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Wstęp
Ten zbiór to luźny przegląd poezji rosyjskiej od XVIII do XX w. Wybór wierszy nie
może poszczycić się żadną konsekwentną metodą. Jak zwykle czytałem, co mi w ręce wpadnie i
wybierałem to, co dotknęło mej duszy. Wpadł mi więc w ręce odziedziczony po Dziadku
Konstantym wybór Dwa wieku poezji rosyjskiej (XVIII i XIX), z którego wybrałem wiersze
trzech poetów (Łomonosow, Ogariow i Lermontow), Późniejsze wiersze pochodzą już z różnych
źródeł.
Pierwotne wydanie tego tomiku (na CD) miało inną kolejność, a że po dziewięciu latach
nie jestem w stanie dostatecznie uzasadnić tej kolejności, zdecydowałem się ułożyć wiersze
według dat urodzin ich autorów, a w ramach jednego autora zachować ich dotychczasową
kolejność. W efekcie zaczynamy lekką fraszką, a kończymy gorzką refleksją o marności naszej
egzystencji. A co w środku? Dominuje tonacja molowa. Rosyjski spleen.
Dominacja liczbowa Okudżawy jest po części dziełem przypadku, a po części wynika z
umiłowania prostoty, którą przepojone są jego wiersze. Po nim idą po cztery wiersze
Mandelsztama i Jesienina, a u każdego z nich jeden wiersz nadający się do mojej biografii
(Skrzypek Hercowicz i Czarny człowiek). Z kobiet jest tylko Cwietajewa, ale to wynika też stąd,
że Achmatowa została ujęta w innym zbiorku.
Muzyka wyłącznie rosyjska. Każdy poeta jest zapowiadany na tle fragmenciku
promenady z Obrazków z wystawy. Dominuje symfonika Czajkowskiego. Aż warto to zestawić:
- nr 1 część 2 - Ogariow, Jesienny dzień
- nr 3 część 4 - Jesienin, Carany człowiek
- nr 4 część 1 - Ogariow, Urywek
- nr 4 część 2 - Jesienin, Tyle smutku
- nr 4 część 3 - Mandelsztam, A to jaka ulica
- nr 5 część 1 - Mandelsztam, Więc za chwałę tych dni i Jesienin, Ach, jaka noc
- nr 5 część 1 - Mandelsztam, Więc za chwałę tych dni
- nr 5 część 3 - Mandelsztam, Skrzypek Hercowicz
- nr 6 część 2 - Cwietajewa, Próba zazdrości
do czego dochodzi Koncert fortepianowy b-moll z Jesieninem (Usiądź przy mnie).
Zaraz potem idzie Rachmaninow ze środkowymi koncertami fortepianowymi do Cwietajewej,
Jewtuszenki i Wysockiego i z preludiami do Okudżawy. Oprócz nich jeszcze Borodin,
Musorgski, Prokofiew i Szostakowicz.

Michaił Łomonosow
♫
1. O ruchu Ziemi

♫

muzyka: Prokofiew, Symfonia nr 1 część 3.
Komentarz
Tematyka tej fraszki nie powinna dziwić, jeśli zważy się, że jej autor był wybitnym chemikiem,
fizykiem, a oprócz tego odkrył coś ważnego na temat atmosfery Wenus. Jak widać, miał też
poczucie humoru.

2. Oda według księgi Hiobowej

♫

muzyka: Musorgski, Obrazki z wystawy, Chatka na kurzej łapce

Komentarz
Dialog między bogiem a człowiekiem jest mi dzisiaj całkowicie obcy. Sam się sobie dziwię, że
wybrałem ten wiersz.

Nikołaj Ogariow
♫
3. Jesienny dzień

♫

muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 1 część 2.
Komentarz
To pierwszy wiersz z serii rosyjskiego spleenu.

4. Urywek

♫

muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 4 część 1.
Komentarz
Dobitne i proste wyobrażenie tego, o czym i ja myślę z niepokojem. Sądzę, że pod tym wierszem
podpisałoby się wielu ludzi.

