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Fascynująca osobowość Witolda Lutosławskiego, z którą wielu współczesnych miało 
okazję zetknąć się bezpośrednio, pozostanie nieodgadniona. MoŜemy jednak określić 
wybrane cechy osobowości kompozytora na podstawie wypowiedzi, które pozostawił, oraz 
na podstawie relacji osób, które osobiście poznały twórcę. 

Moje spojrzenie na osobowość Lutosławskiego będzie kolejną próbą zmierzenia się 
z tematem. Za kaŜdym razem zatrzymuję się nad innymi cechami osobowości tego niezwy-
kłego człowieka, analizując jego poglądy, jego stosunek do sztuki, do drugiego człowieka, 
czy wreszcie – do siebie samego. 

 Osobowość jest rozpatrywana w psychologii jako „złoŜona całość myśli, emocji i 
zachowań, nadająca kierunek i wzorzec (spójność) Ŝyciu człowieka”1 oraz jako zespół cech2. 

Posługując się teorią osobowości psychologów amerykańskich – Paula T. Costy i Ro-
berta McCrae’a (teoria z końca lat 80. XX wieku) podejmuję próbę opisania jednego z pięciu 
wyróŜnionych przez nich czynników, czy teŜ wymiarów osobowości, a mianowicie – 
otwartości na doświadczenie. Jest ona rozumiana jako „tendencja jednostki do poszukiwania 
i pozytywnego wartościowania doświadczeń Ŝyciowych, tolerancja wobec nowości i cieka-
wość poznawcza”3. Otwartość to – oprócz niezaleŜności i wytrwałości – jedna z podsta-
wowych cech osób twórczych4. Otwartość bowiem pozwala wykorzystać wszelkie dostępne 
źródła wiedzy w działaniu prowadzącym do osiągnięcia celu, jakim jest dzieło twórcy. 

W pięcioczynnikowym modelu osobowości Costy i McCrae’a kaŜdy z czynników 
obejmuje zespół sześciu elementów: 

1. neurotyczność (lęk, agresywna wrogość, depresja, impulsywność, nadwraŜliwość, 
nieśmiałość), 

2. ekstrawersja (towarzyskość, serdeczność, asertywność, aktywność, poszukiwanie 
doznań, emocjonalność pozytywna), 

3. ugodowość (zaufanie, prostolinijność, altruizm, ustępliwość, skromność, skłonność 
do rozczulania się),  

4. sumienność (kompetencja, skłonność do porządku, obowiązkowość, dąŜenie do 
osiągnięć, samodyscyplina, rozwaga), 

5. otwartość na doświadczenie (wyobraźnia, estetyka, uczucia, działanie, idee, wartości)5. 

                                                 
1  LAWRENCE A. PERVIN Psychologia osobowości, tłum. Marek Orski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne 2002, s. 415. 

2  O koncepcjach osobowości jako zespole cech, zob. w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II: Psychologia ogólna, 
red.: Jan Strelau, Gdańsk 2000. 

3  B. ZAWADZKI, JAN STRELAU, P. SZCZEPANIAK I M. ŚLIWIŃSKA Inwentarz osobowości NEO–FFI Costy i McCrae. 
Adaptacja polska, Warszawa 1998. 

4  EDWARD NĘCKA Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002, s.131. 
5  Pięcioczynnikowy model osobowości Costy i McCrae’a, cytowany za: Psychologia ogólna..., red. J. Strelau, s. 553. 



Zastanawiając się nad wyróŜnionymi składnikami otwartości na doświadczenie rozwa-
Ŝymy je z punktu widzenia ich związku z twórczością muzyczną kompozytora, a punkt cięŜ-
kości połoŜony zostanie na wyobraźn i ę ,  w  powiązan iu  z  e s t e t yką  i  wa r t o ś c i ą .  

