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WITOLD LUTOSŁAWSKI 

Bohdan Pociej 

KOMPOZYTOR 

Balet „ 13" oparty jest na utworze pt. Gry weneckie . 
Słuchałem tego utworu po raz pierwszy wiosną 1962 w Kra
kowskiej Filharmonii. Była to - pod dyrekcją Andrzeja 
Markowskiego ....,... jak gdyby polska próba generalna przed 
weneckim prawykonaniem. Pod bezpośrednim wrażeniem 

pisałem wówczas (Ruch Muzyczny t0/61 ): 
„Nowy utwór Lutosławskiego nazywa się Gry weneckie 

(Jeux venitiens). Sam tytuł (aluzja do miejsca prawykona
nia) ... określa zarazem charakter dzieła - naczelną zasa
dę - grę barw instrumentalnych ... Utwór jest ciągiem wiel
kich wyładowań energetycznych, organizowaniem dźwięko

wego żywiołu, wspaniałą zabawą, grą i - w określonych 

partiach - pewną stylizacją radosnego „zgiełku" ( ... ). 
Utwór ma wyraźny pian architektoniczny; każda z części 

zakłada inne proporcje między płaszczyznami statycznymi 
a dynamicznymi, między ciałami brzemieniowymi nasycony
mi a lekkimi, między uderzeniem a trwaniem ( ... ). 

Utwór jest dynamiczny i żywiołowy ( ... ) I właściwie to 
może wydać się czymś z gruntu nowym u Lutosławskiego. 
Po głębszym zastanowieniu dojdziemy jednak do wniosku, 
iż owa „żywiołowość" , przejawiająca się w dążeniu do 
maksymalnego zdynamizowania, zróżnicowania, rozwibrowa
nia płaszczyzn i mas dźwiękowych - tkwi potencjalnie 
już w I Symfonii, Koncercie na orkiestrę I częściowo nawet 
w Muzyce żałobnej. Tylko że tam ujmowana jest w pewne 
określone, skrystalizowane ramy architektoniczne I tonalne. 
Tutaj zaś te ramy dopiero się tworzą . Pod tym względem 
Gry weneckie są utworem otwartym, wysuwającym nowo 
propozycje, odkrywającym fascynujące perspektywy brzmfe· 
niowo-przestrzennych rozwiązań". 

Autorka układu choreograficznego Mariquita Compe tak 
mówi o swojej koncepcji:. 



„Nie chciałam do utworu Witolda Lutosławskiego dopaso
wywać jakiegokolwiek libretta, czy też idei filozoficznych. 
Muzyka ta jest tak bogata, pełna zdarzeń, konfliktów 
i emocji, że każdy podtekst byłby zbyteczny i skazany na 
niepowodzenie. Inspiracją i materiałem formotwórczym dla 
mnie jako choreografa była zawsze muzyka. Z aleatoryką 

zetknęłam się po raz pierwszy i uważam, że stwarza ona 
nieporównanie szersze, nowe możliwości. 

Zdaję sobie sprawę z trudności odczytania i przekazania 
partytury językiem choreograficznym. Chciałabym się zbli
żyć do istoty utworu, do jego konstrukcji i przenieść bo
gactwo brzmienia na ruch. Uzyskać narastanie i wyciszanie, 
ostrość i miękkość, gwar i ciszę. 

Starałam się zachować odrębność ruchu w poszczegól
nych częściach. I tak - aleatoryka pierwszej części ma 
swój bezpośredni odpowiednik u tancerzy, którym daję 

pełną swobodę działania w traktowaniu mojej propozycji 
choreograficznej. W części drugiej ruch staje się okrągły, 

toczący się, biegnący. W trzeciej części odbywa się dialog 
między fletem a harfą na tle pozostałych instrumentów. 
Wyrazem części czwartej jest ruch ostry, szeroki, mocny, 
narastający i doprowadzający do punktu kulminacyjnego 
utworu, po którym musi nastąpić tylko zamieranie, wycisze
nie wszystkiego. 

Byłabym szczęśliwa, gdyby mi się choć w części udało 

zrealizować zamysły kompozytora i uzyskać adekwatność 

choreografii do partytury". 

Od czasu, gdy po raz pierwszy rozbrzmiewały Gry we
neckie i gdy pisałem o tym utworze w Ruchu Muzycznym, 
minęło dziesięć lat. Powstały kolejne wielkie dzieła: 

Kwartet smyczkowy, 3 poematy Micheaux, Paro/es tissees, 
li Symfonia, Livre pour Orchestre, Koncert wiolonczelowy 
wreszcie„. świat dźwiękowy Lutosławskiego wzbogacił się 

niepomiernie. Kompozytor jak gdyby urósł: z „świetnego", 

„znakomitego" stal się po prostu wielki; z „jednego z nie
wielu" stal się - jedyny. 

