosławski naleŜał do pokolenia, które jeszcze go nie doceniało, jego opinie 
o Mahlerze były druzgocące: „Jest to przeraźliwa lemoniada, w której nie ma Ŝadnej materii 
muzycznej, a wszystko jest rozdęte do niesłychanych rozmiarów” – powiedział o finale III Sy-
mfonii. UwaŜał, Ŝe „Mahler zuŜywa [słuchaczom] bardzo duŜo czasu mając niewiele do powie-
dzenia”. Oczywiście, do tej niechęci przyznawał się tylko w prywatnych rozmowach, publicz-
nie bowiem prawie nigdy nie wyraŜał się źle o cudzej muzyce. Niemniej jego stosunek do 
muzyki Mahlera był znany i podczas filmowanego wywiadu Krzysztof Zanussi spytał go o po-
wody tej niechęci; Lutosławski przewrotnie zaprzeczył tego rodzaju sugestiom, podkreślając 
swą sympatię do pieśni Mahlera. 

 Wysoko cenił twórczość Alberta Roussela. Znałem dobrze tę muzykę, lubiłem III Symfo-
nię, a szczególnie Le festin de l’araignée (Festyn pająków). Nigdy jednak nie przypisywałem jej aŜ 
takiego znaczenia, jak Lutosławski, a słuchając ostatnio III Symfonii Roussela zastanawiałem się 
nawet, co mogło go aŜ tak porwać w muzyce bardzo efektownej i sprawie napisanej, ale nic 
ponadto. Równocześnie on nie słyszał nic godnego uwagi w utworach, które ja ogromnie ceni-
łem, a uzmysławiała to chociaŜby róŜnica naszego podejścia do Strawińskiego. Lutosławski 
podkreślał wielkość wczesnych trzech baletów, ale późniejsze dzieła, jak Mszę i Kantatę, 
odrzucał. O Symfonii Psalmów wyraŜał się na ogół źle („Fuga jest bardzo nieudolnie napi-
sana”), a jej zakończeniu zarzucał wręcz kiczowatość. W latach sześćdziesiątych usłyszałem 
od niego, Ŝe Movements na fortepian i orkiestrę „to jest nędza”. „A w ogóle jestem nie w hu-
morze w stosunku do tej muzyki”, powiedział mi w Baranowie przy okazji wykonania Dum-
barton Oaks Concerto. Przypuszczalnie miał na myśli to, Ŝe Strawiński – jego zdaniem bez-
sensownie (czy moŜe bez smaku?) – dysonansami przybrudza muzykę tonalną, gdyŜ o takiej 
„fałszywej tonalności” wielokrotnie wyraŜał się z dezaprobatą. Zapisałem sobie fragment 
innej rozmowy: „Strawiński i Varèse w jednakowym stopniu otworzyli drzwi nowej epoki 
w muzyce, tylko Varèse nie miał talentu”. Varèse'owi odmawiał nie tylko talentu, ale i charak-
teru; pamiętam, Ŝe wyraził zdegustowanie faktem, iŜ ów zaprzestał komponowania roz-
czarowany brakiem rezonansu dla swojej muzyki. 

 Prokofiewa bardzo lubił w młodości, ale o jego VII Symfonii zawyrokował: „To 
bardzo zła muzyka”. Z wyjątkową dezaprobatą wyraŜał się o Szostakowiczu. Kiedyś usły-
szałem: „PokaŜ mi choć jedno wielkie dzieło tego kompozytora. I Symfonia? Ona była zaled-
wie zapowiedzią wielkiego talentu, niczym więcej – zapowiedzią talentu, który się nigdy nie 
zrealizował”. Przy tej okazji posunął się nawet do stwierdzenia, Ŝe wielkim dziełem 



