
.fohn Coge
odczyÍ o niczym

Kaźdy wiersz składa się z czterech ,,taktów.., a każda jednostke struktury rytrnĺcznei
zawiera dwanaście wi€rsŻy. całość Podzielona ie5t na Pjęć wielkich części' tworzącycľl
Proporcje 7 |6 |14 |14:7' czterdzieści osiem taktól^/ każde| jednostki dzie|l sĺę
w taki sam sPösób. Tekst jôst wydrukowany w czterech kolumnach' co ułetwia Jegorytmiczną lekturę. Każdy wiersz czýtamy od lewej do prawej pÍzez całą stronę, a nie'
z góĺy na dół l(olejnymj kolumnami' Nie należy czytać tekstu w sposób sztuczny (co
mo8łoby 5ię zdarzyć Pfzy Żbyt wiernyrn Przestrze8aniu pozycji słóv', na stronie), lecz
stosuiąc ruboťo, jak w mowie codziennei.

Jestem tu

chciałby wy;ść

zrobić
ciszy

0"rł*,

dokądkolwiek

tU*U Ou,"i

jakąś myśl

chwytający

która zwie się

Czy dojdzie do

moglibyśmy Po Prostu

lecz cĺsza wyma8a

:

i to, co schwytane,

dys- kusją

nrej !

t
Postanowić

Jak wolicie

Jeżeli ktoś z państwa

może to w każdej chwili
domagamy się

Uchw},ćmy

łatwo

z miejsca tworzą za-

inie mam nic do powiedzenia

aĐYm

My

złaPać ją

9'4 Bo

kusji

teraz

słowa

crszy

o

nie robić oys-

I
mamy clszę

w tworzeniuPoma8alą
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i mówię to sam

jakieĺ mĺ trzeba

Ten odcinek czasu

Ja nie mam nic do Powĺedzenia
ito jest właśnie

jest zorganizowany

kochajmy je

sKomPonowany

tak' jak robię

i potrzebne jest

pusta szklan ka

chwĺlj wszystko

wpad niemy w tym odczycie

, czy nre.

Patrzmy na nią jak na coś oglądanego

Nie lęka1my się

robię 8o
muzycznY!

Potrzebna.jest nam

Ponieważ
utwór

Albo raczej

można

Mój odczyt jest

Jest jak szklanka

szklanka

iest jak

nalać

(kto wie ?)

proszę bardzo.

n" K"nr"a

w każdei

mleka.
mleko

do której

Może Później
na jakąś ideę

Nie mam żadnej idei, czy chcę

by

Jeżeli w Kansas

niemal zbyt cĺekawa

wbrew sobie

mleć w sobie

od wszystkiego na świecie

Jest jak pusta szklanka

a może kukurydza

Kansas

i na każde życzenie

Albo moźesz je opuścić

Ponieważ nie mamy

to zdanie sobie

z okna

Arizona

interesuje się

Kansas

Jeśli ktoś ją ma'

ľ
Przez chwilę

podczas podróży

wtedy, rzecz lasna,

zwłaszcza dla

wszlstkim.

iest ciekawsza,

nowo- jorczlka,

Po-

j"k-

?

ma taką cechę:

można tam wrócić

na zawsze

nic

sPrawy,

Dlatego

i dla nowojorczyka

nic, sama pszenica

Co za rőżnica

w kazdej chwili

nigdy iuż tam nĺe wrócić

.ze nre mamy

każda rzecz

ktőry
Właśnie poczuł, że chciałby

Kansas jest inne

bardzo odświeżające'

?

można je oPuścić

Nasza obecna poezja

nic

nas zachwyca
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(bo iej nie Posĺa-

w każdej chwili

żeśmy ją posĺedlĺ' lecz

' a jakże nie-

To, co nazywam

Ja sam

ciągłość

jeżeli staje się rzeczą

Ikonieczną
záan$aŻowania'

wynika z tego' że nic

Przedstawia to' co się

lzdarza
takie poczucie formy

Pam 
jęcią:

ich rozwój;

że możemy

inaczei niż ślimaki

co Pozwara nam

tego wszystkiego, co

wylądować na

!ziałają,

Słuchać tego w muzyce

żIcia na taką właśnie

Imodłę

damy)

Nie musimy burzyć

może sĺę znów pojawić i wydać się obecna

Czy byłoby to Powtórzeniem ?

