
I SYMFONIA

Zgrzytem, więc z jalcimś rodzajem bólu, aniżeli z harmonią ducha
i pogodą; Tesztą, CZy vr'lalna energia i jej nadakt1"r'vność nie łączą
się nigdy Z pe$ną akceptacią tego, co szoĺstlĺie i cieľniste?

W każdym razie idea ekspresýna I Synfonii, wbrew natuÍalnym
w latach czterdziestych prz1puszczeniom słuchaczy, nie ĺyĺosła
z przeżyćwojennych, poniewaŹ zrodziła się w umyśle kompozľora
jeszcze przed' Wojną, i to, jak mówił, łączĺle z konkľetn1łn rlfoľ_

mowaniem tematów dwóch pierwszych części utworu. Pľzyjętą
wcześniej koncepcję SymJonĺĺ rea|izował Lutosławski w latach oku-
pacĺi. Paľtytura została ukończona dopiero w roku 1947.

Odzwiercĺedla ona przede wszystlcim artystyczne gusty i poglądy
młodego Lutosławskiego, jego fascynację nowatoÍstwem Pĺokofiewa
i Stľawiískiego, a taloe _ w odniesieniu do gatunku syłnfonii _

estetyczną postawą Alberta Rousse1a' Ten francuski symfonik nie
należał do czołowych twóĺców swojej epoki, młodemu WaÍszawia-

ninowi pĺzypadło jednď< do smaku łączenie przez niego jasnej for-

my ldasycznej z wielĘ rytmiczną energią i agrespĺmą szorstkością
brzmienia. Rousselowslcie korzenie słychać zwłaszcza w skĺajnych
częściach SymJonii Lĺtosławskiego, które ZrcsZtą ustępują urodzle
i artyzmowi dwu części środkorłych. W całoścl I S1m;fonŕa nie ĺepľe-
Zentuje ind}nvidualnego stylu Lutosławskiego, nie tylko tď<iego, jaki
znarny z jego dzieł dojĺzaĘh i pisanych w now1,m języku dźr'vięlto-

łł1łn, ale nawet ta]dego, jalci uľzelĺa w utworach związanych z fol-
l<Iorem _ 1ak Mała suita , Tlyptyk śląski , I(onceľt na orkiestľę . I Sym;fonia

to ieszcze nie ,,ten'' Lutosławslci, to nie dzieło, w którym kazdy takt
wskazuje jednoznacznie na autoľa. Ale mimo to w niektórych miej'
scach paIq/tury można odnaleŹć zalążki sýu późniejszego mistĺza'

Najmniej dotyczy to I części (Alkgľo giusto), nvłaszcza w jej

głównych członach (elcspozycja i repryza). Dzieło rozpoczyna się

agresľvnym, baĺdzo dysonansow1łrr współbrzmieniem wielo-
dŹwiękotł1łn, po lĺtórym wchodzi kĺótki i zwíęzły pienĄ/szy temat
gĺany (pĺzy pikantnym akompaniamencie) przez tľąbĘ solo' Jego
prosty rytm wiąże się z ľó'ĺł,ĺrie prostą budową tonalną _ najzrłyk-
lejsze D-duľ, w czystej diatonice, Z mot}nýilq jakby 1udową, ale

Lutosławski chętnie opowiadał, Że po prawykonanill I S1lmfonii

w ľoku 1948 w IGtowicach pod d1ľekcją Gĺzegorza Fitelbeĺga

podszedł do niego pewien sluchacz tl<ľerrĺly ze starszego pokoJe-

nia) i gľatulując, okĺeślił muzyĘ słowami: ,,Cóż to Za bezm\ar Cíeľ'

pienia!'' - kojarząc najwidoczniej dzieło z okĺesem wojny, w któn'ĺn

iowstawała' I(ompozytor ptzyaczał tę anegđotę jako przykład

zd,arzającego się niezrozumienia przez sluchaczy wyrazu uczucio-

Wego w muzyce' W ql.m wypadku chodziło wszak o utwóľ w Za-

miérzeniu -raczei wítälny i pogodny' W związku z tą historią pľzy-

pomniała mi się też opowieśó Zofii Lissy o q.łn' jak ktoś w Rosji
-:ąyznał, 

że odczuwa Íinał SymJonii "Pafuqlcznej'' Czajkowskiego jalco

.udo'.ry. To akurat rłygląda na przypadek skĺajny i kuľiozalny,

nawet jeśli zgodzimy sĺę, Że wyaz w muzyce jest jakością zawsze

wielozíaczną i nĺe do końca uchĺytną' Natomiast w pĺzypadku
I S1lmfonii Lutosławskiego błąd wspomnianego słuchacza tak prosty