śywa wyobraźnia to cecha wszystkich umysłów twórczych. Tutaj naleŜałoby dodać, Ŝe 
w przypadku Lutosławskiego była to wyobraźnia twórcza prowadząca do nowatorskich 
pomysłów muzycznych, znajdujących swą konkretyzację w najwybitniejszych jego dziełach, 
począwszy od 5 Pieśni do słów Iłłakowiczówny i Muzyki Ŝałobnej (czyli od końca lat 50. ubiegłe-
go wieku). Do tych nowatorskich w dziedzinie harmoniki utworów prowadziła długa droga, 
podczas której kompozytor poszukiwał swego oryginalnego stylu muzycznego, karmiąc swą 
wyobraźnię muzyką róŜnych gatunków i kilku epok. Wielokrotnie mówił, Ŝe komponował 
wówczas tak, jak potrafił, a nie tak, jak by chciał. Wyznawał pogląd, Ŝe znalezienie nowej 
idei twórczej moŜe nastąpić z inspiracji muzyką tradycyjną, ale teŜ nie odŜegnywał się od 
awangardowych manifestacji artystycznych, jako tych, które równieŜ mogą oŜywić fantazję 
twórczą. Znamy jego wypowiedzi, w których z najwyŜszą atencją wyraŜa się o mistrzach 
muzyki dawnej, a takŜe i takie jego opinie, w których docenia rolę awangardy. A oto 
wybrane z wielu publikowanych juŜ myśli kompozytora o znaczeniu, jakie miała dla niego 
twórczość kompozytorów epok minionych:  „Nie wiem, czy potrafiłbym skomponować moje 
utwory, gdybym nie przeŜył jako odbiorca tego wszystkiego, co przeŜyłem w swojej 
młodości, słuchając kompozytorów wszystkich epok”6 i o Chopinie: „[...] w trakcie mojej 
codziennej pracy kompozytorskiej znajduję w muzyce Chopina źródło oŜywienia wyo-
braźni. [...] Jednak ostateczny wynik tej operacji nie pozwoliłby prawdopodobnie nikomu 
odgadnąć, Ŝe u jej podstaw leŜało obcowanie z muzyką Chopina”(wypowiedź z lat siedem-
dziesiątych)7. 

Twórczości awangardowej przyglądał się bez entuzjazmu, ale teŜ bez uprzedzeń, ra-
czej z ciekawością i z zastanowieniem, w jaki sposób – jak powiadał – „porusza [ona] koło 
historii”8. Przypisywał jej waŜną rolę w historii muzyki, aczkolwiek zgoła inną od twórczości 
klasycznej (w szerokim rozumieniu tego słowa):  

RozróŜnienie pomiędzy klasyką a awangardą jest w istocie rozróŜnieniem dzieł o wartości trwa-
łej, samoistnej, niejako ponadczasowej od tych, które mają znaczenie głównie dla rozwoju języ-
ka, stylu, estetyki w danym momencie historii sztuki. Jako taka jest awangarda czynnikiem po-
mocniczym, choć z pewnością niezbędnym dla istnienia tego, co określamy mianem klasyki […]9.  

Przypomnimy tu fakt, Ŝe to właśnie utwór jednego z twórców awangardowych – Johna 
Cage’a, podziałał tak mocno na wyobraźnię Lutosławskiego, Ŝe stworzył technikę aleato-
ryzmu kontrolowanego, którą zasłynął i zapisał się na trwałe w dziejach muzyki XX wieku. 
O utworze tym zapisał Lutosławski następującą refleksję: 

W Koncercie fortepianowym Cage’a obok pozorów hecy kryją się rzeczy, o których tylko ci, którzy 
doświadczyli tego działania mogą naprawdę coś powiedzieć (opisać?). [Cage] dokonał w móz-
gach dziesiątków kompozytorów przedziwnej operacji. Operacja ta, jak się później okazało, 
była zbawienna w skutkach10. 

KaŜdej muzyki słuchał Lutosławski – jak to nazywał – „schizofrenicznie” i choć nie jest 
to moŜe najlepsze określenie, to chodziło mu o to, Ŝe słuchając odbierał utwór nie tylko jako 
całość artystyczną, lecz takŜe jako zespół pomysłów muzycznych, które mogą był źródłem 
inspiracji, źródłem pobudzenia aktywności twórczej. 
                                                 
6  W. Lutosławski, wypowiedź w: T. KACZYŃSKI Rozmowy z Witoldem Lutosławskim..., s. 148 
7  TamŜe, s. 153. 
8  TamŜe, s. 89. 
9 TamŜe, s. 87. 
10  WITOLD LUTOSŁAWSKI Zeszyt myśli, cyt. za: „Tygodnik Powszechny” nr 1 (67), 15 lutego 2004, s. 13. 