Ponieważ tak nie myślimy, jest ona swobodna

nie musimI się'lękać, że ją

[stracimy
już Przeszłai

i stać się teraźn ĺejszością

Tylko wówczas, gdybyśmy

ImyślelÍ'
i my także jesteśmy wolni

na Przyszłości,

treścią.

clą8{osc'

Mam na myśli

n te-

że nasz zachwyt

Każda chwila
lalzra ĺA'aa ia<t

zwlązanego z

ich walka;

(Krora les! Przeswtaocze-

Ĺniem'

faktycznie,

w sobie,

lub trwać nieruchonio

Lecz strzeżmy się

Ponieważ w każdej chwili
a samolot może

Nie obdarzone niczym

ciągłość

nie da się powiedzieć'

nĺe odbiega od

Przeszłości:

'96

Pewna lest ona

Poezją'
nazwa{em to

utworu muzycznego.

fo znaczy

nie posiadamy

od

tematy i

punkt ku lminacyjny;

mieć swój własny dom)

' noslmř nasze

clesząc się

osza{amla]ąco

może zadzwonić

pustym placu

i kawałek sznurka,

i tak

Prócz niczego

lub komponować zeń

Prawie każdy rozumie się

E
nazywa|ą często

formą

W dniu dzisiejszym

jest dowodem

iest dowodem,

POCZUCTa

tematy Poboczne;
rekapitulacja

oomy

I
fruwać

z oou rzeczy naraz.

Piękne'
telefon,

i zachód słońca

urzeczywistnia się

nic więcei

m uzlKę
jest tylko nieco prostsze



jeżeli zostanie Przyjęta - ze swei strony przyjmu je wszlstko
które _ tak jak głowy

[cu kr u

struktura ?

o tym odczycie,

odcinka czasu

że piszę muzykę

tl
wynika z naszejTo, że robienie m Uzyki

Przyjęcie

Prosta,
zmierzyć

rzadkie momenty

uczą nas

najlePiej Przedstawić,
mówić

zay{art:ĺ

w Prąlbliżeniu

Te czterdzieści min ut

każdy odcinek
-^t,l^)- Uĺ ušl

umożli\^,/ia tę

wydaje mi się ona
jal( widzicie,

Teraz zaczyna się

druga część tego

ograniczeń struktury.

Ponieważ można ią sobie Wymyślić'

. 'lest dyscyPliną,

zSody na

Struktura jest

wyobrazić,

która _

podane koniom przytrenin-

lgu -
Jak mógłbym

Po prostu

którř jest

wynoszące8o

ro znaczy Proslsze

jest sPrawą Prostą'

eKsrazy,

robić to, co robim/
co to jest

o tym,

wewnątrz

czterdzieści min ut

został), Podzielone na

jest PodŽielony
pierwiastek iiest
mikro_makrokosmiczną

od powied nia i

mo8ę więc mówić o

lwszlstkim

dla mnie, Ponieważ tak się zdarzyło

nawet te

wielkich częścj,

Podział wewnętrzny

podziałem, który

i

jakby Przejechać przez Kansas

tego drugiego odcinka

. To jest trochę tak,

A teraz mamy koniec

trzeci odcinek

trzeciego odcinka

Teraz jego trzecia część

I
Pięć
tak samp.

Jeoynym

To nie robi wielkiej różnic)

W tym szcze- gólnym momencie

części odcinka, który jest

części te8o odczytu

struktUrę rytmiczną

co mówię, a nawet jak to mówię.

Przechodzimy właśnie do .czwarte1

drugim odcinkiem drugiej wielkiej

I
drugiej części 97

Teraz

Teraz iego czwarta

7 _ Res íacta I



część

długość

Właśnie

mikrokosmicznego

punktu widzenia

wielkiei części.

nrczeto

skoro jest środkiem

część

PrŽř)ęcIe je,

id ei.

Stru ktu ra

struKtury

Wtedy

jest niewidoczne

Każda chwila

Kosy

wsPa- niałe.

Teraz Piąta

przeprowadziliśmy

[doświadczenie
punktu-widzenia

teraz PrzeKraczamy
Pierwsza część

potrzebnym nam

ĺest o
czym jest i

ograniczeń'

Nasz odczyt

Lecz w każdej. chwili

(która, nawiasein mówiąc, ma dokładnie tę samą

v.!4rL4 !!E.L

I
ze strukturą

.iz
centralny pun kt

była chaotřcznym raczej

form;r i

obecnie.

str u ktu rze :

dlaczego musimy się

Większość Przemówień
nie musi mieć

idea

się nią cieszyć

I
mar!wa.

w strukturze
jest absolutna,

sfruwają z Pola,
całkiem

ograniczen ia,

w Wirginii,

t
samego dnia

dyrektorkę college'u

ludzie mówią' że

Czemu nie ?

tego odczytu

makrokosmicznego

drugiej

omawianiem

ciągłości,

Ta druga

o tym, jak prosta jest ona

zgodzić

roi się

żadnej

może się Pojawić

od

będziemy

wyraża samo siebie

Lecz ż,ĺc|e bez

czyste życie

i Przez struktuŕę

żywa i zna-

wydając

nieporównywalne

Słyszałem je'

jakie narzuca referat

[o sztuce

ito otraniczenie

usłyszeć kosy,

Mieliśmy program

lecz' pewnego dnia zobaczyłem

usłyszałem dzĺęcioła.

zajęła się PoIityką
Miałem również

jest

98

p rzyjąłe m

dla panienek uczącřch się dobrych manier

pozwoliło mi, niemal PrzyPadkiem
jak fruwały tam ponad głowami

[i z powrotem

cząca'

dźwięki

POnrewaz

zajęć towarz;ĺskich

gila

Poznałem tam również

jed nakże

i godziny posiłków

I tego

najmłodszą w Ameryce

podała się ona do dymisji,

Proszę bardzo.