Cytowane na początku artykułu uwagi o Grach weneckich 
przekazują, być może, jakieś („prawdziwe") informacje 
o tym dziele. Z perspektywy dziesięciu lat, z perspektywy 
Livre i Koncertu wiolonczelowego widzę jednakże tych 
uwag niezręczność i ubóstwo. Mankamenty ujęcia nie spro
wadzają się tu zresztą bynajmniej do impresyjności czy 
niedostatecznej wnikliwości muzykologicznej. Przeciwnie -
najsprawniejsza, najbardziej wnikliwa (pozornie!) akademicka 
analiza muzykologiczna - miast wyjaśnić istotę stylu, za
ciemni nam tylko samą muzykę, przesłoni ją „anatomicz
nymi" nazwami. Jasność tej muzyki (a Lutoslawski-kompo-

„ 

zyto1 ród swój wywodzić się zdaje od mistrzów muzycznej 
jasności - Mozarta i kompozytorów epok dawnych) broni 
się przed analizą, autentyczna zaś jej wielkość przerasta 
dziś i wyprzedza wszelkie tzw. fachowe ujęcia, dokonywane 
przez postronnych obserwatorów; wewnętrzna siła tej muzy
ki zmusza wprost jej interpretatora („tłumacza") do porzu
cenia utartych zwrotów i formułek i do szukania nowego 

języka. 

1. 

Przede wszystkim chodzi o to, co określić można jako 
I ogi kę formy; jest to cecha najbardziej może ude
rzająca w sztuce Lutosławskiego: muzyka ta wydaje się 

formowana z jakąś żelazną, maksymalnie konsekwentną 

logiką. „Probabilistycznej" niby-logice wielu utworów współ
czesnych przeciwstawia Lutosławski logikę rzeczywistą, 

„ 13" - fragment partytury 
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powiedzielibyśmy tradycyjną (dwuwartościową), mocno ośa
dzoną w istnieniu. Dość modnej dziś w sztuce nieokreślo

ności, niedokoiiczoności, mglistej (i często perwersyjnej) 
przypadkowości - przeciwstawia pewność, zdecydowanie, 
określoność, konieczność. Wszystkie zdarzenia dźwiękowe, 
wszystkie procesy rozgrywające się w tej muzyce zdają 

się nam mówić: tak być mus i, tak, a nie inaczej; między 
istnieniem dzieła w tej oto określonej postaci, a jego istnie
niem zupełnym nie ma żadnej pośredniej możliwości; nic 
w dziele po prostu nie może być inne, niż jest. Chciało by 
się powiedzieć o tej muzyce - tak wyrazistej, tak przej
rzystej nawet w miejscach swoich największych nawarst
wień i zagęszczeń - że jest zrobiona z materia/u tward
szego niż stal i diament, że jej rzeczywistość jest nieskoń
czenie rzeczywistsza od tego, co zwykliśmy nazywać rzeczy
wistością w potocznym sensie ... 

Sam termin „logika" użyty został tu, rzecz jasna, analo
gicznie; ale też wielce sugestywna jest owa analogia z pra
wami myślenia, mowy, języka; z formami myślenia (ana
logia, która zresztą ma swoje głębokie tradycje w historii 
muzyki europejskiej). Domyślamy się jakiegoś wewnętrznego 
systemu (nad-systemu), według którego tworzona jest muzy
ka Lutosławskiego. Badania analityczne starały się ów 
system określić w terminach czysto muzycznych. Wydaje 
się jednak, iż korzenie (i zasady) systen11u tkwią głębiej, 

w jakichś bardziej uniwersalistycznych złożach i warstwach. 

2. 

W jakim sensie może dziś, w sztuce współczesnej, istnieć 
p i ę k n o f o r my? Jak jest ono „prawomocne"? Estetyka 

,) 
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nowej sztuki (o ile taka „estetyka" w ogóle istnieje) zde
waluowała pojęcie piękna, zepchnęła je do rzędu pojęć 

(kategorii) historycznych. Piękno, czyste piękno nie jest już I 
- jak niegdyś - owym absolutnym („platońskim") szczy-
tem hierarchii jakości estetycznych. 

Muzyka Lutosławskiego jest jedyna, jest różna od całego 

świata muzyki. Lecz ta jej odrębność, inność, jest innością 
dzieła wielkiego, a wielkość ta jest wielkością, ponieważ 

jest w tradycji. Przeżycie estetyczne, jakiego doznaję słu

chając tej muzyki, nie różni się w swej istocie od przeżyć 

związanych z muzyką Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopi
na. Jest to, krótko mówiąc, silne I głębokie przeżycie pięk

na muzycznej formy (formy dźwięku i formy układu). Właś
nie piękna przed wszystkim Innym, piękna jako wartości 

najwyższej. 

Myślę więc: jakżeż to jest z tą „estetyką" współczesną? 
Czy nie zbyt pochopnie zaangażowała się ona w - zainicjo
waną niegdyś przez Nietzschego - akcję „przewartośclo

wywanla wartości"? 
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3. 