Michaił Lermontow
♫
5. Jak meteoru

♫
Jak meteoru w noc błyskanie
Tak ja bez celu mijam.
I serce ciężkie niby kamień,
A pod kamieniem żmija.
Od marnych uciech dar natchnienia
Ratował mnie w katuszy;
Lecz nawet szczęście - wybawienia
Nie da od własnej duszy.
Żądałem szczęścia, i śpieszyło,
By kres położyć bólom,
I nawet szczęście mi ciążyło
Jako korona królom.
Marzenia wszystkie odtrąciwszy,
samotne pędzę życie,
Jak mrocznych, pustych komnat ciszy
Pałacu czczy właściciel.
przekład: Mieczysław Jastrun
przy cym KJ w 3. linii zmienił „Choć” na „I”, a w 4. - „Lecz” na „a”
muzyka: Borodin, Symfonia nr 1 część 1.
Komentarz
Od pierwszego wydania tego tomiku (2012 r.) do obecnego tworzenia jego nowej formy (2021
r.) minęło dziewięć lat, w czasie których w mojej duszy zaszły duże zmiany. Pojaśniałem i ten
wiersz, który wtedy musiał mi być jakoś bliski, teraz jest tak odległy jak meteory fruwające po
wszechświecie.

6. Do siebie

♫

muzyka: Borodin, Symfonia nr 1 część 3.
Komentarz
Silny wątek autobiograficzny. Oczywiste jest, że czas osłabia emocje. Nie zaciera jednak
pamięci. Czy dobrze zrobiłem, postanawiając już jej nie kochać? Na com liczył? Brak pewnej
odpowiedzi na te pytania jakoś nie przeszkadza mi być zadowolonym z tego, co jest.

7. W przyszłość spozieram

♫

muzyka: Borodin, Symfonia nr 2 część 3.

Komentarz
To kolejny wiersz malowany ciemnymi barwami i tym samym obecnie już mi obcy. Chociaż
zimna nie lubię, to nie mam duszy zmęczonej do męki szczytu i moja dusza jest pełna soku, a
nawet wielu soków, którymi żywi się całkiem obficie.

Osip Mandelsztam
♫
8. A to jaka ulica

♫
A to jaka ulica?
Ulica Mandelsztama.
Co za nazwisko miał ten człowiek,
Czy je obracać tak, czy owak Pokrętność wciąż ta sama.
Umykał z dróg prostolinijnych,
Unikał bieli dusz lilijnych No i dlatego ta ulica,
Czy może raczej - jama,
Nazwana jest imieniem tego
Osipa Mandelsztama.
muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 4 część 3.
Komentarz
Poczucie humoru jest zawsze mile widziane, podobnie jak unikanie dróg prostolinijnych.

9. Można tędy lub owędy

♫
Można tędy lub owędy,
Co tu kryć:
Wszystko brednie, sherry-brandy,
Mon cherie!
Gdzie Hellenom ogniem płonął
Piękna chram,
Srom popielisk na mnie zionął
Z czarnych jam.
Pośród fal Helena naga,
Wiosła błysk Słona piana mnie wysmaga,
Splunie w pysk!
Czoło, wargi mi pomaże
Nędza dni,
Figę z makiem mi pokaże
Wielkie nic.
Tak się wyśpię, jak pościelę,
Albo nie Mój aniele, żłop cocktaile,
Smak na dnie.
Można tędy lub owędy,
Co tu kryć:
Wszystko brednie, sherry brandy,
Mon cherie!
przekład: Wiktor Woroszyski
muzyka: Prokofiew, Symfonia nr 1 część 4.

Komentarz
Lekkoduchostwo w najlepszym wydaniu. Zdecydowanie pomaga mi wieczorami żłopać aż do
dna. Powinno też pomagać w nieprzejmowaniu się zbytnio różnymi zadaniami czy trudnościami,
ale to idzie mi gorzej niż żłopanie.