(powiedział nawet: arcydziełem) w kulturze radzieckiej jest Cichy Don Szołochowa [sic!]. W 
latach siedemdziesiątych nadmienił, Ŝe zakończenie V Symfonii Szostakowicza jest „nie do 
przyjęcia”, natomiast lubi koniec Szóstej. Zastanawiało mnie, w jakim stopniu przyczyna tej 
niechęci leŜała w samej muzyce, bo w końcu w ustach kogoś, kto nie lubił Mahlera, a symfonie 
Brahmsa uwaŜał za przeładowane dramaturgicznie, taka opinia nie brzmiała dziwnie. Ale nie 
wykluczałem, Ŝe przynajmniej częściowo mogła wypływać z ówczesnej opinii na temat muzyki 
Szostakowicza, nieprzychylnej zarówno w Polsce, jak i w zachodnich środowiskach Ŝyczliwych 
awangardzie. Dopiero w 1992 roku stwierdził nagle w czasie rozmowy: „Wiesz, był to f a c e t 
[!] genialny, za pomocą tak prostych środków stworzył świat, którego tyle milionów chce 
słuchać...”  

 Znana była niechęć, jaką Ŝywił do opery. PodwaŜał sens istnienia tego gatunku i nie 
aprobował dzieł ani Mozarta, ani Verdiego i Wagnera, ani innych wybitnych twórców opero-
wych. Po raz pierwszy dłuŜej rozwodził się na temat niedoskonałości opery w mojej obecności, 
kiedy pokazałem mu partyturę Cyberiady. Tłumaczył mi, Ŝe według niego opera w tej formie, w 
jakiej istnieje, jest anachronizmem i naleŜałoby stworzyć nową konwencję. Nie widzi bowiem 
usprawiedliwienia dla sytuacji, w której aktorzy równocześnie odgrywają sztukę teatralną 
i śpiewają. Stwierdził, Ŝe opera miałaby sens tylko wtedy, gdyby stopień umowności był w niej 
tak wysoki, Ŝe fakt śpiewania czy mówienia nie wyróŜniałby się wśród innych rozbieŜności ze 
światem realnym. Za przykład właściwego rozwiązania tego problemu dał mi Dziecko i czary. 
JeŜeli w dziele tym, powiedział, fotel śpiewa, to nie jest to ani bardziej dziwne, ani śmiesz-
niejsze, niŜ gdyby mówił, podczas gdy Sharpless, śpiewający do dziecka Madame Butterfly 
„prześliczne, złote włoski...” jest dla niego jedynie śmieszny. PoniewaŜ w mojej Cyberiadzie nie 
występują ludzie, lecz roboty, uznał, Ŝe szczęśliwie wybrnąłem z tego problemu. Latem 1993 
roku odwiedziłem z Ŝoną państwa Lutosławskich w ich warszawskim domu i raz jeszcze opera 
stała się przedmiotem naszej wyjątkowo oŜywionej dyskusji. Gospodarz nie szczędził jej 
krytycznych uwag. Po dłuŜszych dywagacjach na temat niedostatków opery obecny przy 
rozmowie Marcin Bogusławski Ŝartobliwie podsumował wywody ojczyma: „tak więc opera to 
skundlona muzyka”, a rozbawiony kompozytor uznał jego słowa za wyjątkowo trafną ocenę. 

 Zaskakujące wydawały mi się niekiedy jego opinie o najnowszej muzyce. Za wcześnie 
jeszcze na cytowanie takich wypowiedzi, gdyŜ wielu autorów komentowanych utworów (rów-
nieŜ polskich) jeszcze Ŝyje, a Lutosławski wyznawał zasadę, iŜ o nikim nie mówi się źle, zwła-
szcza publicznie. Miał teŜ świadomość, Ŝe ferowanie wyroków o cudzej twórczości bywa zgub-
ne, czemu dał wyraz udzielając wywiadu Kazimierzowi Sobolewskiemu: „...sądy kompozyto-
rów o innych kompozytorach, w szczególności współczesnych, nie mają właściwie wartości. Bo 
to są sądy tak subiektywne, Ŝe czasem aŜ dziwne. Na przykład sąd Czajkowskiego o Brahmsie 
czy Musorgskim, którego uwaŜał za zupełnego amatora i człowieka, którym pogardzał.”1 