i oczyłvisty jednak nie jest, choćby tylko ze względu na niewątpli'
wie posępną i bolesną Wymowę ekspreýną jej II części (która'

z powodu ĺ1'razistej motľVild, ma szansę pozostać naidłużej w pa-

mięci pub1iczności), ale takze z rucji bardzo agĺesyvnej ostrości

bĺzmieniowej części slo'ajnych, lttóra rĺrażliwemu tradyryjnemu

słuchaczowi musi kojaĺý się bardziej z konfliktem, uczuciow)Ąn
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ľaczei banalną. Tľadycýne skojarzenie w rysunku melodii zacieľa
natychmíast ostÍa pu]sacia Đrtmiczna datszych figur ĺ rozwinięó'
o wiele bardziej śpiewną melodię wnosi drugi temät, gĺany PrZeZ
altówki i wiolonc zele (6)L , ciążący do Des-dur' ale mnie| tĺadyiýny
'w rysunlcu operujący'rn dużymi kĺokami, z uĺydatnioną septymą.

Przetwofzenie (13) odr'óznia się ođ cierpkiej ekspozycji brzmie-
niem bardziej delikatnyrr i koloľow).m, zarazem faktuĺalnie leld<im
i pÍzejrzystym. Dopieĺo dalei Zagęszcza się W told<atowej, motorycz-
nei ĐĄmice, zaś kulminacją całego epizođu jest potężne d}nämicznie
pÍZetwarzanie śpierłnego drugiego tematu. Pod koniec ü.racają osÚe,
baľdzo dysonansowe bĺzmienia wielodŹwiękowe, właściwe począt-
kowi utworrr. Repryza (26) jest na ogół wiernym powtórzeruem
ekspozycji, Z t1rrn że drugi temat, w skĺzypcach foÍte, bÍZmi teraz
baĺđziej dramatycznie - opańy na r1rtmicznych pulsacjach instru-
mentóW dętych. I(oda podtrzymuje szoĺstJ<ą aurę muzyki, mimo
chwilowego rłyciszenia tuż pÍZed potężryłn akoĺdem końcoĺyrlr.

II część' Poco adagio, sílnie kontrastuje z pierwszą swą nieocze-
kiwanie śpierłłrą melodyjnością' Prezentuĺe muzykę dużej piękno-
ści i w1pełnioną głębokim uczuciem' ale jest to ĺczĺcle racze1
mroczne. Urodą me1odyczną i poważną ekspresją ĺđerzają już
pierwsze dŹwięlci wiolonczel i kontrabasów, chociaż szykują one
dopiero tło ďa melodii głórvnej, któľą po chwili śpiewa róg solo.
Ma ona lłyľaz smętny i przejmuj4ry, a rozwija się bogato i wsPół-
gra lonsztownie w polifonii z kĺokami nĺskich smyczkow. Jej natę-
żenie uczucio$re wzrasta, gdy przechođzi do sl<ĺąpiec.

-[eszcze silnieiszy (choć odrębny W charakteľZe) w)ľaz wnosi
epizod środlĺorłry (45) _ dziwacznie groteskoĺy, trochę W typie
Pĺokofiewa, ale rozwijany oryginalnie. Gľany jest przez obój przy
akompaniamencie werbli oľaz _ przypominająrych efekt werblowy
_ drobnych ury'rvanych figuľek smyczkolv. Rozwój tego epizodu
pľzyciaga zaľóĺmo wyľnyślnym kształtem dŹwiękow1łn, jak i nie-
ztłykłością (trochę niesamowitego) nastÍoiu.

r CyĘ w nawiasach oŻnaczają numery w pártylulze'
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'' P9rłľót głównej melodii, teraz w skĺzypcach solo, prz1mosi
silnieisze- niż na początku natężenie uczucia, które nabieia rysów
|"l:.il.^' a näwet üagicznych _ zwłaszcza gdy ostatni mol}nv
me1odrr poďega uporcz}.V/emu, natrętnemu powtaIzaniu, \Ą,TęcZ
prz}tłaczaiąCemu swą pustą, a zaTazem dľamaiyc'ną monotonią.

