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Witold Lutosławski urodził się 25 stycznia 1913 r. w Warszawie. 

Pochodził z rodziny ziemiańskiej herbu Jelita mającej swoją 

posiadłość w Drozdowie, koło Łomży. Wychowywany był głównie przez 

matkę, Marię (z zawodu lekarkę, wykształconą w Zurychu), wzrastał jednak 

w kręgu rodziny ze strony ojca, Józefa (który w Zurychu studiował 

rolnictwo), a ta obfitowała w nietuzinkowe osobowości (byli wśród nich 

ziemianie, księża, filozofowie, pisarze, chemicy). Witold miał dwóch braci: 

Jerzego i Henryka. 

W 1915 r. rodzina Lutosławskich, uciekając przed Niemcami, 

przeniosła się do Moskwy. Tam, w 1918 r. bolszewicy aresztowali ojca 

kompozytora, którego następnie zamordowali. Wówczas matka 

Lutosławskiego przeniosła się z dziećmi do Warszawy. 

Lutosławski wychowywał się w atmosferze muzykowania 

domowego, co rozbudziło jego wyobraźnię dźwiękową. Naukę muzyki 

w zakresie gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat (pierwsze utwory 

skomponował w wieku lat 9). Uczył się także gry na skrzypcach, które 

o wiele bardziej przypadły mu do gustu niż fortepian.   

W latach 1928-32 uczył się prywatnie kompozycji u Witolda Maliszewskiego, jako wolny 

słuchacz brał udział w wykładach z zasad muzyki i ćwiczeniach z solfeżu prowadzonych 

w warszawskim Konserwatorium. W 1931 r. rozpoczął studia matematyczne na 

Uniwersytecie Warszawskim, które jednak porzucił w 1933 r. W 1932 r. wstąpił do Konserwatorium 

Muzycznego w Warszawie, gdzie podjął studia pianistyczne u Jerzego Lefelda oraz kontynuował naukę 

kompozycji w klasie Witolda Maliszewskiego. Studia pianistyczne ukończył w 1936 r., kompozytorskie 

rok później. Pierwszy wielki sukces przyniosło mu prawykonanie rozpoczętych jeszcze 

w Konserwatorium Wariacji symfonicznych (później weszły one na trwałe do repertuaru koncertowego). 

Dobrze zapowiadającą się karierę Lutosławskiego przerwał wybuch wojny. Podczas kampanii 

wrześniowej kompozytor walczył z Niemcami jako dowódca plutonu radiotelegraficznego. Następnie 

dostał się do niewoli, z której udało mu się uciec i – pokonawszy pieszo ok. 400 km. – dotarł do 

Warszawy, gdzie spędził okupację. Tam pracował zarobkowo jako pianista w warszawskich 

kawiarniach. Grał w duecie z kolegą z czasów studiów – Andrzejem Panufnikiem (również 

kompozytorem), z którym opracował ponad 200 transkrypcji utworów Bacha, Mozarta, Schuberta, 

Brahmsa, Ravela i innych twórców. Niestety, praktycznie wszystkie te opracowania spłonęły w czasie 

Powstania Warszawskiego (jedyną partyturą, którą Lutosławski spakował do walizki wyjeżdżając 

z Warszawy w ostatnich dniach lipca 1944 r. była transkrypcja 24 Kaprysu Paganiniego – w 1949 r. 

została ona wydana przez PWM jako Wariacje na temat Paganiniego na 2 fortepiany). 

Po wojnie Lutosławski zamieszkał w Warszawie, gdzie włączył się w odbudowę życia 

muzycznego. Pisał wówczas głównie utwory użytkowe (dla celów zarobkowych), np. muzykę teatralną, 

filmową oraz piosenki. W czasach stalinowskich były to pieśni masowe, a później taneczne (walce, 

fokstroty, tanga), które podpisywał pseudonimem „Derwid”. Poza utworami użytkowym tworzył także 

kompozycje „z wewnętrznej potrzeby”, będące świadectwem mistrzowskiego warsztatu 

kompozytorskiego, np. I Symfonię (1947) czy Koncert na orkiestrę (1954). W 1946 r. ożenił się z Danutą 

Bogusławską, którą poznał w czasie jednego z koncertów w kawiarni. Para była nierozłączona, 

a w towarzystwie mówiono o nich Państwo Lutosławscy. Żona pomagała Lutosławskiemu przepisując 

nuty i przygotowując je do druku (jej pismo do tego stopnia upodobniło się do pisma męża, że badacze 

często mają problem z  rozpoznaniem, kto zapisał dany fragment utworu).  

Lutosławski wiele podróżował. Uczestniczył w licznych festiwalach, zasiadał w jury konkursów 

kompozytorskich, prowadził wykłady i kursy kompozytorskie na całym świecie (nigdy jednak nie 

związał się z żadną uczelnią), wreszcie – dyrygował swoimi utworami. Przywiązywał dużą wagę do 

prób z zespołem orkiestrowym, gdyż dawało mu to szansę uzyskania idealnego kształtu własnych dzieł. 

Ponadto, częsty kontakt z orkiestrą stwarzał możliwość dogłębnego jej poznania i mógł stać się 

impulsem dla nowych pomysłów brzmieniowych. Cieszył się dużą sympatią wśród muzyków, z którymi 

pracował o czym świadczy fakt z 25.01.1986 r.: „Pod koniec próby, kiedy Lutosławski odłożył batutę 

i powiedział, że to już koniec próby, (...) orkiestra [Hallé Orchestra z Manchesteru] zagrała w stylu 

Lutosławskiego, w technice aleatorycznej znaną piosenkę <<Happy Birthday to You>>. To było bardzo 

zabawne i miłe”. 
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Lutosławski wspierał swym autorytetem ważne poczynania artystyczne i społeczne w Polsce. Był 

członkiem Związku Kompozytorów Polskich, indywidualnym członkiem Międzynarodowej Rady 

Muzycznej przy UNESCO, w 1945 r. współtworzył Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, 

którego później był członkiem a od lat 60. przewodniczącym Rady Programowej i Komitetu 

Redakcyjnego Encyklopedii Muzycznej PWM. Uczestniczył także w pracach komisji repertuarowej 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (przez 37 lat).  

Działalność kompozytorska i artystyczna Lutosławskiego spotykała się z wielkim uznaniem, 

czego dowodem były liczne nagrody i odznaczenia polskie oraz zagraniczne. Jako pierwszy kompozytor 

muzyki klasycznej otrzymał w Sztokholmie uznawaną za muzycznego Nobla The Polar Music Prize 

(1993). W 1994 r. otrzymał najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Był także nagrodzony 

doktoratem honoris causa przez kilkanaście uczelni z całego świata.  

Od 1990 r. w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Witolda 

Lutosławskiego a od 1993 r. Festiwal Witolda Lutosławskiego „Łańcuch”.  

Jako kompozytor Lutosławski bardzo cenił ciszę. Był bardzo wrażliwy na hałas, w pracy 

przeszkadzały mu najlżejsze stuknięcia i szmery. Zwracał uwagę na prawo człowieka do przebywania 

w ciszy – uważał, że bezustannie odtwarzana muzyka (np. w sklepach, restauracjach, galeriach, windach) 

niszczy ludzką wrażliwość na żywą muzykę. O skutkach tego zjawiskach powiedział: „Już dziś mówić 

mogę z całą pewnością o jednej stronie tego zagadnienia. Jest nią mianowicie zanik wrażliwości 

muzycznej u ludzi mających nawyk słuchania tzw. muzyczki przy każdej możliwej okazji, nie wykluczając 

godzin poświęconych jednocześnie pracy umysłowej.” Twierdził także, że „człowiek słuchający przez 

kilka godzin dziennie radia (tzw. muzyczki tła) w ciągu paru lat jest już dostatecznie spreparowany, aby 

nigdy nie doznawać najmniejszego wzruszenia przy słuchaniu kwartetu Beethovena lub preludium 

Debussy’ego.” Jako członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO był inicjatorem uchwały 

potępiającej pogwałcenie wolności osobistej i prawa każdego człowieka do ciszy.  

Lutosławski był niezwykle pracowity i zorganizowany. Codziennie przez 8 godzin komponował 

w swojej pracowni w absolutnej ciszy. O swoim sposobie pracy mówił: „Ludzie znający się dobrze na 

warsztacie kompozytorskim, nie mogą nie zauważyć dominującego w moich utworach czynnika 

racjonalistycznego. Jest to zorganizowana i przemyślana technika pracy. To prawda. Niemniej jednak 

podstawowe znaczenie przywiązuję do tego, co dawniej określano słowem <<natchnienie>>. Pojęcie 

patetyczne i trochę nieprecyzyjne, określa usposobienie i stan ducha w twórczym akcie, po prostu 

niezbędne. Wszystko, co autentyczne w utworze muzycznym, jest rezultatem natchnienia. Powiem więcej: 

określenie <<technika komponowania>> – w przeciwieństwie właśnie do <<natchnienia>> –  w ogóle nie 

istnieje! Gdyby bowiem istniało, byłoby równoznaczne z umiejętnością tworzenia dzieł sztuki bez 

jakiegokolwiek talentu (…).” 

Sztuka stanowiła dla niego sposób dotarcia do ludzi. Mówił: „Gorące pragnienie zbliżania się 

z innymi ludźmi poprzez sztukę tkwi we mnie stale. Jednak nie stawiam przed sobą celu polegającego 

na zdobyciu coraz większej liczby słuchaczy. Nie chcę podbijać serc, lecz pragnę znajdywać tych, którzy 

czują tak samo, jak ja. Jak można osiągnąć ten cel? Myślę, że jedynie poprzez maksymalną uczciwość, 

szczerość wyrazu… W ten sposób twórczość artystyczna może stać się środkiem na jeden z najbardziej 

dotkliwych stanów – poczucie samotności…” 

Lutosławski cenił sobie prawdę i prostotę. Był człowiekiem uprzejmym i serdecznym, 

a jednocześnie powściągliwym. Mimo ogromnych osiągnięć i zasług był niezwykle skromny. O tym, 

co zrobił i jakie to miało znaczenie, mówił z zażenowaniem.  

„Prawdę w dziele muzycznym rozumiem jako rzetelny, uczciwy wyraz tego, co swojego ma się do 

przekazania innym ludziom”. 

„Wierność sobie, wierność własnej estetyce, wierność własnym zamierzeniom... Utwór muzyczny wtedy 

jest prawdą, kiedy odzwierciedla osobistą, oryginalną wypowiedź artystyczną bez względu na 

konsekwencje (…).” 