  ZauwaŜyłem, Ŝe wielką wagę przykładał do wykonania. Miał swoich ulubionych 
artystów, którymi zachwycał się niemal bezkrytycznie. NaleŜał do nich Światosław Richter. 
Opowiadał mi kiedyś, Ŝe z przyjemnością wielokrotnie słuchał nagrania Koncertu fortepianowego 
Brittena dokonanego przez Richtera, mimo Ŝe sam utwór, jak to ujął: „nie przedstawia większej 
wartości”. Podziwiał Dietera Fischer–Dieskaua, i to na długo nim go poznał i zanim skompo-
nował dla niego Les espaces du sommeil. Na biurku Lutosławskiego często leŜały płyty z nagra-
niami pieśni Schuberta i Schumanna, „których mogę słuchać bez końca” – wyznał mi kiedyś. 
Gdy pokazywałem mu nagrania swoich utworów, często późniejszą rozmowę zaczynał właśnie 
od oceny interpretatorów. Jako kompozytor miał szczęście do współpracy ze znakomitymi 
artystami i myślę, Ŝe stąd brały się jego wysokie oczekiwanie i wymagania wobec wyko-
nawców. W Lutosławskim–słuchaczu bezwiednie odzywał się niekiedy dyrygent. Pamiętam, 

                                                 
1  K. SOBOLEWSKI Samotny wilk. Wspomnienie o Witoldzie Lutosławskim, „Kurier Polski”, 18 II 1994. 



jak słuchając podczas zebrania Komisji Repertuarowej „Warszawskiej Jesieni” scherza z mojej 
Symfonii Polskiej nieprzerwanie poruszał rękami, jakby nim dyrygował.  

 Rozmowy na temat jego własnej muzyki nie naleŜały do rzadkości. Zdarzało się, Ŝe 
nawet objaśniał mi swoje utwory, albo dzielił się rozterkami podczas pracy nad kolejnymi 
partyturami. Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce w drugiej połowie lat sześćdziesią-
tych, a więc jeszcze na początku naszej znajomości. Mimochodem wspomniał, Ŝe odrzucił 
ostatnio dwa zamówienia zagraniczne: na koncert fortepianowy i skrzypcowy. Zanotowałem 
wyjaśnienie motywów tej decyzji: „Nie potrafiłbym w obecnym stadium rozwoju naleŜycie 
wywiązać się z takiego zadania”. Kiedy pracował nad Preludiami i fugą zwierzył mi się, Ŝe 
pracuje nad poliwersjonalnym utworem na kameralną orkiestrę smyczkową, który będzie się 
nazywać „x + 1”.  

 W 1976 roku trzymałem w ręku partyturę ukończoną zaledwie dwa tygodnie wcześniej. 
Lutosławski dokładnie objaśniał mi sposób uŜycia akordów dwunastodźwiękowych i z pod-
ekscytowaniem podkreślał, Ŝe melodię, jaką stworzył w tym utworze uwaŜa za waŜny etap 
w ewolucji swego języka. Przywiązywał szczególną wagę do uproszczonej faktury nowego 
utworu, a takŜe do konsonujących współbrzmień, które zastosował w nim po raz pierwszy. Na 
samym końcu tylko stwierdził, Ŝe nie wie jak go zatytułować: „Być moŜe nazwę to Summer 
music, co natychmiast skojarzyło mi się z Autumn music Panufnika. Utwór otrzymał w końcu 
nazwę Mi–parti. Niezmiennie zaliczam go do swoich ulubionych utworów Lutosławskiego, 
toteŜ z niejakim zdziwieniem usłyszałem od niego w 1992 roku, Ŝe Livre pour orchestre jest 
bardziej udana od Mi–parti i gdyby je jeszcze raz komponował to zrezygnowałby z dwu-
nastodźwięków w smyczkach na początku utworu i zastąpił je ośmiodźwiękami. 

 O Koncercie podwójnym na obój i harfę powiedział mi, komentując rozmowy na jego 
temat prowadzone w latach siedemdziesiątych, kiedy jeszcze miał być to utwór przeznaczony 
na obój solo: „Napisanie utworu koncertowego na instrument monodyczny, jakim jest obój, 
było dla mnie w tym czasie zadaniem niemal niewykonalnym. Dlatego odetchnąłem z ulgą, 
kiedy Sacher zgodził się, bym mógł dodać drugi instrument koncertujący, mianowicie harfę. 
Fakt ten ułatwił mi rozwiązanie całego szeregu problemów.” 