-l
l

I

ĺ

I



PrzÍemność
że chciałby

te8o obłędu na Punkcie
rozumrem,

zgaozam,

Pytanre:

częscl Poswlęcone'

Jednak

teraz na po-

nie jest

o materiale,

wynika iasno, że

jak widzieliśmy'

zaczynamy slę

usłyszeć wybitnego

dożyć tej chwili'

Bacha.

co Pan mówi o

lecz chcę Panu

jaki jest Pański

Teraz doszliśmy

str u l(tu rze

ńuszę

A mianowicie

czątku

poświęcona

A Przecież wciąż jeszcze

Imówię
struktura

forma

błąkać

kry/tyka muzycznego,

w której zobaczy

Pewien Uczeń

Beethovenĺe'

zadać

stosunek

który wykrrykiwał'

koniec

powĺedział mi raz:

i raczei się z tym

bardzo zasadnicze

do Bacha

do końca

TI
powiedzieć coś więcei

to:

trzeciej części

strukturze.

o strukturze.

nie ma

również jej nie ma.

o strukturze

znajduiem/ się

i ta część

Jest częścią

7 tego

Pointř
Widać wyľaźnĺe, że

?

Lecz jedna rzecz iest
co ma być niczym,

wobec

zwraGl uvYatę na

podczas gdy

zwľa€a on uwa8ę na 99

Jeżeli jakaś nowa myśl na ten temat nie Przyjdzie mi do głowy'
powiedzenia o strukturze .to będzie ĺ Uż wszystko, co

[mam do

A teraz

Tak i

Pewna.

o materiale:

nie

Jeźeli slę robi

I
czy to coś ciekawego

cos,

i musi okazać cierPlĺwość

W przeciwn),m razie

ten, kto to robi, musi mieć zamiłowanle

to, co zostało zrobione, _ jest niczym; albo

materiału, jaki sobie

materiał, który jest

siebie samego,

czym struktura jest,

wybrał.

zapewne czymś

podczas gdy

Technika

jako dlscyplina,

środkiem

nic jest anonimowe .

oPerowania materiałern jest w sferze znaczeniowei

.ltyr'
w sferze racjonalnei

doświadczenia

!
nrczego



Pamiętam, że pokochałem dźwięk, zanim ieszcze zacząłem na lekcje muzykl

[chodzić

Było tak dlatego,

tym razem

naturalnie będę

jedna z uczennic powie-

[działa po

trzech dźwięków:

swym materiałem

nie byłoby

słowie

Ínateriału
.nie będąc

'czymś

materiału
,Oto pytanie

autobiograficznie

Przypominam sobie, że

zwłaszcza

mnóstwo piękna

stoPniowo polubiłem

uświadamiam sobie, że

wielką i małą

I tak tworzymy

(W ubiegłym roku,

że mówiłem

mówię

mówił

próbach skomponowania

,,Czułam sĺę

Gdyby się

nre

a Ponĺeważ materiał

żadneto

' a była to Przecież

ltytko

nlczym;

charakterystyczneto

' które

Będę na nie odpowiadał

będąc dzieckiem,

nawe! nresPreParowane

pojedyncze

Pięciopalcówka

wszlstkie interwały

zacząłem lubić oktawę

terclę.

z naszych miłości

kied;l mówiłem tutaj,

o czymś

o niczym

jeszcze długo

melodii

otraniczona"

zajmowała

czułaby się

!
jest pozbawiony

ograniczen ia.

sPrawa

stałoby się

dla własnych czasów

Powinno PoProwadzić nas

Jest to pytanie inte-

powoli

I
lubiłem

:

Być moźe, z wszystkich

nasze ż'lcia
odczyt był krótki.

.)

Któregoś dnia

przy pomocy tylko

trzema dźwiękamĺ _
ogranrczona

uczuć''

lstniało ono Yý jej

stało się czImś,

niczym, będąc

Czy należy używać

?

w jakimś kierunku

lektualne

wszIstkie dźwĺęki

Lubiłem je,

jedną rękę kryła w sobĺe

Później

Kiedř Patrzę wstecz,

zaakceptowałem

interwałów

tecz
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lUbiłem te tercje

Griega

Moglibyście

poświęcić życie

zacząłem ciągnąć, jak

Ikaczka
sekund,

nie lubiłem brzmienia

głównie sposób, w jaki

nie lubiłem

nie lubiłem Brahmsa

Muzyka nowoczesna

septlmami,

zawsze,

interwały'

terwałów w muzyce

Inowoczesnej,

Przez nią zafascynowany,

jest z Początku
a ucho już się od nieĺ

byłem w stanie usłyszeć'

niskie8o dźwięku nawet

[wówczas, kiedy

Pracy w Pojedynkę

Biorąc lekcje Ü

znaczenie;

,najmniej

stałem się namiętnym

nazwać, to wszystko

gdyż kwinta nie pobudziła

wielbicielem

T
szczenięcą miłością

pisania muzYki:

KWarry

w tym oKresle

seKsry.

szło razem

przypominam, tym lePiei

Ęaczynam rozumieć,

w),jaśn ia'

trytonem

trafĺałem na kwintę

pojedyncze dźwięki'

KOSZ,

niż budziła

Pisać ią sam.

wystarczy

Jednakże
wysoki dźwięk .iest

tą samą literą.

