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Zgodnie z sugestią organizatorów rzecz postaram się ująć po Gombrowiczowsku, 
w relacji: Lutosławski i ja. Nie iŜbym swoje Ja w ten sposób eksponował czy nadmiernie cenił 
– wprost przeciwnie! – ale tak będzie lepiej: pozostawać w cieniu wielkiego twórcy i czło-
wieka. Pośmiertnie wydany tom pięknych i mądrych esejów i szkiców Haliny Micińskiej–Ke-
narowej zatytułowany jest (przez wydawców, a zgodnie z intencją Autorki) Długi wdzięcz-
ności, wskazując na myśl przewodnią ksiąŜki: co i ile Autorka zawdzięcza osobom, które 
miała szczęście w swoim Ŝyciu poznać. Do tego właśnie chcę nawiązać, odpowiadając na 
pytania: ile ja zawdzięczam Witoldowi Lutosławskiemu i Jego muzyce? Jak wielki jest wobec 
niego mój „dług wdzięczności”? NaleŜy On bowiem do tych twórców – artystów, myślicieli 
– których miałem szczęście znać osobiście, a którzy oddziałali na mnie najmocniej, wywarli 
wpływ najgłębszy. 

Wpływ ten wiąŜe się z przyjaźnią (tak mniemam), i z częstymi, regularnymi kontakta-
mi. Nasilenie tej przyjaźni to lata, mniej więcej, 1968–1980. Mogę powiedzieć, Ŝe w tym okre-
sie – szczytowym takŜe dla twórczości Lutosławskiego, ukoronowanym III Symfonią (1983) 
– towarzyszyłem jakoś, duchowo, Kompozytorowi w jego drodze twórczej; z najwyŜszym 
zaciekawieniem oczekiwałem Jego kolejnych utworów, przygotowywany do ich odbioru 
tym, co mogłem o nich usłyszeć z ust samego twórcy (a nikt ze współczesnych nie potrafił 
mówić o swojej muzyce tak jasno i precyzyjnie, jak Lutosławski!), kiedy jeszcze utwory te 
były na warsztacie, w trakcie opracowywania szkiców, pisania partytury, i na podstawie 
gotowej juŜ partytury, przed wykonaniem. Potem były prawykonania, nagrania: po II Sym-
fonii (która wywarła na mnie wraŜenie wprost niesamowite, i której pierwsze wykonanie 
w FN zaliczam do moich najsilniejszych przeŜyć muzycznych), dalej: Livre pour orchestre, 
Koncert wiolonczelowy, Novelette, Mi–parti, L’espaces du sommeil... To była w tym czasie równieŜ 
mo j a  muzyka, którą najmocniej przeŜywałem, którą – wydaje mi się – rozumiałem (taką 
zresztą, utrwalona we mnie, pozostała do dziś). 

Miałem w tych latach pewien wgląd w warsztat twórczy Witolda Lutosławskiego. A w 
i s t o t n y c h  rozmowach z Nim tym wyraziściej rysowała mi się Jego niezwykła osobowość, 
uwydatniała się Jego kompozytorska myśl. Owocem tych moich fascynacji (co starsi moŜe 
jeszcze pamiętają) była ksiąŜka nie duŜa, wydana (1976) w „białej serii” PWM: Lutosławski 
a wartość muzyki; rzecz, jak oceniam z perspektywy lat, niedojrzała, niedoskonała, zawiera-
jąca w jednak sobie pewne przemyślenia, koncepcje, których w moim dalszym pisaniu i filo-
zofowaniu o muzyce bynajmniej się nie wyrzekłem. Czy chciałbym przygotować jej nową, 
dojrzalszą wersję? JeŜeli nawet – to i tak nie znajdę na nią dziś wydawcy... 