 Bodaj najczęstszym tematów naszych rozmów był Kwartet smyczkowy, co oczywiście 
wynikało równieŜ z mojej predylekcji do tego gatunku. Powiedziałem mu kiedyś, Ŝe mam 
nadzieję, iŜ nie jest to jego ostatni kwartet. Ku memu rozczarowaniu zupełnie jednak nie 
interesowało go ponowne zmierzenie się z tym gatunkiem. Kiedyś nawet powiedział wprost: 
„Nie wyobraŜam sobie... CóŜ moŜna jeszcze napisać nowego po moim Kwartecie?” Powracałem 
kilkakrotnie do tego tematu licząc, Ŝe moŜe zmieni zdanie (później dowiedziałem się, Ŝe nie 
przyjął zamówień m.in. od Kronos Quartet, Arditti String Quartet i Kwartetu im. Albana 
Berga). Parę lat później na moje kuszenie zareagował trochę inaczej: „To byłoby ciekawe... Mam 
nawet pewien pomysł na początek nowego kwartetu, ale niestety brak mi na to czasu. Jeśli 
jednak koniecznie chcesz jakiś utwór ode mnie, to napiszę dla ciebie i Marka [Stachowskiego] 
po jednej miniaturze fortepianowej. MoŜesz uznać – zaŜartował – Ŝe przyjąłem to zamówienie!” 

 Raz jeszcze wróciłem do tej kwestii podczas spotkania jesienią 1992, ale wtedy, jak 
wyczułem, liczył się z kaŜdym dniem i miał świadomość, Ŝe wielu projektów nie zdąŜy juŜ 
zrealizować. Figlarnie zmruŜył oczy i rzekł: „Jak napiszesz Dziesiąty, to zabiorę się za Drugi”. 
„Jutro siadam więc do roboty – podchwyciłem prowokację; – to co, napiszesz?”. „Nnnie” – jego 
twarz rozjaśnił szeroki uśmiech. 

 Bywało, Ŝe wypowiadał o swoich utworach sądy wartościujące, a z upływem czasu ule-
gały one zmianie. W fazie pracy nad Mi–parti przyznał mi się, Ŝe nie lubi II Symfonii. Ujął to 
mniej więcej tak: powodem jest zbyt mała, jego zdaniem, dbałość o klarowność brzmienia 
orkiestry. Reakcją na takie traktowanie orkiestry miała być Livre pour orchestre. Trzymałem teŜ w 



rękach wczesną, wycofaną później wersję III Symfonii; wiele opowiadał mi o powodach, które 
skłoniły go do, jak to nazwał „zdyskwalifikowania utworu”. Argumenty wydawały mi się mało 
przekonujące, albo nie przedstawił mi ich dostatecznie jasno. Jesienią 1992, gdy gotowa była IV 
Symfonia zapytałem go „Jaka jest nowa Symfonia?” W odpowiedzi usłyszałem: „MoŜesz się 
poczuć rozczarowany: moja Czwarta po mojej Trzeciej, to trochę tak jak Czwarta Beethovena po 
Eroice.”  

 Obraz stosunku Lutosławskiego do muzyki dopełniały uwagi, jakie padały podczas 
wspólnego słuchania jego muzyki z płyt i z taśmy. Były to na ogół rejestracje prawykonań: 
Preludiów i fugi pod dyrekcją Mario di Bonaventury z Weizu, Mi–parti pod dyrekcją kompo-
zytora z Amsterdamu, Mini–uwertury w wykonaniu Jones Brass–Ensemble z Lucerny, czy III 
Symfonii pod batutą George Soltiego z Chicago. Na przesłuchania tych nagrań przyprowa-
dzałem niekiedy, oczywiście za zgodą kompozytora, moich krakowskich przyjaciół: Marka Sta-
chowskiego i Zbigniewa Bujarskiego. Spotkania te składały się na ową jedyną w swoim rodzaju 
atmosferę, jaka towarzyszyła moim kontaktom z tym niezwykłym człowiekiem.  

 
 