. 
Jakze pożądan1łrr antidotum na patos i tragizm II części oka-

zuje się.część III Alkgrłto mistańlsl w chara]<terźe scherza. Zalążlo
indy'rvidualnego sýu Lutosławslciego ukazują sie tu najmocnreJ,
takze' jego 

'inwencja 
kolorystyczna i kunszt'w tym zańesie. To

muzyka pełna ĺyrafinowanej przekory i kapryśńej zwodniczości
w następst\,l'/ach fraz, rytmów i mot}rvów, zarazem pĺzykład kon'
ceĺtującego tlaktowania orldestly' Rozsypy'rvane .'lotń az*ięu-
-staccäta zđrad'zają skłonność do unoszenia się ku góľze, gdzie
odrywają się w nich pe\łne ciążenia tonalne. odpoĺředzią na to
ĺest pÍosta paĺotaktowa fraza przypominająca melodie ludowe,
która po chwili zo,staje zamuchnięia przez iiolejny strumień roz_
p)lonych nuteJĺ. Sroď\owy epizod ĺ78l nieoczeuWanie alákIlie
s]uchacza bruta]n)łrri l<asl<ädami rycząrych dźwięków i lł"j';,;ň
harmonii. T}łn mÍlej działa repryza począĺkowel feerii ulotnycłr
o.1._ '': ieszcze delikat nie|sze| niż poprzednio postaci.

Fiĺal Alleglo vĺvace (w budowie pokĺerłłry ľondu i foĺmie sona-

l^.ľ] 
p..?T"ľ energic_zny' .,ľousse]owslci'; witalizm wzbogacony

]ednal( doświadczeniem finezji części poprzedniej. oľkiestň trak_
towana Jest tu w sposób koncertuiąry, uwydatniając ĺóżne gnrpy
rrutfumentalne. Przebieg ma często chaľakter kapryśny i wy,raz
scherzowy, ptzez lstawiczne zaskakiwanie'*i"nr'r1Ál, r_,r.ra,

lYio:"'" '.::iĽ]i 
s}.tuacjami' Potężne tokkato*. p.1l.".1. p.r._

chodzą w leld<ie figlaľne figutlĺi; ostre jaskĺawe brzmiänia _ w chwĹ
l:Wo lagodne barwy i spoJ<oine lrazy: ja)t w ltalejdosl<opie zmieniają
się rysuĺki i formy ruchu' Pĺzed końcem 

'-'ie.pádri"ni. 
rozbrzmie-

wa cicha i powolna (poco lento) kanýenowa fiaza wysokich skĺzy-
piec tremo]o, by zostać za chwilę Z1aszol1a przez inergiczny pęđ
i kľzylc ostatnich dŹwiękow ĺĺtworĺ' (TZ)



lekturze mało zrozl:míałe, a ich pľzedmiot trudny do ĺyobrażenia

w sw)rm ściś1e muzycznyĺ kształcie' Słowa nigdy nie oddadzą

^urýrrn"go 
konkĺetu, choć mog4 nam go'lv pe\łTl}Ťn, 

'stopniu
prryalizyč Toteż opisy te, mniej lub barđziej. szczegółowe są

äoŕo.'uń" z myślą o moż1iw1ĺn kontakcie czyte1nika z dziełem'

]eże1i czytelnik ma okazjg do słuchania omawianego utworu na

konceĺcie, przez rađ\o 1ub z nagĺania, a1bo ma pod ĺęĘ partytulę'

to porówninie Zawartego W teĺ l$iążce opisu z dŹwiękowym bie-

gĺem muzylci powinno być dlań dodatlĺową atrakcją' Pĺzeđstawiona

řu ď<ľótowa ihaĺakterystýa złoŻone1 formy, toku ko1ejnych na-

stępstw i dŹwięlcowo-emocjonalnych ewolucji- na perłrro ułatwi

czylhikowi uchwycenie sensu dzieła, jego ekspĺesji 1 
b1doĺy

Zivłaszcza że w przádstawionych omówienĺach ważną rolę odgt-y"wa

też, na począdđ, ogó1na chaiakterystýa stylu i koncepcji dzieła'

W pľacach nad tą książką byliśmy ptzelconani'-':-p'Y:1'.'"**
iac ut\Vor' nie można rezygnować z opisu jego PRZEBlEGU' czyli

)acł'odzących w nim lcoliiňych rłydaĺzeń - nawet jeśli wchodzenie

w szczegóĘ utĺudnia w pĺerwszej chwili 1ektuľę' Muzyki nie moŹna

pornaŕnć' ,,. 1otu ptaka''; lecz konieczne jest spojrzen-ie na nią

) blirL", od wer^nąirz. A dotyczy to zwłaszcza muzyki Lutosław-

skiego, któĺej sens i pĺękno tkwią przede Wszystldm W +Íze szcze-

gółów, w sposobie rozwijania akcji i planołvaniu. następstw'