Witold Lutosławski zmarł 7 lutego 1994 r. w Warszawie. Był najwybitniejszym 

kompozytorem polskim od czasów Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. Określa się go często 

„klasykiem XX w.” (m. in. obok Béli Bartóka i Sergiusza Prokofiewa). Bliski Lutosławskiemu był 

klasyczny ideał przejrzystej budowy utworu, zachowanie proporcji, logika jego przebiegu i równowaga 

użytych środków. Jego muzyka jest wzorcowym przykładem idealnego wyważenia proporcji pomiędzy 

formą i treścią, intelektem i emocją. Jej doskonałość zapewniła Lutosławskiemu stałe miejsce wśród 

największych twórców XX w.  
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OKRESY TWÓRCZOŚCI LUTOSŁAWSKIEGO 

Chociaż język muzyczny Lutosławskiego ewoluował na przestrzeni lat, to jest on rzadkim przypadkiem 

kompozytora o wyraźnie określonym, bardzo indywidualnym obliczu stylistycznym. Mimo, że nie 

należał do żadnej szkoły kompozytorskiej, nie poddawał się trendom czy modom, był zarówno 

awangardzistą, jak i kontynuatorem tradycji. 

W jego twórczości wyróżnia się kilka okresów. 

➢ Okres neoklasyczny (do 1954 r.) powiązany z folkloryzmem. W tym okresie powstały m. in. 

Wariacje symfoniczne (1938), a jego ukoronowaniem był Koncert na orkiestrę (1954). 

♪ W Koncercie na orkiestrę folklor opracowany został najbardziej kunsztownie. Jako materiałem 

melodycznym Lutosławski posłużył się pieśniami mazowieckim, które zmodyfikował rytmicznie. 

Ludowy charakter utworu podkreślają figuracje oparte na zwrotach tetratonicznych 

(czterodźwiękowych) i brzmienia burdonowe, niekiedy także instrumentacja (tworząca pastoralny 

nastrój). Opracowując materiał ludowy, Lutosławski czerpał z muzycznej tradycji, stosując formę 

toccaty i passacaglii oraz technikę imitacyjną. Elementy tradycyjne wzbogacił nowoczesną, dysonującą 

harmoniką oraz bogatą, zmienną instrumentacją.  

Koncert na orkiestrę charakteryzuje się klarownością formy i dynamiczną akcją muzyczną, której 

kulminacja występuje w ostatniej, trzeciej części utworu (Passacaglia, toccata e corale). 

➢ Drugi okres twórczości Lutosławskiego (do ok. 1960 r.) charakteryzuje się poszukiwaniami 

harmonicznymi, które zaowocowały ukształtowaniem harmoniki dwunastodźwiękowej.  

♪ Muzyka żałobna na orkiestrę smyczkową z 1958 r. poświęcona jest pamięci Béli Bartóka. Utwór 

ma formę jednoczęściową, można w nim jednak wyróżnić 4 wyraźne fazy (Prolog, Metamorfozy, 

Apogeum, Epilog). Wprowadzeniem do przejmującego klimatu tego muzycznego hołdu jest Prolog, 

mający postać kanonu (liczba głosów wzrasta wraz z potęgowaniem napięcia w muzyce – zob. partytura 

na str. 6). Jego podstawę stanowi seria oparta wyłącznie na sekundzie małej i trytonie, transponowana 

następnie w inwersji o tryton. Interwały te dominują w polu brzmieniowym, oddziaływując 

równocześnie na ekspresję tej fazy. Kulminację całego dzieła stanowi najkrótsza, zaledwie 

dwunastotaktowa faza Apogeum, w której główne spiętrzenie zbudowane zostało w oparciu o 12-

dźwiękowy kompleks akordowy (są to m. in. akordy septymowe, nonowe, a także półtonowe klastery 

i czterodźwięki zmniejszone).  

Muzyka żałobna jest nie tylko jednym z najważniejszych utworów w powojennej historii muzyki 

polskiej, ale także przełomowym momentem w rozwoju artystycznym samego kompozytora. 

Lutosławski przyznawał, że „to, co wypracowałem w tym utworze, to raczej zespół sposobów, które 

pozwalają mi z jakimś sensem poruszać w obrębie dwunastu tonów”. W polskiej prasie pisano „Utwór 

ten jest odkryciem, olśnieniem, wstrząsem. Już dzisiaj można go umieścić w rzędzie nielicznych szczytów 

całej muzyki współczesnej”1. 

➢ Trzeci okres twórczości Lutosławskiego (od 1961 r.) związany jest ze stworzoną przez 

kompozytora oryginalną techniką, którą nazwał aleatoryzmem kontrolowanym. Inspiracją była dla 

niego technika aleatoryczna Johna Cage’a, polegająca na wprowadzeniu do utworu elementu 

przypadku2. U Lutosławskiego ustalona jest budowa utworu, z wyjątkiem synchronizacji jednocześnie 

wykonywanych partii wokalnych lub instrumentalnych. Przypadkowi powierzona została zatem 

zbiorowa gra ad libitum, która wnosi do utworu charakterystyczną płynność, elastyczność i migotliwość 

faktury. Asynchroniczność partii zachodzi w ramach krótkich odcinków, natomiast czas trwania tych 

odcinków jest precyzyjnie określony w minutach i sekundach. 

♪ Przeznaczone na orkiestrę kameralną Gry weneckie (1961) są jedną z najbardziej 

eksperymentalnych partytur Lutosławskiego. Zastosowanie nowatorskiej techniki aleatoryzmu 

kontrolowanego pociągnęło za sobą stworzenie nowego zapisu nutowego. Kolejne odcinki części 

pierwszej (Ad libitum) kompozytor umieścił w ramkach (zob. partytura na str. 7). Do partytury dołączył 

określenia wykonawcze, w których czytamy, że „każdy muzyk wykonuje swoją partię tak swobodnie, 

jakby grał sam”. Ta swoboda odnosi się jedynie do czasu trwania poszczególnych dźwięków (muzycy 

 
1 Słowa Bohdana Pocieja podaję za: https://culture.pl/pl/dzielo/witold-lutoslawski-muzyka-zalobna  
2 Aleatoryzm (z łac. alea – kostka do gry) to metoda komponowania zakładająca działanie przypadku zarówno 

w procesie komponowania, jak i wykonywania utworów. Najczęściej polega na nieprecyzyjnym określeniu obrazu 

dźwiękowego kompozycji w partyturze. Taki zapis pozwala uzyskać efekty brzmieniowe, trudne do osiągnięcia 

przy tradycyjnym, ścisłym zapisie partytury. Za twórcę uważany jest amerykański kompozytor John Cage. 

https://culture.pl/pl/dzielo/witold-lutoslawski-muzyka-zalobna
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grają w swobodnym tempie), pozostałe aspekty brzmienia zostały przez Lutosławskiego precyzyjnie 

określone. Jak pisał kompozytor, „kreski taktowe, wartości rytmiczne i metrum mają znaczenie jedynie 

orientacyjne”. Każdy muzyk realizuje więc partię swojego głosu według własnego pulsu 

(niekontrolowanego przez dyrygenta), przez co o momencie „spotkania się” z partią innego muzyka 

decyduje przypadek. Sekcje aleatoryczne występują obok sekcji ściśle dyrygowanych według podanego 

metrum (przykładem przemienności występowania obu sekcji jest I cz. Gier weneckich). 

O Grach weneckich i zastosowanym w nich aleatoryzmie kontrolowanym Lutosławski mówił: 

„Napisane w 1961 r. <<Gry weneckie>> są utworem, w którym po raz pierwszym posłużyłem się 

elementami techniki aleatorycznej. Rozluźnienie związków czasowych między dźwiękami to – 

wydawałoby się – niewielka innowacja. A jednak konsekwencje jej mogą mieć dla warsztatu 

kompozytora ogromne znaczenie. Mam na myśli zarówno możliwość ogromnego wzbogacenia strony 

rytmicznej utworu, bez zwiększania trudności wykonawczych, jak i dopuszczenie swobodnej, pełnej, 

zindywidualizowanej gry na instrumentach w ramach zespołu orkiestrowego. Te elementy techniki 

aleatorycznej pociągały mnie przede wszystkim (…)” 

Aleatoryzm kontrolowany występuje we wszystkich utworach powstałych po Grach weneckich, np. 

w Trois poèmes d’Henri Michaux (polski tytuł: Trzy poematy Henri Michaux, 1963), Livre pour 

orchestre (polski tytuł: Księga na orkiestrę, 1968), Kwartecie smyczkowym (1964), II Symfonii (1967). 

 

 

 

WITOLD LUTOSŁAWSKI O SOBIE: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MduKsNELAbE&ab_channel=RozbickiAndrzej  

O LUTOSŁAWSKIM POWIEDZIELI: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-pnTw1Jgnlo&ab_channel=DomSpotka%C5%84zHistori%C4%85  

 https://www.youtube.com/watch?v=530k1-YX8oE&ab_channel=DomSpotka%C5%84zHistori%C4%85 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MduKsNELAbE&ab_channel=RozbickiAndrzej
https://www.youtube.com/watch?v=-pnTw1Jgnlo&ab_channel=DomSpotka%C5%84zHistori%C4%85
https://www.youtube.com/watch?v=530k1-YX8oE&ab_channel=DomSpotka%C5%84zHistori%C4%85
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Gry weneckie 
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Wojciech Kilar urodził się 17 lipca 1932 r. we Lwowie. 

Naukę muzyki w zakresie gry na fortepianie rozpoczął w wieku 

6 lat (1938) – trzeba przyznać – dość niechętnie. Nie znosił codziennych 

ćwiczeń i dyscyplinował się jedynie dzięki uporowi matki.  

Po wkroczeniu bolszewików do miasta, w 1944 r. wraz z matką 

przeniósł się do Rzeszowa, gdzie trafił na wspaniałego nauczyciela muzyki 

– Kazimierza Mirskiego (to on odkrył jego talent 

kompozytorski).W 1947 r. przeprowadził się do Krakowa, gdzie przez rok 

kontynuował naukę gry na fortepianie w Państwowym Liceum 

Muzycznym. W tym czasie pobierał prywatne lekcje harmonii u 

kompozytora Artura Malawskiego.  