Silna tendencja do poszukiwania doświadczeń artystycznych w dziedzinie muzyki, do 
odkrywania w niej wartości trwałych, nieprzemijających charakteryzowała aktywność twór-
czą Lutosławskiego przez całe Ŝycie. Nawet w trakcie komponowania ostatniego dzieła orkie-
strowego – IV Symfonii - poszukiwał nowego sposobu konstruowania faktury polifonicznej, 
dla której inspiracją była przecieŜ dawna idea polifonii, ale która zyskała w jego utworze 
nową postać11.  

Wielka wyobraźnia twórcza Lutosławskiego, podsycana przez muzykę tradycyjną 
i współczesną, była motorem powstania jego oryginalnej koncepcji harmoniki, formy, faktu-
ry, a takŜe charakterystycznych chwytów instrumentacyjnych. Podkreślmy to, Ŝe całe patry-
monium muzyczne, w którym Lutosławski dostrzegał takie wartości, jak piękno i proporcje 
formy, czy atrakcyjność jednostkowego pomysłu muzycznego, miało dla niego wyłącznie 
znaczenie bodźca pobudzającego wyobraźnię. Był wrogiem imitowania czegokolwiek, nawet 
najbardziej udanych idei artystycznych. UwaŜał, Ŝe „prawdziwie dobra muzyka rodzi się na 
gruncie zasadniczego znudzenia wszystkim, co się słyszało i słyszy; rodzi się z tęsknoty za 
czymś nieznanym, czymś, co moŜe wyrwać nas z nudy. Tęsknota ta jest źródłem pomysłów, 
te zaś – nowych utworów!”12 . 

Jego wyobraźnia, czy fantazja artystyczna daleko wykraczała nie tylko ponad to, co 
moŜliwe było do usłyszenia w muzyce róŜnych epok, ale i ponad to, co sam skomponował. 
Potwierdzeniem tego jest wypowiedź, którą zanotował w roku 1961: ”Często widzę w moich 
zrealizowanych utworach tylko nędzne karykatury tego, czym były w swoim czasie ich 
pierwsze wyobraŜenia”13. Jest to wprawdzie myśl, którą sformułował we wczesnej fazie 
„okresu aleatorycznego” i wydaje się, Ŝe późniejsze arcydzieła, takie jak III i IV Symfonia 
bardziej przystawały do jego „pierwszych wyobraŜeń”.  

Lutosławski wielką wagę przywiązywał do tego momentu procesu komponowania, 
który określał jako „natchnienie”. Chodzi o ten stan komponowania, tworzenia, podczas któ-
rego powstają w umyśle kompozytora pomysły muzyczne. UwaŜał, Ŝe: „Wszystko w utwo-
rze muzycznym musi być dziełem ’inwencji’ czy ‘natchnienia’ (inspiracji) – jeśli kto woli. […] 
kaŜdy element techniki, kaŜdy ‘sposób’, jakim posługuje się autentyczny kompozytor w ope-
rowaniu dźwiękami jest niczym innym, jak produktem inspiracji dającym się zastosować 
wiele razy. Ogólnie: technika jest dziełem natchnienia”14. Wydaje się, Ŝe natchnienie tak 
rozumiane mogło zaistnieć w efekcie oŜywienia wyobraźni przez róŜnorodne bodźce 
muzyczne. 

Z wyobraźnią twórczą ściśle wiąŜe się druga z wymienianych cech otwartości na doś-
wiadczenie – e s t e t y k a . WraŜliwość estetyczna kierowała Lutosławskiego nie tylko w sferę 
muzyki, ale teŜ w sfery sztuk plastycznych i literatury pięknej. Choć kompozytor sam mó-
wił, z jakimi dziełami malarstwa lubił obcować (była to sztuka XX wieku, głównie abs-
trakcyjna, m.in. dzieła Piotra Potworowskiego, Jerzego Stajudy, Vieiry da Silvy), to trudno 
dziś powiedzieć, czy miały one bezpośredni wpływ na jego wyobraźnię muzyczną. Wydaje 
się, Ŝe zainteresowanie sztukami plastycznymi było raczej przejawem ogólnej ciekawości 
poznawczej i poszukiwania przyjemności w kontakcie ze sztukami pięknymi. 