10. Skrzypek Hercowicz

♫
Był sobie skrzypek Hercowicz,
Co grał z pamięci jak z nut.
Z Schuberta on umiał zrobić No brylant, no istny cud.
Dzień w dzień, od świtu po wieczór,
Zgraną jak talia kart,
Tę samą sonatę wieczną
Wciąż pieścił jak jaki skarb.
I co pan, panie Hercowicz?
Za oknem ciemność i śnieg...
Dałbyś pan spokój, Sercowicz!
Takie jest życie, nie?...
Niech harmonijka - Cyganka,
Jak długo ściska mróz,
W ślad za Schubertem na sankach
Zawija kreskami płóz.
Nam z muzyką tak bliską,
Niestraszny i nagły zgon.
A potem - z wieszaka zwisnąć
Jak płaszcz z oskubanych wron.
Dawno już, panie Sercowicz,
Wszystko skołował śnieg...
Dałbyś pan spokój, Scherzowicz.
Takie jest życie, nie?
przekład: Wiktor Woroszylski
muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 5 część 3.
Komentarz
kolejny silny wątek autobiograficzny. Brzdąkam bowiem na pianinie w kółko kilka tych samych
utworów, na czele z arią z Wariacji Goldbergowskich.
Wiersz ma swój niewątpliwy urok, bo kreuje obraz takiego niedostosowanego do życia
intelektualisty I to do mnie przemawia. Zastanawiam się tylko, jak bardzo w recepcji tego
wiersza pomogła mi jego cudowna interpretacja Ewy Demarczyk.

11. Więc za chwałę tych dni

♫
Więc za chwałę tych dni, co nadejdą w przyszłości,
I za ludzkiej godności sprawę
Pozbawiłem się miejsca przy stole mych ojców
I radości, i czci mojej nawet.
Wiek, jak brytan wilkowi, do gardła mi skacze,
Lecz ja wilkiem nie jestem, nie jestem.
Jak się czapkę pcha w rękaw, tak pchnij mnie już raczej
W duszny kożuch Syberii leśnej.
Byle tchórza nie widzieć i brudu nie widzieć
Ani kołem łamanych kości.
Niechaj z nocy polarnej błękitny lis wyjdzie,
Niech mi zalśni w swej mroźnej piękności.
Prowadź w noc, gdzie Jenisej przetacza się milcząc,
Tam gdzie sosna do gwiazdy się wspina,
Bo nie jestem ja wilkiem i krew mam niewilczą,
A więc z ręki równego niech zginę.

przekład: Jerzy Pomianowski
muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 5 część 1.

Komentarz
Urok tego wiersza spowodował, że został przyjęty do mojego przytułku wierszy, pomimo tego,
że do taoizmu mu bardzo daleko.

Marina Cwietajewa
♫
12. Próba zazdrości

♫
Jak się panu żyje z inną?
Łatwiej, prawda? Pchnięcie wiosła
I — od brzegu! Z oczu zginął!
Szybko fala pamięć zniosła
O mnie, pływającej wyspie?
(O, nie po wodach — po niebie!)
Dusze, dusze! — siostry wyście,
Warn — miłośnicami nie być!
Jak się żyje ze zwyczajną
Żoną? Świat — bez bóstwa — lepszy?
Królową z tronu strącając
(Samemu się go wyrzekłszy),
Jak się żyje — krząta — troszczy —
Dobiera się w korcu maku?
Myto wiecznej trywialności
Jak się płaci, mój biedaku?
"Konwulsji szarpiących tętno —
Starczy! Dom wynajmę nowy".
Jak się panu żyje z jedną
Z wielu — memu wybrańcowi!
Swojskie jadło, święty spokój —
Tak? — Triumfu nie powstrzymuj!
Tylko... jak się panu z kopią
Żyje — któryś deptał Synaj!
Jak się panu żyje z obcą,
Z tutejszą, rajsko-pierwotną?
Jowiszowej lejcy chłostą
Nigdy czoła wstyd nie dotknął?
Jak się żyje — wstaje — wiedzie —
Śpiewa w chórze rannych ptaków?
Ból sumienia — rany wiecznej —
Jak się znosi, mój biedaku?
Jak też żyje się z towarem
Rynkowym? Marże — niemałe!
Po marmurze z gór Karrary

Jak się panu żyje z miałem
Gipsowym? (Wykuty w bryle
Bóg — i znów skruszony do cna!)
Jak się panu żyje z byle
Jaką — któryś Lilith poznał!
Nowalijką sezonową
Sytyś pan? Gdy czary prysły —
Jak się żyje z tuzinkową,
Ziemską, bez szóstego zmysłu?
No, szczerze: więc jednak szczęście?
Nie? W zapaści bez głębiny —
Jak się żyje, miły? Ciężej?
Czy tak samo — jak mnie z innym?
przekład: Wiktor Woroszylski
muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 6 część 2.
Komentarz
To kolejny w tym tomiku wiersz trafiający w moje życie. Słuchając go, słyszę nieuchronnie
moją pierwszą żonę i jakąś zapiekłość.