W latach 1948-50 gry na fortepianie uczył się w Państwowym 

Liceum Muzycznym w Katowicach. Równocześnie uczył się prywatnie 

kompozycji u Bolesława Woytowicza. Po ukończeniu szkoły średniej 

w 1950 r. rozpoczął studia w specjalnościach fortepian i kompozycja 

w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie 

Bolesława Woytowicza, które ukończył z wyróżnieniem w 1955 r. W tym samym roku otrzymał II 

nagrodę za Małą uwerturę w Konkursie Utworów Symfonicznych na V Festiwalu Młodzieży 

w Warszawie. Utwór ten znalazł się w programie pierwszego festiwalu muzyki współczesnej 

Warszawska Jesień w roku 1956.  
W czasie studiów Kilar poznał swoją przyszłą żonę, która miała największy wpływ na rozwój 

twórczy Kilara, co w przyszłości zaowocowało twórczością sakralną. Jak wspominał Kilar: „Moją żonę 

Barbarę Pomianowską poznałem w gmachu obecnej Akademii Muzycznej w Katowicach. Wtedy na 

parterze mieściło się Liceum Muzyczne, a na piętrze – Akademia. Basia miała wówczas 18 lat i była w 

klasie maturalnej, a ja byłem już na roku dyplomowym Akademii Muzycznej, miałem 22 lata. Pewnego 

dnia szedłem korytarzem na parterze, nagle na zakręcie schodów mignęła mi sylwetka Basi 

i natychmiast zniknęła. Coś mnie w tej sylwetce zafascynowało i można powiedzieć, że była to miłość od 

pierwszego wejrzenia. To prawdziwe zrządzenie Bożej Opatrzności porównuję do pioruna, jak w <<Ojcu 

Chrzestnym>>”. 

Po studiach Kilar pracował jako aspirant Bolesława Woytowicza w krakowskiej Państwowej 

Wyższej Szkole Muzycznej (w latach 1955-58). W 1957 r. brał udział w Międzynarodowych Kursach 

Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt (Niemcy). W latach 1959-60 wyjechał na stypendium do 

Paryża, gdzie kształcił się u legendarnej Nadii Boulanger. Studia te zainspirowały Kilara do nowych 

poszukiwań artystycznych. W 1977 r. został członkiem-założycielem Towarzystwa im. Karola 

Szymanowskiego w Zakopanem; był także członkiem Związku Podhalan.  

Wojciech Kilar był laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych, w tym najwyższego 

polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego – który otrzymał w 2012 r. „w uznaniu znamienitych 

zasług dla kultury polskiej i za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej”. Dwukrotnie nadano mu także 

tytuły doctora honoris causa – przez Uniwersytet Opolski (1998) oraz Uniwersytet Śląski (2012). 

W licznych wypowiedziach radiowych i telewizyjnych, które ukazały się w związku 

z obchodzonym w 2012 r. jubileuszem osiemdziesięciolecia, kompozytor przedstawił swoje życiowe 

credo, które było swoistym podsumowaniem jego drogi twórczej. Do najwyższych wartości zaliczył 

miłość do Boga i miłość do człowieka. Wielką rolę w życiu osobistym i artystycznym Kilara odegrała 

jego żona Barbara. Jak mawiał, „ona nie przyszła mnie nawracać, ale mnie nawróciła, nauczyła mnie 

kochać człowieka. (...) Sam fakt, że zacząłem pisać tak wiele utworów religijnych, to w dużej mierze 

zasługa mojej żony (…)”. 
Swoją muzykę Kilar podsumował jako refleksyjność, kontemplacyjność, medytacyjność. Jak 

stwierdził, „(...) w twórczości chodzi o miłość do tego, co ja piszę, do tych nut (...). Moim kryterium 

utworu jest to, czy jest w nim jakiś ślad życia (...)”. Jego ostatnie wypowiedzi wskazują na pełną 

akceptację swojej drogi życiowej, tego, co stworzył, i tego, co osiągnął. 

Wojciech Kilar zmarł 29 grudnia 2013 r. w Katowicach po kilkumiesięcznej walce z guzem 

mózgu. 
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NURTY STYLISTYCZNE W MUZYCE KILARA 

Wśród kompozytorów polskich XX w. muzyka Kilara wyróżnia się wybitnie indywidualnym 

stylem i oryginalnością koncepcji muzycznej. Jego twórczość można podzielić na 3 okresy. 

 

➢ Pierwszy okres przypadający na lata 1947-57 to tzw. okres neoklasyczny zakończony Odą Béla 

Bartók in memoriam. Był to dla Kilara czas poszukiwań stylistycznych, a szczególną inspiracją była dla 

niego muzyka Igora Strawińskiego i Béli Bartóka.  

➢ Drugi okres – konstruktywizmu sonorystycznego – obejmuje twórczość z lat 1960-71. Utwory 

z tego czasu charakteryzują się dynamizmem, ekspresją i jaskrawością brzmienia. Kilar koncentrował 

się w nich na barwie i brzmieniu jako podstawowych elementach formotwórczych. 

♪  Napisany w 1962 r. orkiestrowy Riff 62 był utworem ultranowoczesnym w brzmieniu i w formie, 

dzięki czemu stał się symbolem sprzeciwu wobec tradycji oraz manifestem przyszłości. Kilar 

zademonstrował nim swój akces do awangardowego nurtu w muzyce polskiej, 

nazywanego sonoryzmem (dzieła sonorystyczne tworzyli w tym samym czasie m. in. Krzysztof 

Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki). Prawykonanie utworu na festiwalu Warszawska Jesień 

zakończyło się bisem, co w muzyce nowej rzadko się zdarza! 

➢ Między drugim a trzecim okresem twórczości Kilara występuje płynna granica, gdyż pod koniec 

lat 60. kompozytor zafascynował się zupełnie inną awangardą – minimal music – z tendencją do 

stopniowego upraszczania języka muzycznego. 

♪ W Upstairs-Downstairs na 2 chóry dziewczęce lub chłopięce i orkiestrę z 1971 r. Kilar 

zrezygnował z wyrafinowanych efektów dźwiękowych na korzyść łagodniejszych brzmień, prostoty 

konstrukcji oraz coraz bardziej charakterystycznej powtarzalności motywów czy fraz. Kompozytorowi 

wydawało się, że odkrył kamień filozoficzny, jak mówił „nie ma nic piękniejszego, niż trwający 

w nieskończoność dźwięk czy współbrzmienie, że to jest właśnie najgłębsza mądrość, a nie te nasze 

sztuczki z allegrem sonatowym, fugą, harmonią”. W ok. dwunastominutowej kompozycji Upstairs-

Downstairs 2 dźwięki brzmią nieprzerwanie od początku do końca. 

➢ Trzeci okres twórczości rozpoczyna się w 1972 r. i ma charakter narodowo-religijny. Można 

wyróżnić w nim 2 nurty estetyczne – ludowy oraz religijny. Kompozycje z tego okresu charakteryzuje 

ograniczenie i uproszczenie języka muzycznego (niemal całkowita rezygnacja z awangardowych 

środków technicznych, eksponowanie melodii, uproszczenie harmonii i nawiązywanie do systemu dur-

moll). W dziełach pisanych w tym okresie Kilar upatrywał najgłębszego sensu życia i artystycznego 

spełnienia. W jego zaangażowaniu w najwyższe wartości duchowe można dostrzec zbieżność 

z dojrzałymi latami ostatniego okresu działalności twórczej Henryka Mikołaja Góreckiego. 

♪ Utwory nurtu ludowego są świadectwem umiłowania Tatr i ich muzyki. Kilar inspirował się  

folklorem podhalańskim, który wykorzystał w takich kompozycjach jak Krzesany i Kościelec 1909. 

(cytował pieśni góralskie, wykorzystał rytmikę i skalę góralską).   

Skomponowany w 1974 r. poemat symfoniczny Krzesany wyznacza definitywny przełom 

w twórczości kompozytora. Nurt „tatrzańskich” dzieł Kilara dopełniony jest utworami Kościelec 1909 

(poświęcony kompozytorowi Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął w 1909 r. porwany przez 

schodzącą z Kościelca lawinę), Siwa mgła i Orawa.  

♪ Nurt religijny rozpoczyna się od połowy lat 70. i jest wyrazem głębokiej wiary i chrześcijańskiej 

postawy kompozytora, swoistą modlitwą, a często – odbiciem istotnych wydarzeń religijnych 

i społecznych w Polsce. W kompozycjach z tego czasu istotna staje się ich pozamuzyczna treść 

i duchowe przesłanie. Przykładem jest kantata na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną 

Angelus z 1984 r. tytułem nawiązująca do pozdrowienia anielskiego (angelus z łac. anioł). Dzieło to 

napisał Kilar z myślą o klasztorze Jasnogórskim i uroczystości otwarcia po konserwacji tamtejszego 

Ołtarza. Kompozytor mówił „Angelus mówi o smutnym czasie. Można do tego podłączyć i zabory, 

i okupację niemiecką, potem okupację komunistyczną, aż do upadku komunizmu (…)”, gdzie indziej zaś 

„Jest to przecież Angelus roku 1984, utwór w którym sacrum i profanum jak zwykle w mojej twórczości 

wzajemnie się przenikają i łączą. (...) Religijność tego utworu jest nierozerwalnie związana z tym, co się 

u nas dzieje", nawiązując tym samym do stanu wojennego, a z drugiej strony do niedawnej wizyty Jana 

Pawła II w Polsce. Utwór rozpoczynają i kończą słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo. Jest to zatem 

„muzyczny różaniec” odmawiany przez chór z podkreśleniem słowa „teraz, teraz, teraz”, jakby 

z błaganiem o natychmiastową boską interwencję, co staje się zrozumiałe, zważywszy na czas 

powstania utworu. Kilar zastosował rozmaite sposoby opracowania tekstu – od suchej recytacji, poprzez 
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postać bardziej ekspresywną aż do przejścia niemal w krzyk. Dramatyzm budowany jest poprzez 

narastanie płaszczyzn dźwiękowych , powtarzalność fraz melodycznych i odniesienia modalne.  

 

 

Odrębną i znaczącą dziedziną w twórczości Kilara jest muzyka filmowa, ceniona w kraju i za 

granicą, czego wyrazem są liczne nagrody. O swojej pracy dla filmu kompozytor wypowiadał się 

z pewną rezerwą: „Jeśli chodzi o muzykę filmową to – najprościej mówiąc – jest to zajęcie, które 

pozwala mi żyć na tym świecie, ale nie znaczy to, żeby po kilkunastu latach jakoś mnie to nie wciągnęło. 

Dla kompozytora, który z zasady pracuje zamknięty w czterech ścianach i właściwie nie robi niczego 

praktycznego, współpraca z filmem jest jakąś namiastką uczestniczenia w produkcji. Z tym wiążą się 

duże finanse oraz jakaś konkretna przydatność społeczna. Po prostu czujemy się doraźnie potrzebni 

dzięki temu”.3 

Kilar współpracował z wieloma reżyserami, m. in. z Andrzejem Wajdą (Ziemia obiecana 1974, 

Smuga cienia 1976, Pan Tadeusz 1999, Zemsta 2002),  Sylwestrem Chęcińskim (Sami swoi 1967),  

Jerzym Hoffmanem (Trędowata 1976), Krzysztofem Zanussim (Da un paese lontano: Papa Giovanni 

Paolo II 1981 – polski tytuł Z dalekiego kraju), Francisem Fordem Coppolą (Dracula 1992), Romanem 

Polańskim (Dziewiąte wrota 1999, Pianista 2002). Lista filmów ze ścieżką dźwiękową jego autorstwa 

obejmuje ok. 150 obrazów, najwięcej z nich jest wynikiem współpracy z Krzysztofem Zanussim. 