W sztuce Lutosławskiego, poza wszystl<imí innymr \r''/aloÍaml'

szczegó1ne znaczeĺie ma DRAMATURGIA dzieła' któĺa obejmuje

nie ýko pĺzemiany jego strul(tur dŹwiękorłych, ale i rozwói emo-

ciona]nv"*,,r.ro'ry ieqo l'.olejnych [az iwyĺJarzeń' Na ten wlaśnie

;''o;i., á-"'*""ycĹ ařyd'ieľ oboje staralĺśmy się zwľócić specjaĺ-

nii baczną uwagę czytelnika i słuchacza'

WARIACIE SYMFONICZNE

Powstałe w roku L938 WańaĄe symfoniune to pieĺ'ĺvszy dobľze zna-
ny, liczący się i grywany utwór \^,/itolda Lutosławskiego, rów-

nocześnie PienĄ'szy, który dlł'rrdziestopięcioletni wówczas kompo-
Z}tor ukończf poza muÍamí uczelni i poza okiem swojego profe-
sora. Dyplom kompozycji I(onser_watoľium \^/aÍsZawskiego w klasie
Witolda Maliszewslciego uzyskał Lutosławslci w ľoku 1937. }ako
pracę dyplomową przedstawĺł wówczas dwa fragmenty Mszy żałoh-
ne1 Requiem aetefi1am i Lącrimosa' Rok póŹniej ulcończý Íozpoczęte
jeszcze w czasie studiór'v Waľiacje ymfoniczne. Ich pĺaĺykonanie
w kwietniu I939 roku w studio koncertowJ'T n Polskiego Radia trans-
mitowano na ż}łvo na antenie, ľadiową orlĺiestrę pľowadził Grze-
goĺz Fitelbeĺg' Ci sami ĺykonawcy zagrali utwór ĺóv'łrież w IGa]<o-

\Ą.ie, W czeÍwcu tego samego roku w ĺamach ,,Festiwalu na Wawelu''.
Waľiacje s1lm;foniczne fasqmują dziś nie ýko jako przylĺład mło-

dzieńczego utworrr wĺelkiego kompoz}toľa' Ich urok, Ąłvość i dos- '|

konałość pomysłów _ stanowią wartość samoistną. Utwóĺ ten rł'art l
byłby grania i słuchania, nawet gdyby jego autoĺ nie obdaľzý nas ''
póŹniej wieloma cenniejszymi, innymi juŹ w chaľakterze i baĺdziej
oryginalryłni arcydziełami' Jest to kompozycja do1rzała aÍtystycz-
nie, w pełni uformowana i Wystalczaiąco atľakryjna, by utĺzymać
się W Iepertuarze również w następnych epokach, chociaż nie re-

i3



pÍezentuje jeszcze stylu i technild dŹwiękowej właści'ĺłych póŹniej-

izyĺn osiągnięciom mistrza' Pod wzglęđem języka dźwíękowego

Ńaľiacje żakorzenĺone są w świecie muzylci pierwszej połolły
)O( wieku, bliskie duchowi Ravela, Strawińsldego (Z baletóW rosyj'

skĺch), Szymanowskiego, Prokofiewa. Równocześnie jednak w t1łĺ
dziele dńdziestoPięcioletniego młodzieńca ujarłmiają się wyraźne

cechy osobowości Lutosławskiego, właściwe d1a jego estetyki' ory-

ginalnego sýu i gustu." 
)..ňo -.,'yň, w której słuchacza uwodzi przede Wszystldm

brzmienie, ,r.oáu .ruty đŹwiękowej, zmienność barrv, lĺo1orór'v oĺ-

kiestry, dobieranych ze smakiem i inwencią. Aparatem orlQ€stry'

rozbuäowanej (opĺócz standaĺdowego składu _ fortepian, harfa'

czelesta, poońęk'żo"n perkusja, W q'm lostaniety' dľewienka' ksy_

lofon, dzwonki, talge ldaÍnet maĘ i basorły, kontrafagot, tuba)'

riacjach kompoz1'tor pfzetwaÍZa, rozwija w ľóżnych głosach ýko
wybĺane Z tematu, charalĆerystyczne motywy i gesty'