Poczułem się

I
dowiedziałem się, że

dźwiękami'

Dzięki muzyce

kwinty

pod jej wpływem chciałem

, lecz

U Bacha lubiłem

obok siebie

że naPrawdę to ni8dy

dlaczego nigdy naprawdę

i kwartą'

ita mi się Podobała
wcale nie

Tyle było in-

miłość' i będąc

Pisanie muzyki

skierować na nią u mysł,

tworząc ją'

rőżny

Po wielu latach

osamotnrony.

interWały

ale zakładalą

[mnie do

wykonywaniu utworów

Kiedy później usłyszałem

do wody, do wszystkich

do trltonu i do

Lubiłem też Bacha
' tercii i

wiele rzeczy

Im dokładniej sobie

tercji, i to

fascynowała mnie

sekundami,

w każdym przypad ku'

Czasem były to

i to była roz-

że raczej mnie ona

ffascy n owała,

Postanowiłem
tru6ne:

oddala.

ze

oba są oznaczone

nauczycrela,

nĺe są Po Prostu

Griega
muzyl(ę nowoczesną'

nowoczesnych i nterwałów : septym,

T
wszystkimi swoimi nowo- interwałami :

lczesnlmi

oo ĺ01

posiadaja



swym nastęPstwem

Uczyłem się jej

ż"dnei symPatii

nastęPstwa zwane
zakładające

oszukai wsz/stkich ĺ
Ale co

A iednak

brzmienie, którego
Tonalność'

^a!EllYél 
lll.

obecność

wszTstkimi swoimi

[nowoczesnymi
dysponować,

un iknąć

ucho bezpośrednio

wcale mnĺe nie
że rozdzielenié

nie tylko nowoczesny,

bezpośrednĺo i

poddano dyskryminacji
otrzymałemedukację sentymenralną'
po stronie słabszych
Otrzymałem na polic|i zezwolenie na Puszczanie

[w ruch

ĺaki kiedykolwiek zna- wItwarzałem Przy
flazłem'

. ucho bezPośrednĺo nie słyszy
Nigdy nie lubiłem to-

Inalności
Studiowałem. Lecz nigdy nie czułem do

[n iej
na przykład istnieją określone
lch idea jest nastęPująca: stosu.i nastęPstwa
dźwięku, którego fak- nie ma;

[t/czn ie

' nĺe dochodząc do mety, skręć w inną stronę
? Nie ucho Žostało oszukane, lecz umysł

' całe to za8adnienie .jest bardzo intelektualne
fnuzlka nowoczesna nadal mnie fascynowała

I
i nterwałam i

umysł

nastęPstw dźwiękowych

nie ďyszy

Pocią8ało
umysłu isłuchu
że koniecznie trzeba

[odzyskać
ale ĺ

Nie byĘ one zin-
w związku z nimi

okazało się, że lubię

[szmery

musiał ĺe Ustabilizować'

zmuszających nas myjleć o

zepsuło

nlenaganną rePutację.

,,awangardowy".

tele ktualizowane ;

nie musiało tworzyć
dokładnie tak samo, .jak

!

; a że jako

walczyłem

syren.

pomocy zwoju drutu

Lecz chcąc nimi

aby

dźwĺękach, których
Un ikanie czegokolwiek

Zacząłem dostrze8ać,

dźwięki

Dzięki temu właśnie stałem

['ię
Używałem szmerów

ucho mogło je słIszeć
żadnych abstrakcĺi

lubiłem pojedyncze dźwięki

Również szmery

Amerykanin

o szmery. Lublłem stawać

Najbardziei zachw|cający

[szmer,
przywiązanego do
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gramofonoweto mikrofonu, a Potem go

rzeczytviście szokująco' iak8rzmoty
trochę ze wz8lędów a trochę z Uczuciowych,

Iintelektualnych,
tylko umiarkowanych dźwięków.

że w lpołeczeństwie to, co duże, nie jest ani prawdziwe'

I
Lecz łagodne dźwięki były jak samotność

miłość

zycla, Lzasu

intelektualizację _
gdyby nie były

nie wytarły

nowe dźwięki.

zaczynam słyszeć

dŹwięki w moim Prze-

[konaniu

zaczynanl słyszeć

wyrarre

Myślenie

amplifikowałem.

postanowiłem

iniezależne,

zuPełnie już wytarte'

dawne dźwięki'

Nadająsię równie dobrze

je wytarło

myśleć'

I
,,Jeśli myślisz' że

Brzmiał szokująco'

Po wojnie,

używać

Wydawało mi się'

ani dobre.