Kilar miał wielki talent do komponowania urzekających tematów lirycznych oraz do budowania 

ekspresji, niekiedy przewyższającej dramaturgię obrazu. Na temat swojej muzyki filmowej Kilar tak 

mówił w Polskim Radiu: „Ze swojego dorobku filmowego uważam za udane te kompozycje, w których 

stworzyłem zupełnie własny świat, pozornie oderwany od samego filmu. To znaczy wtedy muzyka jest 

nawet w kontrze do filmu i z tych dwóch przeciwstawnych elementów powstaje jakaś trzecia wartość. 

Tak było w przypadku mojego pierwszego filmu pod tytułem <<Nikt nie woła>> w reżyserii Kazimierza 

Kutza. Natomiast za najbardziej obrzydliwą formę muzyki filmowej uważam tę, która pokornie 

towarzyszy obrazowi i czerpie inspirację bezpośrednio z tego, co dzieje się na ekranie”. 

W kontekście procesu tworzenia muzyki do obrazu filmowego mówił: „Kiedy piszę muzykę, 

to staram się, aby była ona coś warta samoistnie, a nie tylko stanowiła część filmu. To nie jest chyba 

najlepsze podejście. Z taką nazbyt samodzielną muzyką są same problemy. Zaczyna ona rywalizować 

z filmem, dominować nad obrazem. Trzeba ją wyciszać i stosować inne zabiegi. Bez kokieterii mogę 

powiedzieć, że dziwię się miłości reżyserów do mnie, bo czasami widzę, że mają kłopoty z moją muzyką, 

ale być może moja muzyka ma dla nich jakieś inne wartości. Generalnie nie mam żadnej teorii na temat 

muzyki filmowej. Po prostu oglądam film i piszę to, co mi się nasunie”. 

Muzyka filmowa Kilara dzięki swym wysokim walorom artystycznym i doskonałej integracji 

z innymi współczynnikami dzieła filmowego stanowi ewenement na tle XX w. sztuki filmowej w skali 

światowej.  

 

O WOJCIECHU KILARZE POWIEDZIELI…4 

Wojciech Michniewski, dyrygent wielokrotnie wykonujący utwory Wojciecha Kilara: jest to „muzyka 

pisana tak, aby uzyskać maksymalną oszczędność i jednorodność, homogeniczność pomysłu, formy 

i środków. […] Kilar jest mistrzem wyciskania maksimum z pojedynczego, prostego pomysłu 

muzycznego”. 

 

Jacek Kaspszyk, dyrygent: „świadectwem najwyższej jakości muzyki Kilara jest fakt, że nigdy nie 

wypuścił spod pióra utworów złych, słabych. U niektórych kompozytorów o wielkich nazwiskach 

zdarzają się utwory, które nas nie ciekawią, nie fascynują. […] Kilar – co zawsze podkreśla – pisze 

muzykę, w którą głęboko wierzy, która mu sprawia największą radość. Wkłada w to całą swoją pracę. 

Utwór jest przemyślany od początku do końca”. 

 

 
3 Wypowiedzi Wojciecha Kilara podane za: Polskie Radio, Wojciech Kilar: "bawię się muzyką, instrumentami, 

dźwiękami" https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2551142,wojciech-kilar-bawie-sie-muzyka-

instrumentami-dzwiekami   
4  Wypowiedzi artystów podane za: Anna Woźniakowska, Muzyka Wojciecha Kilara, https://www.zycie-

duchowe.pl/art-4890.muzyka-wojciecha-kilara.htm  

https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2551142,wojciech-kilar-bawie-sie-muzyka-instrumentami-dzwiekami
https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2551142,wojciech-kilar-bawie-sie-muzyka-instrumentami-dzwiekami
https://www.zycie-duchowe.pl/art-4890.muzyka-wojciecha-kilara.htm
https://www.zycie-duchowe.pl/art-4890.muzyka-wojciecha-kilara.htm
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Kazimierz Kord, dyrygent, pytany o różnice pomiędzy muzyką filmową Kilara i jego twórczością 

koncertową odpowiedział: „jeden i drugi rodzaj muzyki był dziełem tego samego wybitnego artysty, 

myślącego muzycznie w ten sam, oryginalny sposób. Tylko muzyka tworzona była dla innych celów 

i musiało się to w jakiejś formie uzewnętrznić”.  

 

Jerzy Łukaszewicz, aktor: „Wojciech Kilar zachwyca niezwykłym wewnętrznym błyskiem, którym nie 

każdy człowiek jest tak obficie obdarowany. Jego muzyka bowiem otwiera magiczne i tajemnicze 

wymiary, prowadzące w przestrzenie, gdzie wstęp mają tylko aniołowie”. 

 

Krzysztof Zanussi, reżyser: „W bardzo wielu moich filmach udział muzyki [tworzonej przez Kilara] 

miał znaczenie dla treści, nie tylko dla emocji, miał znaczenie nie tylko estetyczne, ale i myślowe (…) 

Czasami jestem w roli żałosnego petenta, kiedy coś mi w filmie nie wyszło, i proszę, żeby on [Kilar] 

mnie wsparł w czymś, czego czasami brakuje, np. czasami brakuje jakiejś emocji (..) Wiem, że gust 

mojego kompozytora jest gustem, któremu mogę zawsze zaufać i nie zdarzyło mi się, żebym np. z jakiejś 

muzyki nie był zadowolony”. 

 

Andrzej Wajda, reżyser: „Jeżeli chodzi o <<Pana Tadeusza>> to byłem cyniczny, tzn. wiedziałem, że 

tylko Kilar może się z tą muzyką zmierzyć i zaproponowałem mu to przed filmem. Nie miałem żadnych 

wątpliwości, że to jest on, a on dał mi fantastyczną odpowiedź. Na etapie przygotowywania się do filmu 

otrzymałem małą płytę i list od Kilara. Na płycie był nagrany Polonez, a w liście było napisane <<Drogi 

Andrzeju, przygotowałem dla ciebie propozycję muzyki, która będzie w filmie. Chciałbym, żebyś 

posłuchał muzyki i zrozumiał, jaki robisz film.>> I to mnie zachwyciło, że nie ma jeszcze filmu, a już jest 

jego dusza!” 

 

WOJCIECH KILAR O SOBIE: 

 https://www.youtube.com/watch?v=oZ4CsDToHAI&ab_channel=bursartpark  

https://www.youtube.com/watch?v=LpWNtBu9f44&ab_channel=Bogus%C5%82awD%C4%85br

owa-Kostka  

 

Henryk Mikołaj Górecki urodził się 6 grudnia 1933 r. 

w Czernicy koło Rybnika.  

W 1952 r. rozpoczął naukę muzyki w Szkole Muzycznej 

w Rybniku, by trzy lata później przenieść się do Katowic i rozpocząć 

studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej.  

W 1958 r. zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu 

Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", zwracając uwagę 

publiczności i międzynarodowej krytyki, która uznała Góreckiego za 

jednego z najbardziej radykalnych, bezkompromisowych 

i awangardowych kompozytorów. 

W 1960 r. Górecki ukończył studia kompozytorskie 

z najwyższym wyróżnieniem w PWSM w Katowicach i wyjechał na 

studia podyplomowe do Paryża. Następne lata przyniosły kolejne 

ważne utwory w dorobku Góreckiego, ugruntowujące jego 

międzynarodową pozycję jako jednego z najbardziej oryginalnych 

twórców lat sześćdziesiątych, kładącego podwaliny pod 

funkcjonujące w świecie muzycznym pojęcie "polskiej szkoły 

kompozytorskiej". 

W 1965 r. związał się z PWSM w Katowicach (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola 

Szymanowskiego). Od 1968 r. był jej wykładowcą, od 1972 r. na stanowisku docenta; uczył czytania 

partytur, instrumentacji i kompozycji. W 1975 r. został rektorem tej uczelni i funkcję tę pełnił przez 

cztery lata. W 1977 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ4CsDToHAI&ab_channel=bursartpark
https://www.youtube.com/watch?v=LpWNtBu9f44&ab_channel=Bogus%C5%82awD%C4%85browa-Kostka
https://www.youtube.com/watch?v=LpWNtBu9f44&ab_channel=Bogus%C5%82awD%C4%85browa-Kostka
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Do najważniejszych utworów Góreckiego należą: "Epitafium", "Genesis I-III", "Trzy utwory 

w dawnym stylu", "Refren na orkiestrę", "Muzyka staropolska", "Ad Matrem", II Symfonia 

"Kopernikowska", "Beatus vir", "Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową", "Miserere", "Recitativa 

i ariosa - Lerchenmusik", "Totus Tuus", I Kwartet smyczkowy "Już się zmierzcha", II Kwartet 

smyczkowy "Quasi una fantasia", "Małe requiem dla pewnej Polki" na fortepian i 13 instrumentów, 

"Pieśń Rodzin Katyńskich". 

Światową sławę przyniosła Góreckiemu III Symfonia op. 36 "Pieśni żałosnych". Kompozycja 

składa się z trzech części.  W symfonii odznacza się przejście od charakterystycznej dla wcześniejszego 

Góreckiego atonalności do technik bardziej tradycyjnych. 

W każdej z części sopran śpiewa do słów innego polskiego tekstu. Pierwszym jest XV-wieczny 

polski lament maryjny, drugim wiadomość napisana na ścianie celi w kwaterze Gestapo podczas II 

wojny światowej, a trzecim śląska piosenka ludowa o matce szukającej syna, poległego w powstaniach 

śląskich. Części pierwsza i trzecia napisane są z perspektywy matki, która straciła dziecko, część druga 

z perspektywy dziecka oddzielonego od matki. Tematami dominującymi w symfonii 

są macierzyństwo oraz separacja spowodowana przez wojnę. 

 
Część I 

Lento. Sostenuto tranquillo ma 

cantabile 

 

Część II 

Lento e largo. Tranquilissimo – 

cantabilissimo – dolcissimo – 

legatissimo 

Część III 

Lento. Cantabile-semplice 

 

Synku miły i wybrany,  

Rozdziel z matką swoje rany,  

A wszakom cię, synku miły, w 

swem sercu nosiła,  

A takież tobie wiernie służyła.  

Przemów k matce, bych się 

ucieszyła,  

Bo już jidziesz ode mnie, moja 

nadziejo miła. 

 

 

Mamo, nie płacz, nie. 

Niebios Przeczysta Królowo, 

Ty zawsze wspieraj mnie.  