Począwszy od Muzyki żałobnej (1958) krystalizuje się 

w twórczości Lutosławskiego pewien nowy system brzmie
niowy (nowa forma organizacji 12 dźwięków), a w bezpo
średnim z nim związku pewna koncepcja formy-kosmosu, 
uniwersum dźwiękowego. Jest to koncepcja formy jako ak
tualizacji pełnego życia - istnienia i egzystencji muzyki; 
koncepcja muzycznego optimum i maksimum. Rozkwitają 

więc w tej muzyce owe wszystkie właściwości, jakimi ob
darzyła ją bogata i świetna tradycja europejska: ruch, bar
wa, światło, czas, współbrzmienie, linia, punkt; są tu na
rastania, zgęszczenia , nawarstwienia, kulminacje i wygasa
nia, zamierania; są wielkie napięcia, jest ogromna dynamika 
i wielka siła. Jest bogactwo zdarzeń, różnorodność dziania 
się ... 
Wsłuchajmy się uważnie w tę muzykę, starajmy się w nią 

również wniknąć myślą. Może odczytamy w niej - podob·· 
nie jak w wielkich dziełach przeszłości - pewną kosmicz
ną w i z j ę świat a, rzeczywistości, ogółu istniejącego, 

bytu . 

Bohdan Pociej 



Kierownik artystyczny 
JAN KRENZ 

Witold Lutosławski 

„13" 
(„GRY WENECKIE") 

Dyrektor 
ZDZISŁAW $LIWIŃSKI 

Kierownictwo muzyczne: JERZY MAKSYMIUK 
Choreografia: MARIQUIT A COMPE 

Scenografia: IWO DOBIECKI 
Kierownictwo baletu : MARIA KRZYSZKOWSKA 

Wykonawcy 

Część I 

Renata Agaciak, Iwona Fotek, Wanda Różycka, Barbara 
Sier, Helena Strzelbicka, Monika klefsf<'a 

Jerzy Makarowskl, K~eztclł Szymań9kl 

Część li 

Renata Agaciak, Danuta Dudek, Iwona Fotek, Barbara Sier, 
Ewa Sieradzka, Wanda Różycka, Helena Strzelbicka, Monika 

Ukielska, Barbara Zaręba 
Micha/ Gniewaszewski, Krzysztof Lubarski, Jerzy Makarow
skl, Wiesław Różecki, Grzegorz Strzelczyk, Janusz Subicz, 

Krzysztof Szymański 

Część Ili 

Jerzy Makarowski 
Wanda Różycka, Helena Strzelbicka, Monika Ukielska, 

Milosz Gniewaszewski, Krzysztof Lubarski, Wiesław Różecki, 
Grzegorz Strzelczyk, Janusz Subicz, Krzysztof Szymański 

Część IV 

Renata Agaciak, Danuta Dudek, Iwona Fotek, Wanda Różycka, 
Barbara Sier, Ewa Sieradzka, Helena Strzelbicka, Monika 

Ukielska, Barbara Zaręba 
.Michał Gniewaszewski, Krzysztof Lubarski, Jerzy Makarow
ski, Wiesław Różeckl, Grzegorz Strzelczyk, Janusz Subicz, 

Krzysztof Szymański 

ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO 
pod dyrekcją JERZEGO MAKSYMIUKA 

(nagranie) 

Współpraca scenograficzna i światło 

inż . Stefan Brzozowski 

Scenograf-asystent 
Maria Karnkowska 

Polska prapremiera baletowa 15 grudnia 1971 r. 
Warszawa 

Inspicjenci 
Bogumił Skorski, Marian Tl/szer 

• 
Kierownictwo działu sceny 
inż . Bogusław Synkiew/cz 

Brygadier sceny 
Stefan Makowski 
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Program ilustrują projekty kostiumów 
IWO DOBIECKIEGO 

Reprodukcje wykonał Kazimierz Czapiński 

Cena zł 1.50 

Projekt okładki 
oraz układ graficzny programu 
WITOMIŁA WOŁK-JEZIERSKA 

Projekt obwoluty 
ZBIGNIEW CELIŃSKI 

Wydawca 
TEATR WIELKI W WARSZAWIE 

WDA-1. Zam. 2349/71. Nakl. 3000 egz. U-64 



SALA IM. EMILA MŁYNARSKIEGO 

Jerzy Maksymiuk 

METAFRAZY 

„Ludzie są jak owady - a Nieskończoność dokoła 
głosem tajemnic ich ku sobie woła." 