Trwałe, jak sądziłem

przynajmniei od

Muszę wyznać, że

dawne dźwięki

wytarte Przez

Widocznie wcale się

do słuchania

od razu stają się

jesteś uPiorem'

Myślenie o t},m, że dźwięki

Jak widzicie

prowadzi nas z Powrotem

[tam,

idys-

lub przyjaźŕl

wartości

i Coca-Coli

wciąż jeszcze odczuwam je tak właśnie, lecz coś inne8o przytrafiło mi ostatnio

[się

ĺak

iak

świeże

staniesz się

są wytarte'

gdzieśm/ już byli: nitdzie

jeżeli wolicie

l jeżeli Przestajemy o nich

i nowel

upiorem "

właśnie je zużywało

zaSadnrenle to

albo,

tam, 8dzie teraz jesteśmy

Znam taką. historyjkę: ,,Pewne8o razu stał czło_

wiek na wysokim wzgórzu. Przechodząca przypadkiem drogą kilkuosobowa grupa spostrzegła w oddali

te8o człowieka stojącego Y.ł gőrze i rozpoczla się rozmowa na ie8o temat. Jeden z nich Powiedział: ten

cźłowiek chyba stracił swego ulubionego Psa. Dru8i na to

: nie, z Pewnošcią wyPatruie Prz}'jaciela' Trzeci rzekł:
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on lubioddychaćchłodnym, górskim Powietrzem. Nie mogli się Po- godzić

I
(czy później będziemy ją Prowadzićl) ciągnęła się aż doszli do wzgórza'

[dalej,

kus.ia
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na którym stał

sPytał:

straciłeś swe8o ulubione8o ?

?

nie straciłem

świeży' górski

nie lubię

?

,,Po Prostu stoję"

pytań'

końcowa odpowiedź

od odpowiedzi

bussy'ego,

Biorę wszystkie

stosuję te, co zostały

Kiedy byłem młody'

. Teraz mam

[Pięćdziesiąt lat

Teraz jesteśmy

Coraz silnie.isze

nigdzie.

IP."
Drugi człowiek spytał

Nie

wiaterek ?

aao,a,

jeżeli zaPlzeęzasz

nie ma też i odPowiedzi

wówczas, naturalnie,

sP rawia, że

podczas gdy dotąd

ten człowiek

O przyjacielu,

jak pisze

dźwięki' jakie znam'

mówiono nli:

czwarteĺ wielkiej części

rowo

nie dochodzimy

Nie draŹni to,

: Czy nie straciłeś Przyjaciela
, też i Przljaciela
Trzeci człowiek sPytał: A może lubisz

Nie

hej, ty tam w 8órze
Nie, nie straciłem

tam w górze

Człowiek stojący w górze :

[rze kł

I

są odPowiedzi

pytania

Pytania

muzyKę.'

wyrzucam te,

satie Powiedział
zobaczysz, kiedy

Nie zobaczyłem niczego

Jeden z nich

t czy

żadnego zwierzęcia

Po co wĺęc

wszystkiemu, o co pytamy

Jeżeli nie ma

Jeżeli są Pytania
, tecz

wydają się absurdalne

wydawały się intelitentniei-

[sze
Ktoś spytał De-

Debussy powiedział:

których nie chcę, i

będziesz miał pięćdziesiątkę

!l

odnoszę wrażenie,

nitdzie

na Początku
tego odczytu.

że nie dochodzimy

w miarę jak odczyt się

Irozwiia
ito sPrawĺa nam Przy-

że się jest tam, 8dzie

lsię jest

Iiemność



i
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I

Drażni natomiast

czwartei wielkiej części

Przyjemnością'

Powoli

Teroz jesteśmy

trzeciego odcin ka

Coraz silnieisze

nigdzie.

Drażnl natomiast

't, czwartel wielkiej

ilo

myśl, że chciałoby się

tuż za

Coraz silniejsze

że nie dochodzę

Powoli

powoli

że nie dochodzimy

która się będzie prze-

[dłużać

przestaje być przyjem-

[nością
jeżeli jesteśmř roz-

[drażnieni
jest Przyjemnośclą

Przestaje drażnić

ipowoli
nie byliśmy nigdŻe

odczuwamy

znajdując się

czwartej wielkiej części

ľowoll

nie dochodzimY

Ni€ drażni to,

myśl, że chcĺałoby się

tuż
części

Coraz silnieisze

być gdzie indziej.

Początkiem
tego odczYtu

odnoszę wrażenie'

nigdzie

I
nigdzie.

)

Przyjemność
nigdzie.

proszę, niech idzie sPać

I

odnoszę wrażenie'

nigdzie

że się jest tam, 8dzie

[się iest

być gdzie indziej'

za Początkiem
tego odczYtu

odnoszę wrażenie,

Teraz jesteśmy

w miarę jak odczyt się

Iroz'/ýija

od nosimy wrażenie

Jest to Przyjemność

leżeli jesteśmy rozdrażnien i

Nic nie jest

lecz na8le

a wtedy coraz

(coraz bardziej

P9czątkowo

a teraz znów

bardziej i

Ibardzlej
ibardziej

jeżeli ktoś z Państwa

na Początku
tego odczytu.