Zdrować Mario, Łaskiś Pełna 

 

 

Kajze mi sie podziol  

moj synocek mily? 

Pewnie go w powstaniu  

zle wrogi zabily.  

Wy niedobrzy ludzie,  

dlo Boga swietego  

cemuscie zabili  

synocka mojego?  

Zodnej jo podpory 

 juz nie byda miala,  

chocbych moje stare  

ocy wyplakala.  

Chocby z mych lez gorkich drugo 

Odra byla,  

jesce by synocka  

mi nie ozywila.  

Lezy on tam w grobie,  

a jo nie wiem kandy  

choc sie opytuja  

miedzy ludzmi wsandy.  

Moze nieborocek  

lezy kay w dolecku,  

a moglby se lygac  

na swoim przypiecku.  

Ej, cwierkejcie mu tam,  

wy ptosecki boze,  

kiedy mamulicka  

znalezc go nie moze.  

A ty, boze kwiecie, 

 kwitnijze w okolo,  

niech sie synockowi  

choc leży wesoło.  

 

Źródło: Lament świętokrzyski z 

"Pieśni łysogórskich" (druga 

połowa XV w.) 

 

 

Źródło: Zakopane "Palace" cela nr 

3 ściana nr 3 Błazusiakówna 

Helena Wanda lat 18 siedzi od 25 

IX 44 

Źródło: fragment Pieśni ludowej z 

opolskiego. 
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W latach 80. Górecki zaczął tworzyć utwory sakralne, zwrócił się też ku korzeniom muzyki 

polskiej, a szczególnie jej nurtowi ludowemu. Rozpoczął współpracę z wybitnym amerykańskim 

Kronos Quartet. Podczas jednej z wizyt w Polsce muzycy Kronos Quartet mówili, że dla Góreckiego 

każda nuta jest wszechświatem. Kompozytor został wyróżniony m.in. Orderem św. Grzegorza 

Wielkiego - najwyższym odznaczeniem papieskim, jakie może otrzymać osoba świecka. To czwarte 

w hierarchii odznaczenie papieskie, przyznawane za szczególne zasługi dla Kościoła.  

W październiku 2010 r. otrzymał najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego. 

Henryk Mikołaj Górecki zmarł 12 listopada 2010 r. w Katowicach.  

 

Rozmowa z Włodzimierzem Kotońskim – kompozytorem5 

Pan bardzo wcześnie rozpoczął badania nad muzyką Podhala, a miłość 

Góreckiego do tego regionu Polski jest również powszechnie znana. W związku 

z tym chciałbym zapytać, co Pan sądzi o zainteresowaniu Góreckiego muzyką 

góralską? Czy rozmawialiście na ten temat? 

Zainteresowanie Góreckiego góralszczyzną było bardzo powierzchowne. On 

praktycznie znał muzykę góralską jak cepr, który z zamiłowaniem jej słucha – 

lubił po prostu nastrój tej muzyki, ale ani jej nie zbierał, ani nie notował. To 

jego podejście widać na przykład w Koncercie klawesynowym, gdzie klimat 

muzyki góralskiej jest wyraźny, ale w sumie dosyć powierzchowny. Góreckiego 

jako kompozytora interesował właśnie ów duch muzyki góralskiej – ja 

natomiast zajmowałem się folklorem Podhala od strony naukowej, interesowały mnie systemy, skale, 

sposób śpiewania, itp.  

Druga rzecz, o którą chciałbym zapytać dotyczy muzyki elektronicznej, która Pan zaczął uprawiać 

bardzo wcześnie – czy Górecki kiedykolwiek przejawiał zainteresowanie tą dziedziną twórczości 

kompozytorskiej? 

Nie. Miał oczywiście takiej możliwości, ale nigdy się do tego nie rwał; nie odpowiadało mu to i nie było 

potrzebne. 

Rozmowa z Zygmuntem Krauze – kompozytorem, pianistą  

Jak doszło do Waszego poznania? W 1970 roku już jako Warsztat 

Muzyczny zamówiliście u Góreckiego utwór, w efekcie czego 

powstała Muzyczna IV, czy może Pan opowiedzieć 

o okolicznościach tego zamówienia? 

Warsztat Muzyczny był w tym czasie już bardzo aktywny. Ja 

skończyłem studia, podróżowałem za granicę, koncertowałem 

[…] Nie pamiętam, jak poznałem Góreckiego. Ale musiałem go 

znać osobiście, zanim zwróciłem się do niego z tym zamówieniem. Pamiętam jego reakcję bardzo 

mgliście – propozycję przyjął chętnie, śmiał się dużo, powiedział „No nie wiem, zobaczę”, jak to Henryk. 

Taki trochę, jak by to powiedzieć, obcesowy człowiek, który z jednej strony jest wyjątkowo delikatny 

i wrażliwy, a na zewnątrz dość chropowaty. Tak to zamówienie przyjął. Później parę razy musiałem mu 

przypominać i „popychać”, żeby utwór powstał. Aż w końcu dał gotową partyturę […]. Prawykonanie 

utworu miało miejsce w Wiedniu w Sali Konzerthausu 15 kwietnia 1970 roku. 

Czy to był jakiś festiwal? Jakaś konkretna okazja? 

 
5  Fragmenty wywiadów opracowano na podstawie B. Bolesławska-Lewandowska Górecki. Portret pamięci, 

Kraków 2013. 
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Nie, to było dla Warsztatu Muzycznego bardzo zaszczytne wtedy zaproszenie z Wiener Konzerthaus. 

Była pełna sala. Pamiętam tę salę, pamiętam próby i pamiętam sam koncert, a zwłaszcza wykonanie 

utworu Góreckiego, który – jeszcze raz muszę zaznaczyć – zmusza wykonawców do maksymalnego, 

a nawet więcej niż maksymalnego wysiłku. Po prostu jest to utwór, który wymaga czegoś więcej co jest 

poza „zwyczajnym graniem”, jest bardzo wymagający emocjonalnie, technicznie i nawet fizycznie. My 

– mam na myśli cały zespół – bardzo się do wykonania Muzyczki przyłożyliśmy. Ja sam, grając ten 

utwór prawie zasłabłem i pamiętam, że w którymś momencie spojrzałem w górę na lampę, która wisiała 

akurat nad fortepianem. I ta lampa przywróciła mi świadomość bo byłem na granicy zasłabnięcia 

fizycznego. Wiem, że podobnie przeżywał to Czesio Pałkowski, który grał na klarnecie. Graliśmy 

później ten utwór wiele razy. Jak powiem, że osiemdziesiąt to na pewno nie przesadzę. Graliśmy go 

w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Był to jeden z naszych popisowych utworów.  

W pierwszej części Muzyczki jest rzeczywiście niemal cały czas cztery forte i co prawda nie ma tam 

nietypowych technik, ale to bez wątpienia niezwykle intensywne granie… 

Na tym polega cała trudność. Jeżeliby zagrać normalne forte, to nic z tego nie będzie. W pewnym sensie 

na tym właśnie opierają się niektóre utwory Góreckiego […] Na jakimś niezwykłym, ponadnaturalnym 

zaangażowaniu wykonawcy. Ta muzyka, aby zdziałać, musi być zagrana w sposób szaleńczy, 

wykonawca musi jej całkowicie oddać wszystkie swoje siły i emocje.  

A w takim razie, jak Pan sam odebrał III Symfonię? 

Jako banał nie do zniesienia. Pamiętam prawykonanie na „Warszawskiej Jesieni”. Piękny głos Steni 

Woytowicz… Duża część słuchaczy była zażenowana. Ja bardzo. […] Od czasów prawykonania III 

Symfonii twórczość wielu kompozytorów na świecie, a w Polsce w szczególności cofnęła się do 

uproszczonych reguł wziętych z przeszłości. Wiązało się to z łączeniem ich muzyki z religią, z modłami, 

z Kościołem. To jest specyficzny dział muzyki, który ma znaczące grono odbiorców. Ja do niego nie 

należę.  

Pamiętam, gdy ja słuchałam po raz pierwszy III Symfonii […] uderzyła mnie właśnie szczerość tej 

osobistej wypowiedzi, osobistej modlitwy Góreckiego i jej autentyczna głębia… 

Ja tego nie czuję. Ale Górecki czuł. I Pani czuje. I może miliony są z Panią. Nie musze być z tłumem.  

[…] Wrócę jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy na początku […] Myślę, że fenomenalne kariera 

Pendereckiego była problemem dla Henryka. Przypuszczam, że mógł się w nim wytworzyć rodzaj 

jakiegoś zamknięcie, odseparowania, niechęci do konkurencji. Bo to był człowiek w gruncie rzeczy 

delikatny, bardzo wrażliwy. Mogło to być również powodem, dlaczego tak wiele odmawiał – zupełnie 

odwrotnie niż Krzysztof, który „brał wszystko”, był otwarty maksymalnie. A Górecki się zamknął. 

Wiele osób wówczas patrzyło na tych dwóch wielkich rówieśników, zupełnie innych, i obserwowało 

ten niesamowity skok Pendereckiego od samego początku, jak i fascynującego przecież Góreckiego, ale 

jednak mniejszego, jeśli chodzi o zewnętrzną karierę. […] 

Do tego dochodziły różnice osobowościowe – ogromna łatwość w nawiązywaniu kontaktów 

międzynarodowych Pendereckiego, a z drugiej Górecki, który jak pojechał do Paryża, to – mimo listów 

polecających – właściwie z nikim się nie kontaktował, nigdzie nie poszedł, ale zamknął się 

w mieszkaniu, bo uznał, że tak mu dobrze, bo może sobie w spokoju komponować.  

I ostatnie pytanie – jak zapamięta Pan Góreckiego jako człowieka? 

[…] Będę go pamiętał, jak szedł z żoną przez Rynek Starego Miasta w Warszawie, w słońcu, roześmiany 

i radosny. Tak go zapamiętam, bo to wiąże się z moim pierwszym zachwytem jego muzyką z nim 

samym […] 
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Rozmowa z Elżbietą Chojnacką – klawesynistką  

Pani Elżbieto, chciałabym zapytać Panią oczywiści o Koncert 

klawesynowy Góreckiego […] Podejrzewam, że była Pani 

przyzwyczajona do zupełnie innych utworów 

współczesnych… 

Tak. I dlatego zawsze powtarzam, że byłam tak zdumiona – 

że to jest takie łatwe, takie proste, że kompozytor chyba sobie 

ze mnie zakpił. Kiedyś nawet powiedziałam Góreckiemu: 

„No wiesz, to jest takie proste…”. A on bardzo się obraził! 

„Proste?! Proste?!” – myślałam, że mnie „zamorduje”. Dla niego to nie było proste, ale dla mnie tak. 