Natomiast poezja na pewno odegrała waŜną rolę jako bodziec w procesie tworzenia 
dzieł muzycznych. O procesie powstawiania takich dzieł Lutosławski powiedział: 

                                                 
11  Zob. ALICJA JARZĘBSKA Problem kształtowania kontinuum formy w IV Symfonii Witolda Lutosławskiego, „Muzyka” 
1995, nr 1–2. 

12  W. LUTOSŁAWSKI Zeszyt myśli, 8 VIII 1964, cyt. za: „Tygodnik Powszechny”, op. cit., s. 13 
13  TamŜe, 6 IV 1961 , s. 12. 
14  TamŜe, 17 XI 1961, s. 13 



Kolejność pracy w moim przypadku jest zwykle następująca: Istnieje najpierw jakiś najogól-
niejszy pomysł utworu wokalno–instrumentalnego. Potem rozpoczynam poszukiwania tekstu, 
który odpowiadałby temu pierwszemu pomysłowi. Po wybraniu tekstu poddaję się jego wpły-
wowi. Staram się być jego interpretatorem, tak w dziedzinie budowy, formy, jak i zawartych 
w nim treści15.  

Choć z przytoczonych tu słów kompozytora wynika, Ŝe to nie poezja była zaląŜkiem 
pomysłu dzieła muzycznego, to jednak poszczególne jej strofy, a nawet poszczególne słowa 
i ich sens miały wpływ na ostateczny kształt formy, na brzmienie wybranych struktur, czy 
nawet na uwypuklenie pojedynczego akordu, dźwięku, czy wreszcie – zaistnienie ciszy. 

O takiej roli poezji mówił kompozytor opisując konkretne przykłady ze swoich utwo-
rów, m.in. Paroles tissées: 

Wykonawca opowiada słuchaczom swój sen. Recytowany tekst jest więc relacją, przekazem 
spraw, które rozgrywają się w psychice odbiorcy, a fermata – cisza, to moment, kiedy wsłuchuje 
się on w niesłyszalne dla innych dźwięki. Jednak ani on, ani odbiorca nie słyszą nic w sensie 
realnym – jest to przecieŜ sen – i symbolem „niesłyszalnego” staje się tutaj stojący akord16.  

Specyficzna logika snu surrealistycznej poezji Chabruna, wykorzystanej w Paroles in-
spirowała kompozytora takŜe do niekonwencjonalnego opracowania zespołu słów, powta-
rzanego w wierszu. Potraktował je tak, jak gdyby nie miały istotnego treściowego znaczenia 
i przydał im za kaŜdym razem inny „charakter muzyczny”, inną ekspresję, np. wers „le cri 
du bateleur et le cri de la caille” (krzyk błazna, krzyk przepiórki) na początku śpiewany jest 
dramatycznie, a później – w kołyszących motywach – nostalgicznie. Surrealistyczny tekst 
sprowokował wyobraźnię muzyczną Lutosławskiego do „surrealistycznego” opracowania 
muzycznego, nieprzystającego emocjonalnie do znaczenia słów. 