13. Powrót wodza

♫
Koń — chromy
Miecz — rdzawy.
Kto taki?
Wódz wiary.
Krok — w rok,
Oddech — wiek,
Wzrok — w dal.
Ciągle tam.
Wróg. — Brat.
Cierń. — Laur.
Wszystko za mgłą...
On. Koń.
Miecz — rdzawy.
Koń — chromy.
Płaszcz — stary.
Krok — godny
muzyka: Rachmaninow, Koncert fortepianowy nr 2 c-moll, część 1.
Komentarz
Tematyka społeczno-polityczna jest mi całkiem obca, ale byłbym kpem, gdybym nie dostrzegł
zalet tego wiersza.

Siergiej Jesienin
♫
14. Tyle smutku

♫
Tyle jest smutku w naszym wzroku,
Zbyt gorzko przyznać, zbyt boleśnie,
Że tylko iw miedziany spokój
Pozostał nam w tym późnym wrześniu.
Inny odebrał mi spłoszenie
I dreszcz, i ciepło twego ciała ...
W sercu, jesiennym nieskończenie,
Cisza się deszczem rozszemrała.
To nic. Przywyknę. Jak pociecha
Zrodziła się ta prawda prosta,
Że nic mnie w życiu już nie czeka,
Tylko ten deszcz i żółty rozkład.
A przecie byłem też zrodzony
Do świeższych barw, do czystych dźwięków...
Jak mało widzę dróg schodzonych,
Jak wiele popełnionych błędów.
Życie... ból... szczęście - mija wszystko...
Śmieszny fatalizm doczesności.
Ogród, jak nieme cmentarzysko,
Usiały brzóz odarte kości.
I my zamrzemy, przeszumimy
Na podobieństwo drzew ogrodu.
Próżno więc pragnąć pośród zimy
Kwiatów, co giną z przyjściem chłodu.
muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 4 część 2.
Komentarz
Kwintesencja rosyjskiego spleenu. Wiersz bardzo udany. Gorliwie podpisuję się pod
dostrzeganiem wielości popełnionych błędów. Nie podpisuję się jednak pod konstatacją, że nic
mnie w życiu już nie czeka. Przecież zawsze mogę choćby słuchać muzyki. Choćby arii z
Wariacji Goldbergowskich. Raz to w wykonaniu Tureck, raz to w wykonaniu Goulda. To jest
muzyka mojego serca, ale muszę przyznać, że Czajkowski znakomicie komponuje się z
Jesieninem. Jeśli na starość stanę się niesprawny, proszę oddać mnie do domu opieki i
koniecznie zadbać jedynie o to, bym miał sprzęt, dzięki któremu będę mógł słuchać muzyki i
moich tomików Poezji i muzyki.

15. Usiądź przy mnie

♫
Usiądź przy mnie blisko, miła,
Spójrz mi w oczy aż do głębi,
By w twych oczach się odbiła
Zamieć co się we mnie kłębi.
Ten złocisty wdzięk jesieni,
Twoich włosów przędza lniana
Przyszły nagle jak zbawienie
Dla nicponia i cygana.
Zostawiłem moje strony,
Gdzie śpią lasy, kwitną krzaki...
Miejską sławą usidlony
Chciałem pędzić dni hulaki.
Chciałem w sercu swym zagłuszyć
Szmery sadu, wiatr nad stepem,
Gdzie przy wtórze bzykań muszych
Wyrastałem na poetę.
A tam teraz także jesień,
Klony zaglądają w okna,
Sęki łap nurzają w strzesze Chcą znajomych starych spotkać.
Nie ma ich już między swemi,
Tylko miesiąc przy jaworach
Znaczy piędź cmentarnej ziemi,
Gdzie i nam niedługo pora.
Gdzie i nam po snach i trwogach
Przyjdzie spocząć u pni krzywych.
Każda ryta wichrem droga
Tylko radość leje w żywych.
Usiądź przy mnie blisko, miła,
Spójrz mi w oczy aż do głębi,
By w twych oczach się odbiła
Zamieć co się we mnie kłębi.
muzyka: Czajkowski, Koncert fortepianowy b-moll część 2.
Komentarz
Kolejny urokliwy wiersz i kolejny raz Czajkowski pasuje, jak ulał.

