
Muzyka 

Zagadnienie: Witold Lutosławski i wielkie półwiecze muzyki polskiej 

1. Proszę przeczytać tekst 

W drugiej połowie XX stulecia muzyka polska chlubi się wieloma nazwiskami znanych 

twórców. Najbardziej znanym w świecie muzyki i uważany za najwybitniejszego po Chopinie 

jest Witold Lutosławski.   

Witold Lutosławski od najmłodszych lat wyróżniał się wielkimi zdolnościami 

muzycznymi i intelektualnymi. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 6 lat od lekcji gry 

na fortepianie u Heleny Hoffman i już wtedy pojawiły się jego pierwsze próby 

kompozytorskie (Preludium na fortepian, 1922 r.). Naukę tę kontynuował u Józefa 

Śmidowicza i Artura Taubego (w latach 1926-32), ucząc się również gry na skrzypcach oraz 

teorii i kompozycji u Witolda Maliszewskiego (lata 1928-32). Pod jego kierunkiem studiował 

następnie w Warszawskim Konserwatorium (lata 1932-37), równolegle u Jerzego Lefelda 

kontynuując studia pianistyczne. W latach 1931–33 odbył ponadto studia na Uniwersytecie 

Warszawskim w zakresie matematyki. Choć już w 1932 r. wykonany został na koncercie 

konserwatoryjnym jego Taniec chimery na fortepian, za swój właściwy debiut kompozytorski 

uznawał dopiero Wariacje symfoniczne (1938 r.). 

Podczas II wojny światowej kariera kompozytorska Lutosławskiego została przerwana, a 

prawie wszystkie dotychczas skomponowane utwory zaginęły. W czasie okupacji podjął 

pracę zarobkową jako pianista w warszawskich kawiarniach gdzie występował w duecie 

z Andrzejem Panufnikiem. Najsłynniejszym owocem tej współpracy są Wariacje na temat 

Paganiniego na dwa fortepiany (1941 r.). W tym okresie napisał też m.in. dwie etiudy (1941 

r.), Trio na obój, klarnet i fagot (1944-45 r.) oraz liczne pieśni walki podziemnej.   

Po wojnie włączył się w działania związane z odbudową polskiego życia muzycznego 

(organizacja Związku Kompozytorów Polskich, a następnie Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień). Witold Lutosławski obok wielkich dzieł 

koncertowych pisał również utwory dla dzieci i młodzieży, które do dziś cieszą się dużą 

popularnością. 

 

Witold Lutosławski  – Gry weneckie  

https://www.youtube.com/watch?v=btpauwyEQfI 

 

2. Po wysłuchaniu utworu Witolda Lutosławskiego pt. Gry weneckie” odpowiedz w jaki  

nastrój  wprowadza Cię ta muzyka? 
 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/fortepian
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/skrzypce
http://trzejkompozytorzy.pl/utwor/wariacje-symfoniczne
http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/lutoslawski/audio/wariacje-na-temat-paganiniego-na-2-fortepiany
http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/lutoslawski/audio/wariacje-na-temat-paganiniego-na-2-fortepiany
http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/lutoslawski/audio/wariacje-na-temat-paganiniego-na-2-fortepiany
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/etiuda
http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/lutoslawski/audio/trio-na-oboj-klarnet-i-fagot
http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/lutoslawski/audio/trio-na-oboj-klarnet-i-fagot
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/piesn
https://www.youtube.com/watch?v=btpauwyEQfI