Bo mimo że był to rok 1980, ja byłam przyzwyczajona do utworów tzw. Awangardy, o pisownie 

szalenie skomplikowanej i trudnej – jak pisał Xenakis czy Ligeti. […] 

Jak na koncert instrumentalny jest to utwór bardzo krótki… 

Dziewięć minut, dwie części… To jest cos niezwykłego. Jest w nim jednak nie tylko prostota, ale tyle 

energii! I to energii, którą można by nazwać energią jądrową – to zupełnie niezwykłe. Jak się mówi 

„muzyka współczesna” […] wszyscy oczekuję raczej pisowni postserialnej, a tutaj taka zdumiewająca 

prostota i ten obsesyjny rytm… Muzyka uderza słuchacza w sposób tak niezwykły, że wszyscy są 

zaskoczeni, nie są bowiem przyzwyczajeni do tego rodzaju wyrazu w muzyce współczesnej. Ten 

koncert jest prosty, a jednocześnie porywający! 

Czy Górecki kontaktował się z Panią w czasie pracy nad utworem? 

Nie. On miał niesamowite wyczucie. Dla pianisty, a przecież Górecki grał na fortepianie, podejście do 

klawesynu i zrozumienie jego specyfiki jest zawsze trudne. Klawesyn to instrument o specyficznej 

barwie, bez dynamiki, do którego trzeba podejść w odpowiedni sposób i nie szukać tego co jest 

w fortepianie. I Górecki jakoś intuicyjnie to rozumiał , o czym świadczy sam fakt, że wybrał granie na 

wszystkich rejestrach, czyli możliwie jak najgłośniejsze tutti […] Jest to rzecz nadzwyczajna 

u człowieka, który wcześniej nie znał klawesynu, bo barwa instrumentu jest wtedy niezwykła – tak 

chropowata, a jednocześnie tak rytmiczna… […] No i Górecki wybrał tę właśnie barwę – ten sam 

koncert grany na fortepianie… 

…którą to możliwość kompozytor dopuszcza… 

No dopuszcza, bo przewidział, że to kiedyś będzie dla córki, która w czasie pisania koncertu była jeszcze 

bardzo młoda. […] 

A proszę mi jeszcze powiedzieć, jak Pani pamięta Góreckiego jako człowieka? 

Był człowiekiem bardzo trudnym. Nie mogę oczywiście abstrahować od jego talentu muzycznego, bo 

to się stapia. Górecki był w mojej opinii szalenie utalentowanym człowiekiem o niesłychanej 

wrażliwości. Ale w życiu codziennym był bardzo trudny, chyba niepewny siebie […] Był też 

niezwykłym egocentrykiem. Jego nic nie obchodziło… Kiedyś przed koncertem, gdzie to przecież ja 

wychodzę na scenę i gram, on był szalenie nerwowy – chodził niespokojnie jak ten lew w klatce, 

powtarzając: ”Nie, nie, to nie będzie dobre…”. Mówię do niego, żeby się uspokoił, bo przecież ja za 

chwilę wychodzę na scenę, potrzebuję trochę spokoju – ale jego to w ogóle nie obchodziło! Takie rzeczy 

się pamięta, bo przecież jeśli się wychodzi na scenę, jest się w stanie takiego napięcia i takiej 

wrażliwości, że jeżeli ktoś nie zwraca na to uwagi, to jest to trudne. I w dodatku jest to kompozytor, 

którego utworu za chwilę mam bronić, a on mi w tym przeszkadza! 
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Czy wszędzie koncert klawesynowy się podobał? 

O tak, nadzwyczajnie, Zawsze i wszędzie go bisuję, bo jest to koncert, który przechodzi wszelkie 

oczekiwania publiczności – jest ona niebywale zdumiona… Jest w nim tak ogromna werwa i energia, 

że zawsze robi ogromne wrażenie […].  

Rozmowa z Zofią Kilanowicz – śpiewaczką, sopran  

Pani głos nierozerwalnie kojarzy się z III Symfonią Henryka Mikołaja 

Góreckiego. Kiedy odbyło się pierwsze wykonanie tego utworu? 

W 1993 roku, tutaj w Krakowie, na zamówienie Filharmonii 

Krakowskiej. […] I jak się tej symfonii uczyłam, to już w połowie 

płakałam jak bóbr […] Przez dwa dni przeczytałam tę pierwszą część, 

potem drugą, w ciągu tygodnia udało mi się rozczytać do końca i tak 

płakałam, że zadawałam sobie pytanie: „Panie Boże, jak ja to będę 

w stanie kiedykolwiek zaśpiewać w całości?!”. […] 

Pamiętam takie sfilmowane nagranie tej symfonii, gdzie rzeczywiście Pani na końcu płacze. 

Tak, to nagranie z 2003 roku z Zakopanego pod batutą Góreckiego. I za to nagranie dostałam Fryderyka.  

A czy dawał Pani jakieś wskazówki? 

On zaakceptował moją interpretację, z tym moim góralskim zaśpiewem. Bardzo dużo sopranów 

w Polsce śpiewało tą symfonię, ale podobała mu się moja interpretacja. Przecież mieszkał długo 

w Chochołowie, potem w Zębie, a ja pochodzę z Nowego Targu. Ten góralski zaśpiew był mój, on mi 

nic nie mówił, jak to śpiewać […] 

A czy pamięta Pani, o czym zwykle rozmawialiście poza próbami? 

O Podhalu, o życiu codziennym, ale na pewno nie o muzyce. 

A jak będzie Pani pamiętać Góreckiego jako człowieka? 

Tak, jak jego muzyka jest głęboka, wyraźna, czasem melancholijna, niewesoła, szeroka, spokojna – to 

cały Górecki. To był wspaniały człowiek, wspaniały kompozytor. Szkoda, że go już nie ma.  

 

 

KRZYSZTOF PENDERECKI6 

 

23.11.1933 Dębica – 29.03.2020 Kraków 

Światowej sławy kompozytor, dyrygent, pedagog. 

Współtwórca nowego oblicza polskiej muzyki XX 

wieku. Laureat pięciu prestiżowych nagród Grammy za lata 

1987, podwójna nagroda 1998, 2000, 2016. Kompozytor 

został odznaczony doktorem honoris causa ponad 

czterdziestu uniwersytetów, członkiem honorowym 

najważniejszych akademii artystycznych i naukowych, 

a także honorowym profesorem wielu prestiżowych uczelni 

artystycznych. 

 

 

 
6 Opracowano na podstawie: https://penderecki-center.pl/krzysztof-penderecki i materiałów własnych. 

https://penderecki-center.pl/krzysztof-penderecki
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Początki i awangarda 

 

Krzysztof Penderecki już od najmłodszych lat wiedział, że jego życie będzie związane 

z muzyką7. Pierwsze próby komponowania podejmował mając 11-12 lat, niemniej utwory z tego okresu 

nie zachowały się. W latach 1954-1958 rozpoczął studia kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole 

Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie. Nauki pobierał od najwybitniejszych 

pedagogów m. in. Artura Malawskiego, a po jego śmierci u Stanisława Wiechowicza, a także 

Aleksandra Katlewicza (dyrygowanie) i Franciszka Skołyszewskiego (harmonia). Jedną z jego 

kompozycji dyplomowych było Epitaphium Artur Malawski in memorian na orkiestrę smyczkową 

i kotły. Penderecki uczęszczał również na zajęcia filologii klasycznej i filozofii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w charakterze wolnego słuchacza. 

Rok 1959 był znaczący w życiu młodego kompozytora. Podczas Festiwalu „Warszawska Jesień” 

odbyło się prawykonanie Strof na sopran, głos recytujący i 10 instrumentów. Utwór ten oraz Emanacje 

na dwie orkiestry smyczkowe i Psalmy Dawida na chór mieszany i perkusję wykonano podczas II 

Konkursu Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. Zyskały one 

uznanie jury, za które nagrodzono autora. Oprócz aktywnej działalność kompozytorskiej, Penderecki 

rozpoczął także pracę na macierzystej uczelni na stanowisku wykładowcy, a w latach 1972-1987 

piastował stanowisko rektora. 

Dzięki nagrodom uzyskanym w wymienionym konkursie, Penderecki wyjechał na 2 miesiące 

do Włoch. Rozpoczął tam pracę nad Trenem Ofiarom Hiroszimy, który ukończył w Polsce. Kompozycja 

przeznaczona na 52 instrumenty smyczkowe początkowo nosiła tytuł 8’37’’, odnosiła się do czasu 

trwania utworu. Autor wysłał utwór na Konkurs im. Grzegorza Fitelberga, na którym otrzymał trzecią 

nagrodę. Gwarantowała ona jednak możliwość nagrania kompozycji przez Wielką Orkiestrę 

Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Krenza. Emocje, jakie wywołała kompozycja wśród 

wykonawców przyczyniła się do tego, iż dyrygent zasugerował Pendereckiemu zmianę tytułu. 

Argumentował to „niewspółmiernością wobec treści wewnętrznej”8. W ten właśnie sposób kompozytor 

zmienił tytuł na Tren z dedykacją „Ofiarom Hiroszimy”, która później stanowiła integralną część tytułu. 

W 1962 roku Penderecki otrzymał za Tren Nagrodę Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów 

UNESCO w Paryżu. Prawykonanie odbyło się w Warszawie 22 września 1961, zaś kompozycję 

wykonała Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją A. Markowskiego. 

12 października 1964 roku Penderecki napisał list do prezydenta miasta Hiroszimy, w którym 

określił swój związek z tragedią z 1945 roku w następujący sposób:  

Tragedia Hiroszimy jest tragedią godności ludzkiej, poniżonej okrucieństwem i bezsensem wojującego 

zła. […] Niech Tren wyrazi moją głęboką wiarę w to, że ofiara Hiroszimy nigdy nie będzie zapomniana 

i stracona, że Hiroszima stanie się symbolem braterstwa ludzi dobrej woli.9  

 
Utwór stanowi pewnego rodzaju hołd złożony ofiarom tragedii, zaś jego tytuł można 

identyfikować z pieśnią żałobną czy też lamentacją. Tren Ofiarom Hiroszimy wywołuje wiele emocji, 

przede wszystkim grozę i uczucie przerażenia wywołane po nieznanej dotąd ludzkości zagładzie 

nuklearnej. Nadając taki tytuł, kompozytor stworzył korelacje między odbiorem swojej muzyki 

a emocjami związanymi z atakiem atomowym na japońskie miasto. Autor przytoczył ogrom negatywnej 

 
7 Biografię kompozytora opracowano na podstawie: Alicja Jarzębska, Penderecki Krzysztof, w: Encyklopedia 

Muzyczna PWM, pe-r, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 2004, s. 8-38; Mieczysław Tomaszewski, Penderecki. 