St. Ignacy Witkiewicz - „Kurka wodna" 

WARSZAWA 1971 



JERZY MAKSYMIUK 

Bogusław Kaczyński 

JERZY MAKSYMIUK 
I JEGO „METAFRAZY" 

Jerzy Maksymiuk należy do grupy artystów, których 
natura obdarzyła nie tylko jednym, ale wieloma talentami 
równocześnie. Urodził się w Grodnie w 1936 roku . Po ukoń
czeniu studiów kompozytorskich w warszawskiej Państwo

wej Wyższej Szkole Muzycznej pod kierunkiem Piotra Per
kowskiego, Maksymiuk kontynuował naukę w klasie forte
pianu Jerzego Lefelda i 1lreny Kirjackiej. W kilka lat póź
niej zainteresował się również dyrygenturą, rozwijając swoje 
umiejętności pod opieką Bogusława Madeya. 
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Pierwszym poważnym sukcesem Jerzego Maksymiuka było 
zdobycie I nagrody na Ogólnopolskim l<onkursie Pianistycz
nym im. I. J. Paderewskiego (Bydgoszcz 1961 r.) oraz nagro
dy specjalnej Fundacji im. Paderewskiego w Nowym Jorku, 

· co umożliwiło młodemu artyście natychmiastowe rozpoczęcie 
działalności estradowej. Warto zaznaczyć, że w bogatym 
repertuarze pianisty obok pozycji klasycznych znaczną część 
zajmowały utwory współczesne i awangardowe, których 
Maksymiuk stał się wybitnym wykonawcą. Nic więc dziwne
go, że właśnie jego udziałem stało się wiele prawykonań 
polskiej muzyki współczesnej, między innymi pierwsze pu
bliczne prezentacje dzieł Grażyny Bacewiczówny (Koncert 
fortepianowy i Koncert na dwa fortepiany), Stefana Beera 
(Muzyka fortepianowa), które wykonane zostały nie tylko 
na czołowych estradach w kraju, ale także na koncertach 
i festiwalach w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, Danii, 
NRF, Jugosławii. 

Mimo tak znakomicie rozwijającej się kariery pianisty-wir
tuoza, Jerzy Maksymiuk, nie rezygnując bynajmniej z wy
stępów estradowych, począł coraz bardziej kierować swoj() 
zainteresowania w kierunku kompozycji, poświęcając temu 
zajęciu coraz więcej czasu. Od tego momentu minęło 

zaledwie kilka lat, a już w jego dorobku twórczym znajdu
jemy wiele poważnych, zasługujących na uwagę dzieł, do 
których niewątpliwie należą: A capriccio na fort.epian i or
kiestrę, Divertimento, L'Action, Harmonium nocturni, lm
promtu Nr 2. Uzupełnieniem tej listy może być równie± 
wcale nie bagatelna ilość ilustracji muzycznych, skompono
wanych przez Maksymiuka na zamówienie wytwórni filmo
wych i dyrekcji teatrów. Kompozycje młodego twórcy zdo
były sobie uznanie nie tylko u publiczności polskiej, lecz 
również z dużym powodzeniem były wykonywane za gra
nicą, m. in. w Anglii, Rumunii, Związku Radzieckim, NRF, 
Holandii. 



Zupełnie odrębny, niezwykle interesujący rozdział w twór
czości Jerzego Maksymiuka stanowi muzyka pisana dla 
zespołów dziecięcych Podstawowej Szkoły Muzycznej im 
E. Młynarskiego w Warszawie. Ze szkołą tą artysta stale 
współpracuje w podwójnej roli kompozytora i dyrygenta. 
Do najbardziej znanych dzieł tego typu należą: Episodes 
na orkiestrę dziecięcą (40 instrumentalistów) oraz Fortes 
fortuna adiuvat (stuosobowy chór i orkiestra), wykony
wane z wielkim powodzeniem przez zespoły dziecięce Szko
ły z Miodowej w Moskwie i na Festiwalu ISME (Między

narodowy Festiwal Wychowania Muzycznego) w Paryżu. 

Aktualnie Jerzy Maksymiuk pełni funkcję dyrygenta-asysten
ta w Teatrze Wielkim w Warszawie, prowadząc samodziel
nie tak poważne spektakle , jak Wesele Figara , Cyruiik 
sewilski, Koronacja Poppei, Król Edyp i Jutro. 
Właśnie w ramach tej współpracy powstał pierwszy sce

niczny utwór Jerzego Maksymiuka - balet Metafory, skom
ponowany w 1970 roku z myślą o realizacji przez zespół 

Teatru Wielkiego. Jednak z chwilą rozpoczęcia przygotowań 
do prapremiery, Maksymiuk, redukując początkowo tylko 

I 

skład orkiestry, tak dalece przeredagował partyturę Metafor, 
że uznał swoje dzieło za zupełnie nowy utwór i nazwał je 
Metafrazy. Również libretto zostało na nowo odczytane 
przez choreografa Martę Bochenek, dla której punktem 
wyjścia stało się motto zaczerpnięte z Kurki wodnej Witka
cego: 

Ludzie są jak owady -
a Nieskończoność dokoła głosem tajemnic 
ich ku sobie wola . 