Fakt, iŜ literatura odgrywała rolę bodźca dopiero w trakcie tworzenia utworu wokal-
no–instrumentalnego, a nie stanowiła pierwszego czy głównego źródła inspiracji, moŜe 
w pewnym stopniu tłumaczyć, dlaczego Lutosławski nie napisał opery. Przypuszczalnie nie 
doznał „natchnienia”, w czasie którego objawiłby mu się ów ogólny zarys utworu scenicz-
nego, który stopniowo przybierałby realne kształty i treści. A przecieŜ myśl o pisaniu opery 
powracała, choćby przy okazji pytań krytyków muzycznych i dziennikarzy, dlaczego jej nie 
napisał. Ale teŜ potwierdzenie zainteresowania operą znajdujemy w Zeszycie myśli, np. 
w notatce z dnia 21 II 59: „Przeczytać jeszcze raz Nadzwczajną rakietę Wilde’a – temat do  
1-aktówki, a w kaŜdym razie dobry przykład do zastosowania idei umowności najdalej 
posuniętej jako jedynego wyjścia dla opery”17. Kompozytor wielokrotnie zastanawiał się nad 
konwencją operową, nad koncepcją oper dawnych i współczesnych, mówił, Ŝe najbliŜsza jest 
jego preferencjom estetycznym koncepcja Ravela wyraŜona w operze Dziecko i czary. Nie 
podjął jednak ‘tematu operowego’ w swej twórczości muzycznej, mimo tego, Ŝe zastanawiał 
się nad tekstami, które potencjalnie nadawałyby się do jego koncepcji opery. Wydaje się, Ŝe 
jego wyobraźnia była szczególnie rozbudzona, rozbudowana, Ŝywa i twórcza w świecie 
dźwięków „czystych”, nie kojarzonych z treścią literacką. 

Intelektualna ciekawość kierowała myśl Lutosławskiego na zagadnienia filozoficzne, 
polityczne i społeczne. Miały one niewielki wpływ bezpośredni na twórczość kompozytora, 
na pewno jednak i d e e  i  wa r t o ś c i  z nimi związane były przedmiotem jego rozmyślań 
i wypowiedzi. Cenił wartości nieprzemijające, które zapewniają dziełom trwałe miejsce 
w dziejach muzyki. Pomimo tego, Ŝe był nowatorem, nie przywiązywał wagi do nowości 

                                                 
15  WITOLD LUTOSŁAWSKI, głos w dyskusji w: Konwersatorium na temat utworów wokalno–instrumentalnych, w: 

Muzyka w kontekście kultury. Spotkania muzyczne w Baranowie, Kraków, s. 98 
16 TamŜe, s. 107 
17  W. LUTOSŁAWSKI Zeszyt myśli, cyt. za „Tygodnik Powszechny”, op. cit., s. 13. 



jako wartości samej w sobie, jak to czynili kompozytorzy awangardowi. Ponownie przytoczę 
tu myśl kompozytora z jego Zeszytu myśli: 

10 X 62: Nowość jest w dziele sztuki tą cechą, która najszybciej się starzeje. Moje poszukiwania 
w dziedzinie języka muzycznego nie mają na celu nowości samej w sobie. Szukam takich spo-
sobów technicznych, które dadzą się zastosować wielokrotnie i pozostaną w mym repertuarze 
środków wyrazu. Inaczej mówiąc – szukam wartości trwałych, które nie zuŜywają się na-
tychmiast. […] Indywidualność w sztuce polega w małym stopniu na wynalazczości technicz-
nej. Efektowne brzmienie czy trick fakturalny to bardzo powierzchowne cechy indywidualności 
muzycznej. Od indywidualności polegającej na efektach języka o wiele bardziej imponuje mi 
indywidualność trudno uchwytna, ukryta za pozornie konwencjonalną szatą zewnętrzną. 
Artyście obdarzonemu taką indywidualnością nie zaleŜy na autorstwie tego czy innego tech-
nicznego tricku. Trick moŜna ukraść, ale nikt nie moŜe ukraść indywidualności18. 

 Owe wartości trwałe zaistniały w muzyce Lutosławskiego i zapisały się w postaci 
konkretnej, w jego koncepcji harmoniki, polifonii i formy. Jak mówił, towarzyszyło mu 
„instynktowne poszukiwanie tego, co wydaje się w muzyce trwałe. Między innymi 
poszukiwanie formy, która byłaby czymś więcej niŜ rezultatem procesu jej rozkładu”19. 
Znamienne, Ŝe wypowiedź ta pochodzi z roku 1966 (2 X), gdy w kręgach kompozytorów 
awangardowych mówiło się o rozkładzie formy w muzyce. 

Lutosławski z wielkim uznaniem wyraŜał się o klasykach – mistrzach wielkiej formy 
muzycznej. Cenił wysoko ich doskonałą umiejętność kształtowania dramaturgii utworu. 
Sam, mierząc się z tym problem, stworzył własny model formy dwufazowej, który – wzorem 
klasyków – stosował wielokrotnie, poddając go rozmaitym, twórczym modyfikacjom. 