Jak więc oddziałał na mnie Witold Lutosławski swoją muzyką i osobowością? Jak 
wpłynął na moje poglądy, na odczuwanie, pojmowanie, rozumienie muzyki? Na moją 
f i l o z o f i ę  muzy k i , bo to w końcu jest dla mnie najwaŜniejsze? Na pewno oŜywił, 
pobudził w określonych kierunkach i zdynamizował moje o muzyce myślenie; skłonił – co 
waŜniejsze – do dociekania sensu i określania istoty komponowania muzyki dzisiaj, współ-
cześnie. Dał mi teŜ w pełni zakosztować doskonałości maksymalnej – piękna po prostu 
w głębokim sensie – doskonałości, która i w muzyce naszych czasów jest moŜliwa do 
osiągnięcia, jeśli tylko urzeczywistnia ją twórca tej miary, co Lutosławski. 



Spróbuję teraz ten wpływ Jego na mnie jakoś bliŜej określić i usystematyzować. Ukazał 
mi więc Lutosławski sedno, istotę dzieła muzyki współczesnej, powstającego – in statu 
nascendi – w mojej przytomności. Pokazał, by tak rzec, dzieło to w trzech stadiach: moŜności, 
aktualizacji/realizacji i gotowego utworu. Objawił mi takie dzieło na poziomie wartości 
najwyŜszym z moŜliwych. Ukazał to dzieło w znamiennej dla współczesności przemianie, 
metamorfozie tradycyjnych elementów, której sam dokonywał; ukazał – w nowym współ-
graniu: nowej harmoniki, nowego kontrapunktu, rytmu, tempa, nowej melodyki. Dzieło 
olśniewające oryginalnością, ekscytujące nowością,, zarazem głęboko „substancjalnie” 
w przeszłości zakorzenione. Objawił mi nowy świat muzyki na wyŜynach absolutnego mis-
trzostwa, wynikający ewolucyjnie z historii i przemian dziejowych muzyki Zachodu. Luto-
sławski aktywizował, Ŝe tak się wyraŜę, moje penetracje, drąŜenia obszarów muzyki 
pojęciami – róŜnokierunkowo i róŜnopłaszczyznowo. 

Tutaj nawiąŜę do ogólnego planu wspomnianej ksiąŜki z tamtych lat (uwaŜam ją, 
mimo wszystko, za waŜny etap drogi rozwoju mojej „filozofii muzyki”). Zawarty w niej jest 
pewien projekt, zarys, szkic mojej własnej „filozofii nowej muzyki”, oparty na dziełach 
największego chyba tej muzyki twórcy, wysnuty z jego twórczości. Są w tej ksiąŜce dotknięte 
– z tendencją do ich pogłębiania – cztery moim zdaniem najwaŜniejsze strony muzyki i mu-
zycznej osobowości kompozytora. A więc: 

• strona praktycystyczna, praktyczna, pragmatyczna, czyli kompozytor działający, 
pracujący w materiale muzycznym; komponowanie jako praca z jej znamienną teleologią; 
działalność twórcza ucelowiona, dzieło w jego formie, lub po prostu formę mające na 
celu. RozróŜniam tam trzy rodzaje działania: na dźwiękową materię w celu jej 
formowania; na wykonawców muzyki; na jej słuchaczy; 

• następnie – strona systemiczna, systemizująca, myślowa, intelektualna, teoretyczna 
(ściśle zresztą z praktyką związana). Tu kluczowy jest passus (cytuję sam siebie): „Logika 
jest naczelną właściwością całej muzyki Lutosławskiego. Uderza nas ta cecha w kaŜdym 
utworze, juŜ przy pierwszym słuchaniu [...] Obcując z tą muzyką, jestem od lat pod 
przemoŜną sugestią logiki i logiczności.” Zastanawiam się dalej nad istotą systemu, 
według którego kompozytor pracuje (sam go zresztą dla siebie stwarzając). TakŜe nad 
relacją „systemu” do „elementów” i „jakości” powstającej muzyki, próbując teŜ jakiejś 
całościowo–syntetyzującej analizy muzyki Lutosławskiego; 