Koncepcją dramaturgiczną baletu Jerzego Maksymiuka 
w odczytaniu choreograficznym Marty Bochenek jest od
zwierciedlenie przy pomocy ruchu ponadczasowego kon
fliktu uczuć Judzkich. Losami bohaterów-tancerzy kierują 

trzy dziewczyny, symbolizujące mityczne parki (mojry}: 
Kioto - Prządkę nici żywota, Lachesis - Udzielającą, 

która tej nici strzeże, i Atropos - Nieodwracalną, która 
tę nić przecina. 

Bogusław Kaczyński 
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Kierownik artystyczny 
JAN KRENZ 

Jerzy Maksymiuk 
METAFRAZY 

Dyrektor 
ZDZISŁ.AW śLIWIŃSKI 

Kierownictwo muzyczne: JERZY MAKSYMIUK 
Choreografia: MART A BOCHENEK 

Scenografia: IWO DOBIECKI 
Kierownictwo baletu : MARIA KRZYSZKOWSKA 

Wykonawcy 

Parki 
Magdalena Bartosik, Maja Dubik, Grażyna Dubie/ecka, 

Ewa Kuklińska, Alicja Ros/ońska, Zofia Rudnicka 

Dziewczyna 
Elżbieta Jaroń, Barbara Sier 

Chłopiec I 
Dariusz B/ajer, Jerzy Makarowski, Janusz Smoliński 

Chłopiec li 
Jerzy Graczyk, Krzysztof Szymański 

Dziewczyny 
Iwona Fotek, Jolanta Grygolowicz, Jolanta Rybarska, 
Jolanta Rusak, Ewa Sieradzka, Mirosława Wojewoda, 

Iwona Wyszomirska . Barbara Zaręba 

Chłopcy 

Milosz Andrzejczak. Dariusz Blajer, Michał Gniewaszews:1i, 
Antoni Janaszak, Krzysztof Lubarski, Kazimierz Łukaszek, 

Janusz Subicz, Krzysztof Szymański 

ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO 
pod dyrekcją JERZEGO MAKSYMIUKA 

(nagranie) 

Współpraca scenograficzna i świat/o 

mgr inż. Stefan Brzozowski 

Scenograf-asystent 
Maria Karnkowska 

Prapremiera 15 grudnia 1971 r. 

Warszawa 

Inspicjenci 
Bogumił Skorski, Marian Ti/szer 

• 
Kierownictwo działu sceny 
inż. Bogusław Synkiewicz 

Brygadier sceny 
Stefan Makowski 



• 

Program ilustrują projekty kostiumów 
IWO DOBIECKLEGO 

Reprodukcje wykonał Kazimierz Czapiński 

Cena zł 1.50 

Projekt okładki 
oraz układ graficzny programu 
WITOMIŁA WOŁK-JEZIERSKA 
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SALA IM. EMILA MŁYNARSKIEGO 

Krzysztof Penderecki 

POLYMORPHIA 

„Czy po to się rodzimy, aby siebie niszczyć?" 

WARSZAWA 1971 



KRZVSZTOF PENDERECKI 

Ludwik Erhardt 

PENDERECKI 

Polymorphia to utwór na 48 instrumentów smyczkowych, 
skomponowany przez Krzysztofa Pendereckiego w roku 
1961 na zamówienie Radia Północnoniemieckiego i wyko
nany w tym samym roku w Hamburgu pod dyrekcją An
drzeja Markowskiego. Minęło dziesięć lat i stała się rzecz, 
której ani kompozytor, ani nikt z największych jego en
tuzjastów nie odważał się przewidywać nawet w najśmiel

szych marzeniach. Penderecki stał się jednym z najsław

niejszych twórców współczesnych, pierwszym od wielu 
lat kompozytorem polskim, który zdobył tak wielki 
rozgłos na całym świecie. Wówczas, w 1961 roku, należał 

już do najciekawszych indywidualności artystycznych w pol
skiej awangardzie, miał za sobą sukces Wymiarów czasu 
i ciszy podczas „Warszawskiej Jesieni" 1960, zamówienie 
z Donaueschingen na Anaklasis, rozpoczynający się rozgłos 
Trenu pamięci ofiar Hiroszimy wyróżnionego właśnie przez 
paryską Tribune lnternationale des Compositeurs UNESCO. 
Lecz dopiero nadchodzące lata miały ukazać prawdziwą 

skalę jego talentu, pełnię jego możliwości. 