W przebiegu utworu można jednak (po bliżsą'm jego poznaniu)
:vyróŻnić odľębne w charakteľze ogniwa. Pier'wsza r'vaĺiacja z moty-
wami me1odii rogu, potem skĺz1'piec, kont}muuie myśI tematu w na-

stÍoiu subtelnego tozmatzenia, trochę w kolorycie Są'manowskiego'
ostry ZĺTot przyĺrosi druga wariacja: Alkgro _ rozpoczynająca blok
czterech części o tempie szýkim' Al<cję anonsuje gwałtoĺny atäk

pędzących smyczkóĺ' (szesnastld staccato), pikantnych w bľzmieniu
i rł1,razie. \^/ trzeciej wariacji eneĺgia muzyki jeszcze wzfasta, Wyła-

dowując się w potężnym toccätoĺ}.rn pulsowaniu 5,tmicznych óse-

mek wybijająrych motľviczne stľZępy tematu. W lĺolejn}ĺn ogniwie
wyrażnie1 zaznacza się kontur melodii _ śpiew rogów potem skĺzy-
píec, wnosi goÍętszą el$ptesję i ton bliski namiętnej euforii, stanu
zachwycenia. ostatni człon blokĺ Allegro rłrylróżnia się delikatną
Żartobliwością staccatorłych figurek dĺzewa, antyc}pując charakte-

rystyczny sý, jď<ĺ pojawi się w późniejszych miniaturach fortepia- ł

Lutosławski posługuje się z wirtuozeĺią i rozmachem, olśniewając

bĘď<ot1iwośiią pómysłów. Uderza przepych brzmienía' ale nie

w sensie jego hĘertiofii czy nadmieľnei gęstości, 1ecz 
-raczej 

bo'

gactwa násiępująrych po sobie atrakryjnych szczegółów' UtwÓr

irrva dziewięć minut, w}?ełnionych ważkimi mllzyczn\e tĺeściami'

Á pľzy tym iest to konstrukcja drobiazgowo przemyśIana' w każ_

dyrĺ szczególe w1'ryzelorvana i misternie wy]<onczona'

Po preźentacji tematu _ kĺótkiej dziesięciotaktowej, śpiewnej

' me1odii w rłrykwintnej ,,raveloĺ'skiej" haĺmonizacji, rozpocnma s|ę

\ cvLl ośmiu wariacĺí z Ĺqdą. Ich układ daleki jest jednalt od klasycz'

\ "a"ńrĺôaer"-elffiř 
Kolejne wariacje' nieoznaczone w pafty-

,rír., biegną jeána po dnrgíei bez wyľaŹnych CezllÍ czy pauz' Nie-

kiedy truáno'uchwycić ich granice (zwłaszcza w pierĺvsz1'm kon-

takcie z utwoĺem), tym barđziej że również w ĺamach poszczegól-

nych waĺiacji kompozytoĺ różnĺcuie przebieg; vĺ1ĺrażĺiejsze zwĺoty

ut .ji .łyr'1.*y ýko 'ĺv momentach zmiany tempa' CaĘ cyld jawi

.ĺę;"l<o ĺág"ty ciąg barv,rrych, choć tĺudnych do policzenia' ob-

ĺazków. Da1elci od ldasycznych wzoĺów jest talge sposób operowa_

nia tematem, który ýko czasami wyłania się w wyraŹnie me-

lodycznei, choć zwy1cle pľzekształconej postaci' łV ko1ejnych wa_

nolvych (Melodie ludol,ĺe z 1945 roku) Lutosławskiego.
Moment ciszy _ cezuĺa w t)Ťn mieiscu konieczna _ poprzedza\

wariację szóstą: '4 ĺhaýo, całkowicie ĺóżną od dotychczasowego tolĺu. )
Jej *yjątlcowość, uĺodę brzmienia, nastrój dzirłmej fantasýi pod"
kĺeśla subtelna, impIesionistyczna kolorysýa. Ucho zachlłycają
ĺ}ľafinowane aftykulacje smyczków, orrramentďne arabeslęi fletu
i foĺtepianu, skupiony dĺugłos k'laĺnetów. Powo]ne temPo utlzymu-

ie się i w następn ej wariacjl'. Anĺlante _ powaŻne| o przyciemnionyĺn \
kolorycie, tĺochę w duchu stylistyld Prokofiewa. Z cichych bĺzmień |

(smyczki con soĺdino) ĺyłania się nagle forte chaÍakerystyczny, gro-

teskowoJ<anciasty ni to marsz, ni to taniec, który ĺozwija się z pasją
w bogatej i leld<o niesamowitej aurze brzmieniowej i'ĺryľazowej.

W ostatniej, ósmej waťLacji: Allegro nzn tľ0pp0 powraca ryoł ruchu. .
]ej znakiem chafal(eryslyczn}Ąn jest tr'4ygłosowe fugato obojów i ma- J
łego ldarnetu na mot}Wach tematu. CĄ temat ĺozbľzmiewa w Fiĺďe, 

I
eksponowany potężną b1achą. Rađosny nastĺój krĺminuje w olśniewa- 

]

jącej jak fajenverlĺ kodzie, efektown1rm zakończeniu utwo"r' (y 
\
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