że nie dochodzimy

w miarę jak odczyt się

Irozwija
ito sprawia nam PrzYlem-

Iność

Teraz iesteśmy
trzecieSo odcinka
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Przy.iemnością,

Powoli

Teraz iesteśmy

Piątego odcinka

Coraz silniejsze

nigdzie.

Drażni natomiast

czwartej Y/ielkiej części

że nie dochodzę

Powoli

powoli

że nie dochodzĺmy

która się będzie prze-

Idłużać
Przestaje być Przyjem_

Inością
jeżeli jesteśrny roz_

[drażnien i

jest Prą/jem nością

Przestaje drażnić

ipowoli
nie byliśmy nitdzĺe
odczuwamy

Żnajdując 5ię

czwartej wielkiej częśli

Powoli

nie dochodzimy

Nie drażni to,

myśl, że chciałoby się

tuz

Coraz silniejsze

że nie dochodzę

Powoli

).

Przřjemność
n itdzie.

Proszę, niech idzie spać

I

odnoszę wrażenie,

nigdzie

że się iest tam, 8dzie

[się jest

być gdzie indziej.

za Początkĺem
tego odczytu

odnoszę wrażenie,

nigdzie

I

w miarę jak odczyt się

Irozwija

odnosim/ wrażenie

Jest to Przyjemność

Jeżeli iesteśm}, rozd rażnien i

Nic nie jest

lecz nagle

a wtedy coraz

(coraz bardziej

Początkowo

a teraz znów

Jeżeli ktoś z Państwa

na PocząlKu
teto odczytu.

że nie dochodzim},

w miarę jak odczyt się

Irozwi.ia
i to sprawia nam przyjem-

Iność

Teraz jesteśmy

Piąte8o odcin ka

w miarę jak odczyt się

Irozwija

nigdzie

I
nigdzie.

bardziej i

Ibardziej
ibardziei
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Prą/iemnością'

Teraz iesteśmy

Coraz silniejsze

nigdzie.

Drażni natomiast

czwartej wielkiei części

Powoli
że nie dochodzimy

która się będzie Prze-

[dłużać

Przestaje břć Przyjem-

[nością

ieżeli jesteśmy roz-

[drażnieni
jest Przyjemnością

Przestaie drażnić

powoli

nie byliśmy nigdzie

ooczuwamy

znajdując się

czwartei wielkiej części

'Powoli

nie dochodzimy

Nie drażni to'

myśl, że chciałoby się

tuz

coraz sĺlnieisze

że nie dochodzę

Powoli

powoli

że nie dochodzĺmy

nigdzie.

odnosimy wrażenie

Jest to Przyiem ność

Jeżeli jesteśmy rozdrażnieni

Nic nie jest

lecz nagle

a wtedy coraz bardziej i

Ibardziej
(coraz bardziej i bardziei

Początkowo

a teraz znów

Jeżeli ktoś z państwa

w miarę iak odcą/t się

Irozwija

odnosimy wrażenie

Jest to przyjemność

Jeżel i jesteśmy rozdrażnieni

powoli

chce spać

).

przyjemność

nigdzie.

proszę, niech idzie spać

I
w Połowie

tego odczytu.

odnoszę wrażenie, że nie dochodzimy

' w miarę jak odczyt się

Irozwija
nigdzie i to sPrawia nam PrzYiem-

Iność

że się iest tam, 8dzie

[się iest
być gdzie indziej.

za Połową
tego odczytu

odnoszę wrażenie,

nigdzie

T

nigdzie.

Teraz jesteśmy
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która się będzie Przedłużać.



PrzyJemnosclą'

Powoli
chce sPać

Teraz jesteśmy

dziewiąte8o odcinka

Coraz silniejsze

nigdzie.

Drażni natomiast

czwartej wielkiej części

Przyjemnością'

Przestaje być Przyjem-

Inością
jeżeli jesteśmy rozdraż-

[nieni
jest Przřjemnością

przestaje drażnić

powoli

nie byliśmy nigdzie

ooczuwamy

znajdując się

czwartej wielkiej części

Powoli

nie dochodzimy

Nie drażni to'

myśl, że chciałobý się

tuz za

Coraz silniejsze

że nie dochodzę

Powoli

powoli

że nĺe dochodzim)'

która się będzie prze-

|dłużaé

Przestaie być Przyjem-

Inością

ieżeli jesteśmy roz-

- ldrażnieni

przy.jemność

nrSozre.

proszę, niech idzie sPać.

I

odnoszę wrażenie,

być 8dzie indziej.

Początkiem
tego odczytu

odnoszę wrażenie,

nigdzie

T

nigdzie.