Rozmyślając o wartościach Lutosławski zastanawiał się nad wielką triadą: prawda – 
dobro – piękno. Szczególnie waŜkie były jego wypowiedzi na temat p r awdy  a r t y s t y c z -
n e j . Rozumiał ją jako formułowanie własnych idei, które nie wyrosły na podłoŜu obcej 
ideologii czy filozofii, ani teŜ z potrzeby popularności, lecz z osobistych przemyśleń i auten-
tycznych emocji. 

Prawdę w dziele muzycznym widzę […] w wierności autora dla swej estetyki i swych artys-
tycznych przekonań; w dąŜeniu do najsumienniejszego wyraŜenia tego, co jest przedmiotem 
tych przekonań, w odrzuceniu wszelkich kompromisów mających na celu osiągnięcie jakichś 
korzyści, na przykład spełnienia czyichś Ŝądań, osiągnięcia popularności itd. Kompozytor 
zatem, który oferuje swemu słuchaczowi coś, w co sam nie wierzy, okłamuje go, popełnia więc 
powaŜne naduŜycie20.  

A w Zeszycie myśli kompozytor zapisał 24 III 72 swoje przemyślenia na ten temat 
ujmując je bardziej osobiście:  

RóŜne motywy leŜą u źródeł twórczości artystycznej. Do pośledniejszych, pospolitszych lub 
wprost płaskich naleŜy chęć zwrócenia na siebie uwagi, pragnienie popularności, pieniądze etc. 
(Nędza!). Naczelnym motywem w mym działaniu jest danie najwierniejszego świadectwa, 
„materializacja” świata istniejącego we mnie i ustawicznie się rozwijającego. Pragnienie to łączy 
się z namiętnością do całego świata muzyki: tajemniczego, samoistnego, a jednak pozostającego 
w najściślejszym związku z człowiekiem i jego losem21. 

                                                 
18  TamŜe, s. 13 
19  TamŜe, s. 13 
20  Wypowiedź Lutosławskiego w trakcie spotkania z kompozytorem w 1984 roku, w kościele Bernardynów w 
Krakowie, w ramach V Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, opublikowana następnie w: Dialog Kościoła z 
kulturą, t. I, red. ks. Stefan Misiniec, Kraków 1986, s. 212. 

21  W. LUTOSŁAWSKI Zeszyt myśli, cyt. za: „Tygodnik Powszechny”, op. cit., s. 13. 



 Dz i a ł a n i a , rozumiane w przyjętym modelu osobowości jako „aktywne poszukiwa-
nie nowych bodźców”22, moŜna by było rozpatrywać zapewne w wielu sferach Ŝycia, ale 
zawęŜając temat do prezentacji cech osobowości kompozytora w kontekście jego pracy 
artystycznej, chciałabym zwrócić uwagę na sztukę dyrygencką Lutosławskiego. Jego kontakt 
z orkiestrą zapewne nie od razu podyktowany był poszukiwaniem nowych bodźców. W ro-
ku 1963, kiedy odbywało się prawykonanie Trzech poematów Henri Michaux, było to prawdo-
podobnie wymuszone koniecznością wystąpienia dwóch dyrygentów, natomiast wkrótce 
kompozytor odczuł, Ŝe praca z orkiestrą daje mu moŜliwość weryfikacji pomysłów muzycz-
nych powstałych w atelier, a takŜe podsuwa pomysły nowe. Wydaje się, Ŝe spostrzeŜenie to 
było jedną z przyczyn, dla których kompozytor przez blisko 30 lat niemal nie rozstawał się z 
batutą.  