Jest świadom swego mistrzostwa. To mistrzostwo to nie 
tylko umiejętność pisania tak, żeby „brzmiało" - na or
kiestrę, chór, solistów. I również nie tylko umiejętność bu
dowania napięć, znajomość zasad dramaturgii, oszczędność 
i posługiwanie się prostymi środkami, działającymi z silą 

i bezpośredniością plakatu. Jego mistrzostwo to coś wię

cej. To ów rzadki owoc bardziej intuicji, talentu niż wiedzy, 
pozwalający wyobraźnią ogarniać całość, pozwalający kom
ponować szybko, właśnie tak szybko, jak robi to Pende
recki. Ze śmiałością pomysłów idzie w parze śmiałość 

realizacji, młodzieńcza śmiałość, wolna od wątpliwości. On 
nie szuka dźwięków, nie dobiera brzmień, nie cyzeluje tak
tu po takcie, jak to czynili romantycy i wszyscy Ich na
stępcy, łącznie z Webernem. Komponuje od jednego rzutu, 
dłuższymi odcinkami, w których kierunek, zawartość ener
gii, faktura - są ważniejsze od wartości poszczególnych 
dźwięków. U Bacha także realna wysokość dźwięku ma 
nieraz znaczenie drugorzędne. Bach również był bardziej 
konstruktorem, architektem niż dekoratorem wnętrz. Również 
pisał szybko. Oczywiście, toutes proportions gardees. Choć 
właściwie, cóż my, patrząc z tak bliska, możemy o tych 
proporcjach wiedzieć? 

Polymorphia jest jednym z szeregu wczesnych, awangar
dowych dziel Pendereckiego. Uderza w nich wybitny zmysł 
kolorystyczny i wyobraźnia dźwiękowa młodego kompozy
tora, który nie cofa się przed najbardziej szokującymi efek
tami, lecz te efekty mają dla niego sens dramaturgiczny, 
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POLYMORPHIA - fragment partytury 
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ekspresyjny. Nowym na owe czasy i podstawowym zja
wiskiem w muzyce Pendereckiego, występującym m. in. 
właśnie w Polymorphii jest rezygnacja z określonej wyso
kości dźwięku, a co za tym idzie - z wartości interwału, 

porządku skalowego itp. elementów, będących podstawą 

myślenia muzycznego od najdawniejszych czasów. Kompo
nuje właściwie muzykę szmerów, w której podstawowym 
tworzywem jest samo brzmienie pozbawione tradycyjnej 
podpory melodyczno-harmonicznej czy choćby porządku se
ryjnego dźwięków . Oczywiście, w większości swych utwo
rów - także w Polymorphii - Penderecki rezygnuje rów
nież z podziału taktowego i posługuje się określonymi od
cinkami czasu, precyzyjnie zaznaczonymi w partyturze (przy
gotowanie wykonania wymaga użycia stoperu). Jego party
tury wyglądają niecodziennie i przyznać trzeba, iż niezale~

nie od efektu artystycznego - wn i osły wiele istotnych zdo
byczy do zagadnień notacji inśtrumentalnej. Niecodzienny 
wygląd partytur Pendereckiego jest rezultatem stosowania 
przez niego oryginalnych 1 nieznanych dotąd sposobów arty
kulacji. Znalazły one szerokie zastosowanie także i w 
Polymorphii. Są to na przykład: najwyższe dźwięki możliwe 

do wydobycia na danym instrumencie przez naciśnięcie 

palcem najwyższej struny tuż przy smyczku (nie mają one 
określonej wysokości, posiadają· za to swoistą, przejmującą 
barwę); następnie - pasma dźwiękowe tzw. klastery, po
legające na szczelnym wypełnieniu dźwiękami jakiegoś od
cinka akustycznej skali częstotliwości, posiadające różną 

szerokość i różne miejsce w przestrzeni dźwiękowej, roz
szerzające się, zwężające, skręcające itp.; wreszcie -
dźwięki wydobyte smyczkiem ze strunnika, z podstawka, ze 
strun nad podstawkiem, przez uderzenie żabką w pudło in

strumentu (efekt perkusyjny) itp. 
Penderecki nie uważa siebie za nowatora, rewolucjonizu

jącego dotychczasowe sposoby myślenia muzycznego. Prze
ciwnie - nieraz podkreślał, że wprowadzane przez niego 
nowe sposoby gry na instrumentach smyczkowych są jedy

nie rozszerzeniem zasobu charakterystycznych brzmień tych 
instrumentów, tak samo jak kiedyś pizzicato, tremolando, 
flażolet, glissando czy gra col legno. Mówił: Niektóre środ
ki artykulacji stosowane przeze mnie na instrumentach 
smyczkowych mają pozornie Ćharakter perkusyjny, a mimo 
to wiążą się z brzmieniem t~go instrumentu. To ta sama 
historia, co z pizzicatem. na skrzypcach: chociaż następu;e 

tu jakby zamiana instrumentu smyczkowego na szarpany, 
to jednak nadal mamy do czyn1enia z dźwiękiem skrzypiec, 
innym od dźwięku np. gitary. Czy będziemy w ten czy 
inny sposób pocierać, szarpać czy uderzać, zawsze jed
nak atakujemy tu instrument składający się ze strun i pudla 
rezonansowego i mający właśnie · taką a nie inną budowę 