Nic nie jest

lecz nagle

a wtedy coraz bardzlej i

Ibardziej
(coraz bardziej i bardziej

Początkowo

a telaz znőw

Jeżeli ktoś z Państwa

na Początku
teSo odczytu.

że nie dochodzimy

w miarę jak odczyt się

Teraz jesteśmy

dziewiątego odcinka

* 'i".ę 
jak odczyt 5ię

Irozwija

odnosimy wrażenie

Jest to Przyjemność

Jeżeli jesteśmI rozdrażnie-

. lni
Nic nie jest

recz naSle

Irozwija
nigdzie ĺ to sPrawia nam Przyĺem-

Iność
że się jest tam' 8dzie

[się jest
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Powoli
chce sPać

iest Przyiemnością

pizestaje d rażnić

ipowoli
nie byliśmy ni8dzie

odczuwamY

znajdując się

czwartej wielkiej części

Powoli

nie dochodzim;'

Nie d rażni to'

myśl, że chciałob;ĺ się

tuż

Coraz silniejsze

że nie dochodzę

Powoli

powoli

że nie dochodzimy

która się będzie prze-

[dłużać

Przesta|e być Prąljem-

Inością
jeżeli jesteśmy rozd raż_

[nieni

iest 'Przyiemnością

Przestaje drażnić

i powoli

a wtędy coraz

li
(coraz barozlei I

Początkowo

a teraz znőw

przyjemność

nigdzie' Jeżeli ktoś z państwa

Proszę, niech idzie spać.

I

bardziei

bardziej

bardziej

na Początku
tego odczYtu.

że nie dochodzimy'

w miarę iak odczyt się

Irozwiia
i to sPrawia nam PrzYjem-

[ność

Teraz Jesteśmy
jedenastego odcinka

Coraz silnieisze

nigdzie.

Drażnl natomiast

czwartej wielkiej części

Przyiemnością'

odnoszę wrażenie'

nĺ8dzie

że się jest tam, gdzie

lsię jest

być gdzie indziej.

Początkiem
tego odczytu

odnoszę wrażenie'

nigdzie

T
nigdzie.

Teraz jesteśmy

jedenasteSo odcinka

* .i"rę jak odczyt się

Irozwiia

odnosimy wrażenie

Jest to Przřjemność

Jeżeli .iesteśmy rozdraż-

Nic nie iest

lecz nagle

a wtedy coraz

(coraz bardziej

Początkowo

Inieni
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bardziej i

Ibardziej
i bardziej



Powoli

Teraz jesteśmy

trzynastego odcin ka

Coraz silniejsze

nigdzie.

Drażni natońiast

czwartei wielkiej części

nie byliśmy nigdzie

odczuwamy

znaiduiąc się

czwartei wielkiej cżęści

Powoli

nie dochodzĺmy

Nie drażni to,

myśl' źe chciałoby się
tuz

Coraz silniejsze

że nie dochodzę

Powoli

powoli.

że nie dochodzim;ĺ

która się będzie prze-

|dłużać

Przestaje być Przyjem-

Inością
jeżeli jesteśmy rozdraż-

[nieni

iest Przyjemnością

Przestaje drażnić
powoli

nie byliśmy nigdzie

ooczuwamy

znajdUjąc się

irzy1emnoĺe
nigdzĺe'

Proszę' niech idzie sPać

I

odnoszę wrażenie,

nitdzie

ze się jest tam, gdzie

[się jest

być 8dzie indziei.

za Początkiem
Eeto odczytu

odnoszę wrażenie

nitdzie

I
nigdzie.

).

Przyjemność
nigdzie.

Prcszę' niech

a teraz znőw

Jeżeli ktoś z Państwa

na Początku
tego odczytu.

że nie dochodzim;r

w miarę iak odczyt się

IroŽwija
ĺto sPrawia nam Przyiem_

. 
[ność

Teraz jesteśmy

trzynastegô odcinka

w miarę jak odczyt się

Irozwija

odnosim), wrażenie

Jest to Przyjemność

Jeżeli .jesteśmy rozd rażnieni

Przyjemnością,

ĺ10

Nic nie jesr

Iecz nagle

a wtedy coraz

(coraz bardziej

Początkowo

a teraz znőw

bardziej i

Ibardziej
i bardziei

powoli

chce sPać
Jezeĺl ktos z Panstwa

idzie sPać.
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Tak, sko ňczyło się to

,,Przeczytaj mi raz jeszcze

metodą iest kontrola

nury,

Jest tu zbyt mało

jak

każdy może

iuż.
lnadal
tę część, w której wy-

[dzie-
Dwunastotonowa

czegoś jest tu

niczeSo

most z nlkąd

przejść po nim

T
Było 

' 

Przyjemne

dziczam wszystkich"

seria

każdej

za dużo

do

:

sPrawia nam Przyjemnosć.

jest metodą:

pojedynczej

Struktura jest

n ikąd

szmery czy dźwięki
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Gdyby to chodziło o nogi ,

?