• dalej – strona estetyczna tycząca p i ę k n a . Znowu cytat kluczowy: „Principium 
piękna jest nadrzędne dla całej muzyki Lutosławskiego. Piękno jest tu wartością naczelną. 
Wokół niej ogniskują się inne jakości; bogactwo elementów konstytuujących dzieło 
istnieje ze względu na piękno i w relacji do piękna winno być rozpatrywane.” Dalej 
szkicuję, wysnutą z muzyki kompozytora, moją teorię/filozofię piękna muzycznego, 
która od tamtego czasu nie zmieniła się zasadniczo, a tylko moŜe nieco się pogłębiła i 
doprecyzowała; 

• wreszcie – strona najbardziej filozoficzna, pod znamiennym tytułem „Istnienie”. 
RozwaŜania wynikające z mojej fascynacji samym faktem istnienia, mocą bytową, siłą 
bycia (jak bym to dziś określił) arcydzieł muzyki współczesnej, jakie nam daje 
Lutosławski. Próbuję dociekać (z inspiracji Platona i Kanta) podłoŜa i przyczyn istotnych 
tego istnienia w ideach (wzorcach idealnych, ideach regulatywnych, ideach 
kształtowania, ideach formy...). 

Muzyka Witolda Lutosławskiego jest głęboko wkorzeniona w tradycje kultury Zachodu. W mu-
zyce tej odnajdujemy mianowicie idee oŜywiające sztukę europejską od czasów starogreckich. 
Określenie i zestawienie tych idei daje nam jakby dwupoziomową tablicę podstawowych kate-
gorii – formalnych, wyrazowych, przedstawieniowych – sztuki (nie tylko muzyki!) Zachodu. 



Kategoriami nadrzędnymi są tu: piękno i logika (systemiczność). Kategoriami podporządko-
wanymi zaś: wydarzenie i proces, konflikt i walka, kontemplacja, patos i ekstatyczność. Kate-
gorie powyŜsze – i tkwiące u ich podłoŜa idee – funkcjonujące w obszarze muzyki (właśnie ona 
stanowi dla nich medium najwłaściwsze) wskazują równocześnie na całą sieć powiązań świata 
muzyki z rzeczywistością świata realnego. 

Tak to wówczas pisałem. I próbowałem rozpatrywać i s t n i e n i e  muzyki Lutosław-
skiego według wymienionych „kategorii”. Kilka więc jeszcze cytatów, na zakończenie: 

Muzyka Lutosławskiego jest nasycona wydarzeniami. KaŜdy jego utwór przedstawia obszar in-
tensywnego dziania się, proces gęsty od wydarzeń. [...] Jest on być moŜe jednym z ostatnich 
wielkich mistrzów organizacji, kompozycji i reŜyserii wydarzeń (zdarzeń) wewnątrzmuzycz-
nych. [...] dokonuje w swej twórczości oryginalnej syntezy: włącza mianowicie swobodny, nie-
związany przepływ – następstwo i paralelność – wydarzeń muzycznych w zakres wyŜszego 
porządku formalnej organizacji zdarzeń. Dzieje się tak począwszy od Gier Weneckich. [...] 

Dynamiczna przetworzeniowość – z wydarzeniem jako podstawowym czynnikiem stawania się 
formy – jest fundamentem całej twórczości Lutosławskiego.[...] 

Rysuje nam się tutaj wywiedziona z twórczości Lutosławskiego, hierarchia fundamentalnych 
dla kultury Zachodu zasad porządkowania i organizacji wewnętrznej muzyki. W zasadach tych 
odzwierciedlają się zarazem nasze sposoby widzenia – odczuwania – ujmowania – struktu-
rowania Rzeczywistości–Świata. I tak: – muzyka (świat) pojmowana być moŜe jako ciągłe 
przetwarzanie, nieustanna gra dialektyczna stałości i zmienności (zmienności na podłoŜu 
stałości); jest to zasada nadrzędna; – muzyka (świat) pojęta być moŜe jako narastanie, proces 
narastający [...] 

 
 