- a to determinuje charakter brzmienia. W ogólnym pojęciu 
(w grę wchodzą różne instrumenty) pozostajemy w grani
cach charakterystycznego brzmienia instrumentalnego, które 
nie przestaje nim być, choć rozszerz.amy je stopniowo o no
we efekty. 
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A na zakończenie tej wypowiedzi Penderecki powiada: 
W muzyce zmieniają się tylko środki: materiał dźwiękowy 

i sposób formowania go, ale ogólne zasady dotyczące kon
sekwencji stylu w utworze, logiki i ekonomii przebiegu oraz 
autentyczności przeżycia zawartego w wypisywanych nutach 
pozostają te same. Pojęcie dobrej muzyki znaczy dziś do
kładnie to samo, co dawniej. 

Niemal wszystkie utwory orkiestrowe Pendereckiego, choć 
były pisane z myślą o sali koncertowej, zostały już wysta
wione w opracowaniach choreograficznych. Polymorphia 
również pokazywana już by/a jako balet (w NRF). Trudno 
się temu dziwić - pomijając atrakcyjność nazwiska kom
pozytora, trzeba przyznać, że jest to muzyka pe/na eks
presji, sugestywna, niemal narzucająca pewne interpretacje 
ruchowe. 

Autor przedstawianego dziś opracowania choreograficz
nego, spytany o swój stosunek do muzyki, cytuje wypo
wiedź Witolda Lutosławskiego : ... ba/et jest wtedy czystym 
rodzajem sztuki, gdy bezpośrednio oddziaływa, a nie zaś 

wtedy, gdy oprócz tego jeszcze coś przedstawia. W wi
dowisku baletowym muzyka może odegrać rolę równo
rzędną z tańcem. Nie powinna być zepchnięta do roli uroz
maiconego metronomu, mającego umożliwić tancerzom jed
noczesne i punktualne wykonywanie ich ruchów. Rytmika 
i wyraz zjawisk zachodzących na scenie nie powinny pole
gać na odwzorowaniu rytmiki i ekspresji muzyki. ścisły 

związek tańca i muzyki powinien polegać nieraz na kon
traście, często zaś - na swoistym kontrapunkcie , w któ
rym gesty i zdarzenia na scenie dialogują z przebiegiem 
muzyki, tworząc w ten sposób nierozerwalną kompozycję. 

Charakter muzyki Pendereckiego narzuca konieczność 

całkowitej rezygnacji z klasycznej techniki baletowej. Bu
dowa utworu sugeruje trzyfazowy rozwój działań scenicz
nych, które umownie można by określić jako: inicjację , dzia
łanie i agresję. Widowisko nie posiada określonej fabuły. 

Tę fabułę każdy widz nosi w swej wyobraźni, zaś środki 

teatralne służą jedynie temu, by tę wyobraźnię pobudzić, 

ukierunkować. 

Ludwik Erhardt 
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SALA IM. EMILA MŁYNARSKIEGO 

Zbigniew Turski 

NDEGE - PTAK 

Jest to kompozycja choreograficzna, w której teksty 
(w języku suahili) zostały potraktowane jako tło 
foniczne oderwane od funkcji znaczeniowej. 

Motyw ptaka - to symbol magicznej mocy, pobu
dzającej do życia I chroniącej od sil zniszczenia. 

WARSZAWA 1971 



ZBIGNIEW TURSKI 

I 

Stanisław Prószyński 

NDEGE - PTAK 
Afrykańskie oczarowanie 

Zbigniewa Turskiego 

W 1967 roku Zbigniew Turski przeżył swą afrykańską 

przygodę. Korzystając z zaproszenia prof. dr Zbigniewa 
Semerau-Siemianowskiego, który przez kilka lat przebywał 
w stolicy Tanzanii - Dar es-Salaam jako profesor tam
tejszej Akademii Medycznej, kompozytor pełne dwa miesią

ce spędził we Wschodniej Afryce. Mieszkał głównie w Dar 
es-Salaam, ale dużo jeździł po Tanzan ii , zapuszczając się 

w okolice Kilimandżaro, aż na drugą stronę granicy - do 
Kenii. Fotografował i filmownł, w murzyńskich wioskach 
nagrywał na taśmę magnetofonową rytualne śpiewy; w wy
żynnych stepach Masai, u stóp Kilimandżaro, brał udzinł 

w uwieńczonym powodzeniem polowaniu na słonia, gdzie 
najcenniejszym trofeum myśliwskim są wspaniałe, dwumetro
we kły. 