16. Ach, jaka noc

♫
Ach, jaka noc! Aż oczy rwie!
Nie zasnę. Blask i tu się wciska.
Czy tleje wciąż na serca dnie
Młodości utraconej iskra?
Kochanko chłodniejących lat!
Nie łudź mnie mówiąc, że to miłość,
Pozwól, by na węzgłowie padł
Ten strumień miesięcznego pyłu.
Niech naznaczoną wiekiem twarz
Rysuje ostro światłość biała Jakże mną bowiem wzgardzić masz
Ty, coś pokochać nie umiała.
Pokochać można tylko raz,
Stąd jesteś mi tak bardzo obca;
A lipy próżno mamią nas
Stopami grzęznąc w śnieżnych kopcach.
Wiemy wszak dobrze ja i ty
W ten wieczór siny i wysoki,
Że to nie zieleń na nich lśni,
Że skrzy się na nich mroźna okiść.
Żeśmy kochali - ty nie mnie
Ja - inną, jasną i daleką...
A teraz tylko noce czcze
W złudnej miłości nam się wleką.
Lecz dalej grę fałszywą graj
I tul mnie w pocałunku płochym.
Niech sercu wiecznie śni się maj
I złuda, którą zawsze kocham.
muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 5 część 1.
Komentarz
Kolejny znakomity wytwór nieświadomego siebie tandemu Jesienin-Czajkowski. Nie zgadzam
się jednak z tym, że pokochać można tyko raz.

17. Czarny człowiek

♫
Przyjacielu mój, przyjacielu,
Jestem bardzo a bardzo chory!
Nie wiem, skąd się wzięło to, co boli.
Czy to świszcze tak wiatr
Nad bezludnym i pustym ugorem,
Czy, jak we wrześniu gaj,
Ogałaca mi mózg alkoholizm?
Mroźna noc.
Na dworze cisza i spokój.
Siedzę sam przy oknie,
Na przyjaciół ni gości nie czekam.
Sypkim wapnem pokryta
Cała równina naokół
I drzewa, jak kawalerzyści,
Zjechały się w sadzie z daleka.
Płacze gdzieś
Nocny ptak złowieszczy.
I oto ten czarny
Siada przy mnie w fotelu,
Czarny człowiek
Siadł na łóżku i patrzy na mnie,
Całą noc spać nie daje i nuży.
Czarny człowiek
"Słuchaj, słuchaj! W twarz mi patrząc mówi chrapliwie
I coraz bliżej, i bliżej
Pochyla się nade mną - „Nie widziałem, żeby taki jak ty
Niegodziwiec
Tak niepotrzebnie i głupio
Cierpiał na bezsenność.”
Po kartach wstrętnej księgi
Wodzi palcem i mrucząc nade mną,
Jak mnich nad umarłym,
Czyta mi żywot
Jakiegoś łobuza i włóczęgi,
Napędzając smutek do duszy
I lękiem chwytając za gardło.
Czarny człowiek.
„W pewnej wiosce,
Może pod Kaługą,
Może pod Riazaniem,
Żył chłopczyk
W rodzinie chłopskiej, prostej,
Jasnowłosy,
Z niebieskimi oczami.
I oto podrósł,
I został poetą,
Choć z niezbyt wielką,
Ale chwytną siłą.

Ach lubię poetów!
Zabawne to towarzystwo.
Znajduję w nich zawsze
Historię sercu znajomą Jak pryszczatej studentce
Potworne chłopisko
Długowłose prawi o światach
I ocieka śliną zmysłową.
Jak potem jakąś kobietę,
Przeszło czterdziestoletnią,
Zwał niegrzeczną dziewczynką
I swoją miłą.
Był przystojny,
Szczęście - mówił To zręczność umysłu i ręki,
Wszystkie niezręczne dusze
Jako nieszczęsne są znane.
To nic,
Że tak wiele męki
Sprawiają gesty
Złamane i zakłamane.
"Czarny człowieku!
Tak nie waż się mówić! To nie to!
Przecież nie jesteś nurkiem
W cudzych głębinach na zwiadach.
Proszę Cię, innym
Czytaj i opowiadaj."
Czarny człowiek
Wzroku ze mnie nie zwodzi.
Jakby mi chciał powiedzieć
Że jestem hultaj i złodziej,
Który kogoś tak bezwstydnie
I bezczelnie okradł.
"Czarny człowieku!
Wstrętny z Ciebie gość!
Tą sławą dawno, dawno
Jużeś się otoczył."
Jestem zły, rozjuszony
I z całą wściekłością
Biję go laską w pysk,
Między oczy...

muzyka: Czajkowski, Symfonia nr 3 część 4.
Komentarz
Potworne długowłose chłopisko, które mami studentkę, a potem związuje się z kobietą przeszło
czterdziestoletnią, to przecież ja. I ten czarny człowiek, czyli sumienie napominające, że jestem
hultaj i złodziej. Nie biję go jednak laską w pysk, a tylko staram się być coraz lepszym.