Bunt i wyzwolenie, t. 1 Rozpętanie żywiołów, Kraków 2008, t. 2. Odzyskiwanie raju, Kraków 2010;  

http://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-penderecki#second-menu-10 [dostęp: 14.02.2023].  
8 Mieczysław Tomaszewski, Penderecki. Bunt i wyzwolenie, t. 1 Rozpętanie żywiołów, op. cit., s. 143. 
9 Ludwik Erhardt, Spotkania z Krzysztofem Pendereckim, Kraków 1975, s. 69. 
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energii, zła, jakie niesie ze sobą tragedia. Pierwotna wersja tytułu, 8’37, nie wiązała utworu z żadnym 

historycznym i kulturowym wydarzeniem. 

Kolejnymi kompozytorskimi sukcesami cieszyły się kolejno Anaklasis na orkiestrę smyczkową 

i perkusję (1960), Polymorphia na 48 instrumentów smyczkowych (1961), czy też Fonogrammi na flet 

i orkiestrę kameralną (1961). W ten sposób młody kompozytor zapoczątkował w swojej twórczości 

idiom kojarzony z sonorystyką.  

Zachodnia krytyka muzyczna dzięki powołaniu do życia w październiku 1956 roku 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” zapoczątkowała termin 

„polskiej szkoły kompozytorskiej”10. Twórcy przedstawiali światu swoje utwory, w których operowali 

nowoczesnym językiem muzycznym, zwanym sonorystyk. Termin ten, potraktowany został po raz 

pierwszy jako nowa dyscyplina przez Józefa M. Chomińskiego11. Zaliczył on sonologię muzyczną do 

dziedziny muzykologii eksperymentalnej, zaś samą sonorystykę określił jako „czysto brzmieniowe 

właściwości materiału dźwiękowego w celach artystycznych”.  

Polscy krytycy początkowo nie powitali entuzjastycznie nowej techniki. Zarzucano jej 

„powierzchowną sensacyjność” i porównywano do „świata hałasu”. Uznali także, iż ogranicza ona 

muzykę do „kolorystycznych jedynie efektów, w których zawieszona nuta ma działać jedynie na 

zasadzie swego istotnego waloru”. Porównywali ją do dźwiękowej „masy”, czy też „muzyki 

bębenkowej”, ponieważ na pierwszym planie często była perkusja. 

Jak już wspomniano, Tren Ofiarom Hiroszimy przeznaczony jest na 52 instrumenty smyczkowe. 

W skład obsady wchodzi: 24 skrzypiec, 10 altówek, 10 wiolonczel i 8 kontrabasów. Pierwszą cechą 

wyróżniającą partyturę utworu jest brak kresek taktowych. Zamiast nich kompozytor wykorzystał 

pewnego rodzaju siatkę czasu, w której czas trwania poszczególnych fragmentów określił w sekundach, 

np. pierwszy z nich trwa 15, drugi 11. Podziały nie są równe, odcinki czasowe posiadają od kilku do 

kilkudziesięciu sekund (Przykład nr 1). Mają one charakter orientacyjny, a ich głównym zadaniem jest 

określenie zajmowanych pozycji pojedynczych jednostek rytmicznych w ramach cząstki czasowej.  

 

Przykład nr 1, K. Penderecki, Tren Ofiarom Hiroszimy – nr 22-25. 

Poszukiwanie nowych pomysłów brzmieniowych wymagało przedstawienia tych efektów za 

pomocą nowego typu notacji muzycznej. Penderecki przedstawił zestawienie, w którym wyjaśnił sposób 

wykonania poszczególnych symboli. Pierwsza grupa oznaczeń graficznych dotyczy wysokości 

dźwięków. Cztery pierwsze symbole zaprezentowane w poniższym przykładzie określają użycie 

 
10  Wśród jej przedstawicieli możemy wymienić m. in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, 

Krzysztofa Pendereckiego, czy też Kazimierza Serockiego. 
11 Józef M. Chomiński, Technika sonorystyczna jako przedmiot systematycznego szkolenia, „Muzyka” 1961 nr 3, 

s. 3-4. 
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mikrotonów (¼, ¾ tonu), a także ich obniżanie i podwyższanie. Kolejny znak przedstawia możliwie 

najwyższy do wykonania dźwięk, zaś ostatni powolne wibracje w ramach ¼ tonu (Przykład nr 2). 

 
Przykład nr 2 – oznaczenia symboli w partyturze 

 

 

 

 

W jednym z odcinków wyłaniają się 

bardzo krótkie sekwencje wykorzystujące 

różnorodne artykulacje, np. grę pizzicato, arco, 

arpeggio za podstawkiem. Kompozytor sugeruje, 

aby wykonawcy dowolnie wybrali daną 

kombinację i grali ją najszybciej, jak tylko można 

w dowolnej dynamice (Przykład nr 3).  

 

 

 

 

 

 

Od numeru 10 wyłania się nowa paleta 

brzmieniowa wykorzystująca klastery. 

Nadają one efekt ciągłego i nieprzerwanego 

pasma brzmieniowego, cechującego się 

wewnętrzną aktywnością (przykład nr 4). 

 

 

 

- podwyższenie o ¼ tonu 

- podwyższenie o ¾ tonu 

- obniżenie o ¼ tonu 

- obniżenie o ¾ tonu 

 

- najwyższy dźwięk instrumentu 

 

- bardzo wolne wibrato w obrębie ćwierćtonu uzyskiwane przez 

przesuwanie palca 

Przykład nr 3 

Przykład nr 4, nr 13-15 (skrzypce) 
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Dla wielu partytury kompozycji Pendereckiego mogą zniechęcać z uwagi na wykorzystanie 

rozmaitych symboli, grubych kresek i innych oznaczeń. Kiedy przywyknie się do tego rodzaju notacji 

można zauważyć, że cechują się one ogromną precyzją. Obraz Pendereckiego, jaki wyłania się po 

analizie jego kompozycji, to obraz twórcy o oryginalnych pomysłach i szerokich horyzontach. 

W konsekwencji powstało dzieło, które na zawsze wpisało się w historię muzyki XX wieku. 

 

Pasja św. Łukasza i wielkie formy wokalno-instrumentalne 
Przełomowym utworem w twórczości Krzysztofa Pendereckiego stała się Pasja według 

świętego Łukasza. W muzyce XX wieku zajmuje ona szczególne miejsce: z jednej strony jest dziełem 

na wskroś współczesnym, z drugiej – nawiązuje do wielkiej tradycji muzyki sakralnej w kulturze 

europejskiej. Penderecki odwołał się w niej do formy i tekstu, których najdoskonalszym przykładem 

były Pasje Bacha. Jego pierwsze wykonanie – 30 marca 1966 roku – stało się światowym wydarzeniem 

artystycznym o szerokim rezonansie. Prasa muzyczna całego świata szeroko wówczas pisała o Polaku 

oraz o sztuce i tradycjach kulturalnych kraju, z którego się wywodzi. 

Z końcem lat 60. kompozytor ujawnił i utrwalił wizerunek wybitnego muzycznego dramaturga. 

Niemal bezpośrednio po sukcesie Pasji otrzymał od Rolfa Liebermanna pierwsze w swojej karierze 

zamówienie operowe. W dobie, gdy awangarda negowała ten tradycyjny gatunek sceniczny, Penderecki 

zaproponował przeniesienie na scenę operową adaptacji powieści Aldousa Huxleya The Devils of 

Loudun. Prawykonanie Diabłów z Loudun odbyło się 20 czerwca 1969 roku w Operze w Hamburgu. 

Polskie Requiem i zwrot ku tradycji późnoromantycznej 

W drugiej połowie lat 70. w twórczości Krzysztofa Pendereckiego nastąpiła zmiana 

stylistyczna, polegająca na stopniowym zwrocie ku tradycji późnoromantycznej. Pierwszym takim 

dziełem był Koncert skrzypcowy napisany dla skrzypka Isaaca Sterna. Kolejne dzieło operowe to Raj 

utracony. Libretto opery, dookreślonej jako sacra rappresentazione, oparte zostało na 

starotestamentowej historii grzechu pierworodnego opisanej w eposie Johna Miltona. Ukończona 

później 2.Symfonia Wigilijna prawykonana została 1 maja 1980 roku w Nowym Jorku pod dyrekcją 

Zubina Mehty, któremu została zadedykowana. Dyrygent prezentował ją następnie na festiwalach 

w Salzburgu i Lucernie oraz podczas tournée po Europie. W Symfonii Wigilijnej czytelne nawiązania 

do tradycji wielkiego symfonizmu, wyznaczonego nazwiskami Brucknera, Mahlera i Szostakowicza, 

łączą się z wrażliwością twórcy doświadczonego poprzez awangardę. W podobnym nurcie utrzymane 

są kolejne symfonie kompozytora: napisana na zamówienie rządu francuskiego z okazji dwustulecia 

Rewolucji Francuskiej 4.Symfonia Adagio z 1989 roku i zadedykowana Lorinowi Maazelowi, powstała 

w 1992 roku 5.Symfonia Koreańska poświęcona „słuchaczom Dalekiego Wschodu” oraz dojrzewająca 

w latach 1988-1995 3.Symfonia skomponowana na zamówienie Münchner Philharmoniker.  

 

W 1980 roku kompozytor rozpoczął pracę 

nad Polskim Requiem. To kolejne ogniwo dzieł 

kantatowo-oratoryjnych, które zapoczątkowała Pasja, 

a zarazem jeden z najważniejszych i najdłużej pisanych 

utworów Pendereckiego. Krystalizacja dzieła w pełnym 

kształcie zajęła 26 lat: od skomponowanej na prośbę 

Lecha Wałęsy w 1980 roku Lacrimosy, przez Agnus 

Dei napisane po śmierci Prymasa Tysiąclecia Stefana 

Wyszyńskiego, Dies irae dedykowane Powstaniu 

Warszawskiemu i Recordare – ojcu Maksymilianowi 

Kolbe, Libera me poświęcone Ofiarom Katynia, do 

zamykającej całość Ciaccona in memoriam Giovanni 

Paolo II, powstałej po śmierci Papieża Polaka w 2005 
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roku. Polskie Requiem po raz pierwszy zabrzmiało 28 września 1984 roku. Od czasu premiery to wielkie 

dzieło chóralne znajduje się na afiszach koncertowych filharmonii na całym świecie. 

Skomponowana w 1987 roku z okazji 60. urodzin Mścisława Rostropowicza Pieśń 

Cherubinów jest zarówno wyrazem uznania dla nieprzeciętnej osobowości rosyjskiego wiolonczelisty 

– przyjaciela, jak i przejawem stałej fascynacji kompozytora kulturą prawosławia. 