Jak mówi sam kompozytor, były to dwa najpiękniejsze 

miesiące życia, pełne zwariowanego piękna ... 
Oczarowany światłem, kolorem, klimatem i smakiem egzo

tycznej krainy, zapragnął napisać utwór, który wiązałby się 
z wrażeniami z tego niezwykłego pobytu po drugiej stro
nie równi ka. Pomysł nasunął się , kiedy to w jednej z wę
drówek po buszu Turski trafił do wioski murzynów Bantu , 
gdzie był świadkiem zebrania wszystkich mieszkańców. 

Z zachowaniem całego ceremoniału prastarych , tradycyj
nych obrzędów i intonacji domagano się .. . upaństwowienia 

miejskich .domów czynszowych. Przodownik wznosił okrzyki, 
zapewne z tekstami manifestu, tłum je powtarzał - tak 
samo, jak podczas zwoływania polowań, ogłaszanych przez 
kogoś z wioskowej starszyzny. Solowe śpiewy czarnego 
koryfeusza, chóralne odzywki tłumu , bicie w bębny, przy
tupywania i tańce towarzyszące nowym treściom dawnego 
obyczaju - wszystko to głęboko zapadło w chłonną wyob
raźnię kompozytora. 
Sygnałem wywoławczym dla podjęcia kompozycji stało się 

charakterystyczne zawołanie - śpiew egzotycznego ptaka 
o nieznanym imieniu, które Turski słyszał kilkakrotnie: naj
pierw w namiocie w stepach, później w ogrodzie willi w Dar 



es-Salaam - podobne do śpiewu wilgi, świergotliwe za
wolanie oparte na pięciu opadających dźwiękach - zawsze 
o wczesnym świcie: 

Nie udalo się zidP. ntyfikować gatunku ptaka z punktu 
widzenia ornitologii: jedyna jego nazwa to określenie pta
ka w języku suahili - ndege. A kiedy już w trakcie pierw· 
szych szkiców utworu kompozytor otrzyma! propozycję na
pisania baletu, dzieło zamykające w artystycznym kształcie 

wrażenia i przeżycia afrykańskie otrzyma/o ostatecznie tytul 
ND E GE - PTAK. I tak w 1970 roku powstala opo
wieść choreograficzna w czterech częściach, której petny 
tytul w języku suahili - mowie Afryki Wschodniej - mógł

by brzmieć: NDEGE CHACHE ASUBUHI - co znaczy: 
Ptak wczesnego poranku - Ptak świtu . 

Aby wyrazić swoją wdzięczność , kompozytor dedykował 
balet inicjatorowi afrykańskiej podróży, profesorowi dokto
rowi Zbigniewowi Semerau-Siemianowskiemu, bez którego 
zaproszenia nigdy chyba nie byloby dane ujrzeć muzykowi 
z tak przecież odległej Polski - „śniegów Kilimandżaro" ... 

* 

Balet NDEGE - PT AK od strony środków muzycznych 
opiera się na orkiestrze o bardzo specyficznym składzie 

oraz partiach wokalnych . Zespól wokalny obejmuje solowe 
partie sopranu i tenoru, jak również chór mieszany, po
dzielony na szereg rozdrobnionych partii w bardzo licznych 
divisi, śpiewający bądź to wokalizy, bądź też autentyczne 
teksty w języku suahili, jak również pojedyncze słowa sta
nowiące dla kompozytora materia/ fonetyczne-rytmiczny. 

Autorowi nie chodzi/o tu o cytowanie autentycznej mu
zyki afrykańskiej, melodyki czy rytmów, raczej dzięki spe
cyficznie pomyślanemu zestawieniu barw instrumentalno-wo
kalnych - o stworzenie atmosfery, zbliżonej do klimatu 

muzycznego Afryki Wschodniej, ale jednocześnie całkowi-

I 

cie pozostającej w kręgu współczesnej, awangardowej 
muzyki artystycznej . Stąd wynika poszukiwanie rytmów, 
brzmień perkusyjnych, ostrości - wyrażone środkami 

współczesnej techniki kompozytorskiej. Jedyny cytat to 
pięciodźwiękowy motyw śpiewu ptaka o świcie, pojawiający 
się na samym początku baletu oraz w ostatnim jego mo
mencie - zamknięcie akcji baletu pomiędzy jednym a dru
gim świtem, klamra spinająca w zamkniętą ca/ość muzyczną 
wizję afrykańskiego oczarowania . 

Trwająca oko/o 25 minut ca/ość baletu podzielona jest 
na 4 części kontrastujące między sobą nastrojem i charak
tere m, w sumie tworzące całokształt wielkiej formy m~1-

;:ycznej. Zasadniczy rozwój konstrukcji czysto muzycznej 
oraz rozplanowanie poszczególnych części, jak również 

pewne sugestie przebiegu akcji - zgodnie z założeniami 

kompozytora - stanowią tylko punkt zaczepienia, moment 
wyjściowy podstawowego zarysu treściowo-formalnego, po
zostawiający dość dużą swobodę choreografowi w osta
tecznym układzie scenariusza baletowego. 

Stanisław Prószyński 
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