?

ale ona jest

A czy możemy frunąć

Nie mam nlc

metodą'

I wydaje mj sĺę, że

muzyki shakuhachi

Cóż za rőŻnica

I
czy istniałab,ĺ dwutonowa seria

stąd' i dokąd

przeciw dwu nastotonowej serii;
a nie strukturą

Wiele utworów,

bez powodu

Ponieważ na8le

które

mó8łbym

t

pszenica czy kukurydza

Ja myślałem, że jest osiemdziesiąt osiem tonów .

A wy moglib7ście też dzielić je w dalszym ciągu.

dowolnie długo

Ch ińskie brązy

112 nĺe Posiadam

które są dziełem

Potrzeby własności

nrczego

Zbiory płyt
to nie muzyka

Gramofon iest rzeczą,

. Rzecz prowadzi do dalszych rzeczy,

nie prowadzi do niczego .

Naprawdę Potrzebna struktura

[nam jest

że nie jesteśmy ni8dzie

wykorzystuje dwunasto- serię

je kocham.

jaPońskiej

Yeibitchai

stać

[tonową
Kocham je

Kocham je,

(Moją własną muzyką osiągam to szybko

abyśmy mogli zobaczyć,

kocham,

lecz wcale nie dlatego

oana;au;ę się nigdzie

.)

zawsze słuchać

lub Navajo

Albo teŹ mógłbym siedzieć

!ub
Richarda Lĺppolda

jakże je lubię

Lecz te cuda

mają skłonność do wzbu-

[dzania w nas

a wiem Przecież, że

muzycznym

instrument muzyczny

przed Pełnią księżyco

in nych,

I
nie iest instrumentem

podczas gdy



towarzystwa o nazwie,,ZrzeszenieKaPitallstów"

Podejrzewał,że może komunistami.)

Üesteśmř

Prezesem
znĺszczenia co najmniej setki

Każdy nowy członek

Warunkiem przyjęcia

Płyt'

na własność

" 
n"*"a

Pewna pani

w Teksasie muzyki

w Teksasie.

Czy chcielibyście stać się

[człon kam i

(Wtedy nikt by nas nie

staje się automatycznie

jest przedstawienie do-

[wodu
a w przypadku

i\ie ma zadnel pointy,

dłuto8rająca

z Teksasu Powiedziała:
W Teksasie

UPrzątnijcie z Teksasu

a zaraz ktoś zacznie się

Kaźdemu danI jest

ale nie o pieśń

chodzi o proces

a kiedy śPiewasz

jesteś

taśmy dźwiękowej -
Wyobrażać sobie, że

to nie rozumieć

a raczej Pointą iest

Płyta jest rzeczą'

I
Mieszkam w Teksasie

nie mamy muzyki.

dlate8o, że

Płyty

jednej Powierzchni na8raneĺ

Posiadamy jakąś muzykę

pointy

n rc;

jest czymś.

Nie mają oni

mają Płyty

uczyć śpiewu

éńiéw

chodzi i

śPiewania

na swoim mielscu

Wszystko, co wiem o metodzie, sProwadza się do tego, że kiedy nie Pracuĺę, myślę

czasem, że wiem niejedno, lecz kiedy biorę się do Prac/, staje się jasne, że nie wiem nic.

Posłowie do odazytu o ni.zym

z$odnie z 1yÍn, co Powiedziałem o dyskusji, że nie jest ona niczym innym jak tylko zaba\^/ą, przytotowałem sześć odPowiedzi

na pieĺwszych sześć zadanych Pytań, niezaĺeżnje od ich treści' w řoku ĺ9,ł9 lub'ĺ950, kiedy w Klubie Artystycznym .'vygłosiłem

odczyt Po raŻ Pierwszy, Postawiono sześć Pytań' W roku í960 na Powtórzeniu tego odczytu obecni na sali chwycili Žasadę Po
dvýóch Pyteniach i nie mając ochoty na zabawę, nie Pytali już o nic więcei.

odPo\Yiedzi są nastęPu jąpe:

1. To bardzo dobre Pytenie. Nie chciałbym, aby moia odpowiedź ie PoPsuła.
2. zdcz,lne' mnie boleć tłowa.
3. Gdyby Pan (i) usłyszał (e), jak Maria Freund śpiewała w Palermo Pierrot /Unoiľe schön ber8a, nie zadałby Pan (i) chybatakiego

pytaniar.
4' wedłut,,Kalendarza Rolnike" jest to Przedwiośnie.
5. Przepraszam, PĺosŻę powtórzyć Pytanie... Raz ieszcze.._ Rez ieszcze''.
6. Nie.mam więcei odPowiedzi.

r Na to Piotr Pérkowski odpowiedŻi.ł: 
''słyŚŽ.lem 

M.lię Freund w Pżlermo". zdarzylo się to.21naj. 196'( .oku po Nyí'oszénil od.zytü o ni.zyfr
przez Teodora sŻ.Ż.pański.ro na konc.ície ''Warsztalu MuŻyczn.8o w waBŻ.wi.' (PrŻyp. Llum')
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