Powstanie Czarnej maski, trzeciej opery Pendereckiego, zainicjowało zamówienie Festiwalu 

w Salzburgu z 1982 roku. Kompozytor nawiązał w niej dialog z XX-wiecznym teatrem 

ekspresjonistycznym, tworząc współczesną wizję tańca śmierci. Opera, oparta na sztuce Gerharta 

Hauptmanna, była punktem kulminacyjnym Festiwalu w Salzburgu w 1986 roku. Zaraz po jej premierze 

nastąpiły wykonania w Wiedniu i amerykańska prezentacja w Santa Fe latem roku 1988. Czwarta opera 

kompozytora, Ubu Rex, ukończona została w 1991 roku, chociaż pierwsze plany umuzycznienia sztuki 

Alfreda Jarry’ego sięgają roku 1973. W twórczości Krzysztofa Pendereckiego jest to jedyna opera 

komiczna, która prowadzi słuchacza w świat muzycznej groteski i odwołań do gatunku opera buffa. 

Światowa premiera dzieła miała miejsce 6 lipca 1991 roku w Operze Monachijskiej. 

 

Czas syntezy: Credo i dzieła oratoryjno-symfoniczne 

Lata 90. w twórczości Krzysztofa Pendereckiego to 

czas syntezy dotychczasowych doświadczeń, 

szczególnie widoczne w kompozycjach podejmujących 

tradycję kantatowo-oratoryjną. Siedmioczęściowa VII 

Symfonia Siedem bram Jerozolimy jest 

monumentalnym dziełem na 5 solistów, recytatora, 

3 chóry mieszane i wielką orkiestrę symfoniczną, 

napisanym z okazji 3000 lat Jerozolimy. Symboliczne 

znaczenie „siódemki” przekłada się też w dziele 

Pendereckiego na konkretne rozwiązania muzyczne – 

najczytelniej odbija się w siedmiu częściach dzieła – 

„bramach”. Szczególną atrakcję dla słuchacza stanowi przestrzenne 

rozmieszczenie wykonawców (zazwyczaj na koncercie orkiestra siedzi na 

scenie, jednak niewielkie grupy instrumentów dętych grają np. zza pleców 

słuchacza).  Penderecki wykorzystał w tym utworze nowe instrumenty 

tubafony, Składa się on z zawieszonych na drewnianej konstrukcji 

plastikowych rur o różnej długości. Uderza się w nie czymś w rodzaju rakietek 

pingpongowych. Jej premiera odbyła się 9 stycznia 1997 roku 

w Jerozolimie. Ostatnim utworem w cyklu symfonii Pendereckiego jest 

ukończona w 2016 roku 6. Symfonia Pieśni chińskie. Przeznaczona na baryton, 

orkiestrę oraz chiński instrument ludowy erhu, jest ósmą w chronologii 

symfonią kompozytora. 
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Arboretum12 

Twórczość Pendereckiego to z pewnością jedno 

z najbardziej imponujących osiągnięć na gruncie kultury polskiej 

i ogólnoświatowej. Niezaprzeczalny wpływ na muzykę Mistrza 

miało umiłowanie przez niego piękna natury i poszukiwanie 

w niej inspiracji. Był wielkim miłośnikiem drzew, architektem 

założenia parkowego w Lusławicach, pedagogiem, inicjatorem 

powstania Europejskiego Centrum Muzyki - międzynarodowego 

kampusu dedykowanego młodym artystom. 

Właściwie to nie życie jest ważne, lecz dzieła, które stają 

się punktem zwrotnym - mawiał kompozytor. Niewątpliwie takim 

właśnie punktem w życiu Artysty stały się Jego ukochane 

Lusławice. Dzięki nim zapisał się historii nie tylko jako genialny 

twórca, dyrygent i pedagog, ale także architekt – wizjoner. 

Miłośnik drzew. Maestro. Człowiek kultury i natury. 

W wiekach XVI-XVII mieszkali tu bracia polscy, 

a w dwudziestoleciu międzywojennym z Lusławicami związał się 

wybitny malarz, Jacek Malczewski. Od 1975 roku w dzieje tej 

miejscowości na trwale wpisał się Krzysztof Penderecki, 

komponując nadzwyczajne, botaniczne dzieło – rozległy park. 

Tworzenie arboretum trwało ponad 40 lat. To najdłużej 

powstająca kompozycja Artysty. Dzieło życia, symboliczna 

dziewiąta symfonia. 

Jego muzyka niejednokrotnie była wykorzystywana przez twórców filmowych. Utwory 

Pendereckiego znalazły się w filmach, takich jak Egzorcysta Williama Friedkina, Lśnienie Stanleya 

Kubricka, Dzikość serca Davida Lyncha, Ludzkie dzieci Alfonso Cuaróna, Katyń Andrzeja 

Wajdy oraz Wyspa tajemnic Martina Scorsese. 

 
12  Arboretum (łac. arbor, arboris – drzewo) miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy; jest 

szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzorcysta_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Friedkin
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C5%9Bnienie_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziko%C5%9B%C4%87_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Lynch
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludzkie_dzieci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katy%C5%84_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wajda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wajda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_tajemnic_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Scorsese
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LISTA WYBRANYCH KOMPOZYCJI 

OPERY MUZYKA 

KANTATOWO – 

ORATORYJNA 

MUZYKA NA GŁOSY 

SOLOWE LUB CHÓRY 

Z ZESPOŁEM 

INSTRUMENTALNYM 

MUZYKA NA 

ORKIESTRY 

SMYCZKOWE 

MUZYKA SOLOWA MUZYKA 

SYMFONICZNA 

MUZYKA 

CHÓRALNA A 

CAPPELLA 

Diabły z Loudun 

  

Raj utracony  

 

Czarna maska  

 

Ubu Rex  

Dies irae  

 

Kosmogonia  

 

Jutrznia  

 

Magnificat  

 

Te Deum 

 

Polskie Requiem 

 

6. Symfonia Pieśni 

chińskie 

 

7. Symfonia Siedem 

bram Jerozolimy 

 

8. Symfonia Pieśni 

przemijania  

Psalmy Dawida  

 

Strofy  

 

Wymiary czasu i ciszy  

Epithaphium Artur 

Malawski in memoriam  

 

Emanacje na dwie orkiestry 

smyczkowe  

 

Anaklasis na smyczki i 

perkusję  

 

Tren Ofiarom Hiroszimy na 

52 instrumenty  

 

Polymorphia na 48 

instrumentów smyczkowych  

 

Trzy utwory w dawnym stylu 

 

Chaconne z „Polskiego 

Requiem” 

Capriccio na tubę solo  

 

Cadenza na altówkę solo  

 

Per Slava na wiolonczelę 

solo  

 

Preludium na klarnet solo  

 

Trzy kadencje na trąbkę  

 

Divertimento na 

wiolonczelę solo  

 

Sarabanda na altówkę 

solo  

Fluorescencje  

 

De natura sonoris No. 1  

 

De natura sonoris No. 2 

  

1. Symfonia  

 

2. Symfonia Wigilijna 

  

3. Symfonia  

 

4. Symfonia Adagio  

 

5. Symfonia Koreańska  

 

 

ORKIESTRA POZA 

SYMFONICZNA  

Actions na zespół jazzowy 

 

Stabat Mater na 3 chóry 

mieszane  

 

Ecloga VIII na 6 głosów 

męskich  

 

Pieśni Cherubinów na 

chór mieszany  

 

Veni Creator na 8-

głosowy chór mieszany  

 

Sanctus na chór 

dziecięcy lub żeński  

 

Kaczka pstra na 2 chór 

dziecięce lub żeńskie 
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LISTA UTWORÓW DO TESTU FONICZNEGO 

 

WITOLD LUTOSŁAWSKI 1. Koncert na orkiestrę https://youtu.be/-IYw_8xzkWE  

 2. Muzyka żałobna: Prolog https://youtu.be/zqdvjgVgh8c  

 3. Gry weneckie, cz. I https://youtu.be/8c_R84Z1Wxw  

 

WOJCIECH KILAR 4. Riff 64 https://youtu.be/tsFxjnziLOs  

 5. Krzesany https://youtu.be/V4A5JgbPrRA  

 6. Muzyka z filmu Dracula: Vampire hunters https://youtu.be/-emLoSJXXZA  

 7. Walc z filmu Trędowata https://youtu.be/wsaufVKyOxc  

 8. Muzyka z filmu Sami swoi: Krowa/Trzy palce 
https://youtu.be/M9TExGhOEdE  

 

HENRYK MIKOŁAJ 

GÓRECKI 

9. III Symfonia op. 36 "Pieśni żałosnych" 

Cz. II Lento e largo. Tranquilissimo – cantabilissimo – dolcissimo 

– legatissimo [27:19] 

 Cz. III Lento. Cantabile-semplice [37:16] 
https://youtu.be/0hxGf3qvivc  

 

 10. Koncert klawesynowy https://youtu.be/HnaIHqXsMkU 

 11. Matko Najświętsza https://youtu.be/YGrJJQ7GM8w  

 

KRZYSZTOF PENDERECKI 

 

12. Trzy utwory w dawnym stylu https://youtu.be/BmEJneApkbU 

cz. 1 Aria [od 1:00] 

cz. 2 Menuet I [od 3:02-5:02] 

 13. Pasja wg św. Łukasza, cz. Deus meus https://youtu.be/Ksv-tju4IKU 

 14. Ecloga VIII https://youtu.be/0HJdTnLj2Nw 

 15. II Symfonia Wigilijna, cz. 2 Allegretto https://youtu.be/oLCMTI6xtao 

 16. Pieśń Cherubinów  https://youtu.be/2-Bjp9jptbM  

 17. VII Symfonia Siedem bram Jerozolimy  

Lauda Jerusalem, Dominum https://youtu.be/l055c5lJMt4  

 18. Duo concertante na skrzypce i kontrabas 
https://youtu.be/-QtPQKtpb5o  

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-IYw_8xzkWE
https://youtu.be/zqdvjgVgh8c
https://youtu.be/8c_R84Z1Wxw
https://youtu.be/tsFxjnziLOs
https://youtu.be/V4A5JgbPrRA
https://youtu.be/-emLoSJXXZA
https://youtu.be/wsaufVKyOxc
https://youtu.be/M9TExGhOEdE
https://youtu.be/0hxGf3qvivc
https://youtu.be/HnaIHqXsMkU
https://youtu.be/YGrJJQ7GM8w
https://youtu.be/BmEJneApkbU
https://youtu.be/Ksv-tju4IKU
https://youtu.be/0HJdTnLj2Nw
https://youtu.be/oLCMTI6xtao
https://youtu.be/2-Bjp9jptbM
https://youtu.be/l055c5lJMt4
https://youtu.be/-QtPQKtpb5o