Zastanawiając się nad elementem otwartości na doświadczenie, jakim są u c zuc i a ,  
spróbujemy przyjrzeć się otwartości Lutosławskiego na stany emocjonalne innych ludzi 
w aspekcie percepcji jego utworów. Nie jest to problem łatwy do przedstawienia, bowiem 
z jednej strony kompozytor wielokrotnie mówił, Ŝe odbiorca nie jest mu obojętny, a wręcz 
przeciwnie – bardzo waŜny, i to właśnie jego stany psychiczne chciałby kształtować pisząc 
utwór muzyczny. Z drugiej strony z innych wypowiedzi wynika, Ŝe poprzez swą muzykę 
chciał odnajdywać odbiorców, którzy odczuwaliby podobnie jak on. Przytoczymy tu frag-
ment z Zeszytu myśli kompozytora, z 24 III 1972 roku:  

Czy obchodzi mnie wyłącznie to, co dzieje się we mnie samym i nic poza tym? Z pewnością nie. 
śarliwe pragnienie łączności z ludźmi poprzez sztukę stale mi towarzyszy. Moje wysiłki jednak 
nie mają na celu zjednania sobie jak największej ilości słuchaczy i zwolenników. Nie pragnę zje-
dnywać, natomiast pragnę odnajdywać. Odnajdywać tych, którzy w najgłębszych warstwach 
duszy czują tak samo jak ja. Jak dąŜyć do tak postawionego celu? Tylko poprzez maksymalną 
szczerość artystycznej wypowiedzi na wszystkich jej szczeblach, od technicznego detalu aŜ do 
najtajniejszej, najintymniejszej głębi. Zdaję sobie sprawę, Ŝe taka postawa eliminuje od razu 
duŜą ilość potencjalnych słuchaczy mych utworów. Ci, którzy zostają, stanowią za to skarb nie-
oceniony. Są ludźmi bliskimi, mimo Ŝe mogą być nieznanymi osobiście. Twórczość artystyczna 
moŜe więc stanowić między innymi swoiste łowy dusz ludzkich, zaś wyniki takich łowów 
przynoszą lekarstwo na jedno z najdotkliwszych cierpień człowieka: uczucie samotności23. 

Miał więc Lutosławski – wydaje się – wizję odbiorcy idealnego, który byłby w stanie 
przyjąć utwór jako pewien przekaz brzmień i emocji przez nie wywołanych w taki sposób, 
jakiego oczekiwał kompozytor. Chciał dotrzeć swą kompozycją do odbiorcy muzyki, który 
byłby jemu podobny. 

Ten skrótowy przegląd cech osobowości Lutosławskiego, związany z otwartością na 
doświadczenie, pozwala zauwaŜyć, iŜ kompozytor nie naleŜał do osób o niskiej otwartości, 
ale teŜ nie do tych o otwartości skrajnie wysokiej. W dwubiegunowej charakterystyce otwar-
tości na doświadczenie stwierdza się, Ŝe „Osoby o duŜej otwartości są ciekawe zjawisk 
zarówno świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego, są kreatywne, mają Ŝywą i twórczą wyo-
braźnię oraz wykazują intelektualną ciekawość i zainteresowanie sztuką oraz duŜą wraŜli-
wość estetyczną. Jednocześnie są niekonwencjonalne, skłonne do kwestionowania autory-
tetów, niezaleŜne w sądach i nastawione na odkrywanie nowych politycznych, społecznych 
oraz estetycznych idei”. Natomiast „osoby o niskiej otwartości są konwencjonalne w zacho-
waniu i konserwatywne w poglądach. Cenią sobie tradycyjne wartości, mają pragmatyczne 
zainteresowania i preferują uznane społecznie sposoby działania”24. 

                                                 
22  B. ZAWADZKI i in., Inwentarz osobowości..., s. 17. 
23  W. LUTOSŁAWSKI Zeszyt myśli, cyt. za: „Tygodnik Powszechny”, op. cit. , s. 13 
24  Cyt. za Psychologia ogólna..., red. J. Strelau, s. 554. 



OtóŜ wypowiedzi i działania Lutosławskiego wskazywałyby na to, Ŝe kompozytor 
przejawiał więcej cech bliskich bieguna pierwszego niŜ drugiego. Lutosławski nie podwaŜał 
autorytetów, z wielką estymą odnosił się do twórczości wielkich mistrzów z dawnych epok, 
ale z drugiej strony z ogromnym zainteresowaniem śledził współczesne wydarzenia artys-
tyczne; zarówno wartości tradycyjne, jak i nowe stały się dla niego źródłami oŜywienia wyo-
braźni i twórczych działań prowadzących do powstania arcydzieł. 
   
 