Bułat Okudżawa
♫
18. Jest tak i nie

♫P

♫ R

Jest tak i nie zaczęty raz
trwa ich spór żarty w kąt
jedynym sędzią jest tu czas
nierychły jego sąd.
Na niebie lśniły setki gwiazd
ich blask wyczerpał się
w stosownej porze tylko czas
wypowie tak lub nie.
W młodości chcesz osiągnąć szczyt
marzenie piękne to
lecz czas oświadczy nie
i ty na samo lecisz dno.
Nadziei brak urwisty szlak
Cóż możesz kląć na ból
lecz czas łaskawie powie tak
i widzisz żeś ty król.
I klęsk łyknąłeśże nie raz
i zwycięstw znasz też smak
w stosownej porze tylko czas
wypowie nie lub tak.
muzyka: Rachmaninow, Preludium z op. 23 nr 3
Komentarz
To wiersz raczej pesymistyczny, a - jeśli kto woli - realistyczny. Jeśli mu uwierzyć, to
powiedzenie, że jesteśmy kowalami swego losu, jest błędne.

19. Ciemnością, ciszą

♫
Ciemnością, ciszą – jak biedą –
Osnute wszystko w tym domu…
Wasza Wysokość Kobieto,
Czy pani naprawdę – do mnie?
Żarówki pełga tu oko,
Kroplami mur spływa nagi…
Kobieto, Wasza Wysokość,
Skąd w pani tyle odwagi?
To przyjście pani – jak pożar.
Zapiera dech, huczy wokół…
Lecz proszę do środka, proszę.
Nie warto tak stać na progu.
Więc do mnie – naprawdę, miła?!
Ach, co też mi się znów plecie…
Wiem – pani drzwi pomyliła,
Ulicę, miasto, stulecie.

muzyka: Rachmaninow, Preludium z op. 23 nr 10
Komentarz
Przepiękny obraz samotnego mężczyzny stęsknionego za kobietą.

20. Stulecie krótkie

♫
Stulecie? krótkie.
Słowo? znikome.
Co dla człowieka może być domem?
Jak ma i kiedy, i w jakiej głuszy
Rozkwitnąć różą krzew jego duszy?
Jakiż potrzebny zmysł człowiekowi,
By mógł na Ziemi się zadomowić,
Przemilczeć swoje, swoje powiedzieć
I przeistoczyć złość w miłosierdzie?
I jak mu się trafia na targowisku
Zbyt tanich mordobić, zbyt drogich uścisków,
W tym huku ognia i w pochlebstw dymie
Wybrać dla siebie miłość jedynie?...
Drasną go śrutem, krwią spłynie ciało:
A masz! Miłości mu się zachciało!
W raju znienacka zdzielą go pałą:
A masz! Miłości mu się zachciało!
A wciąż mu się trafia na targowisku
Zbyt tanich mordobić, zbyt drogich uścisków,
W tej palbie, w tym tańcu i w pochlebstw dymie
Wybrać dla siebie miłość jedynie!
przekład: Józef Waczków
muzyka: Rachmaninow, Preludium z op. 23 nr 5
Komentarz
Przeistoczyć złość w miłosierdzie i wybrać miłość. Pomimo przeciwności.

21. Siedem dni

♫ P

♫ R

I
Pierwszy dzień. Największy dzień!
Wszystko piękne dnia pierwszego
choć na wszystkim następnego
dnia się kładzie krótki cień.
II
Drugi dzień. Dzień spojrzeń jasnych,
łowów dzień, odkrycia świata...
Przekleństw nic nie zapowiada,
ani niebios, ani własnych.
Rzeczy mają sens bezsporny,
jest bezsporne słów znaczenie
i niesforny głos przekory
lekkomyślny jest jak szczenię.
III
Trzeci dzień. Dzień szczęsnych godzin,
cud nie do wypowiedzenia,
gdy w powodzi powodzenia
tak powodzi się nad podziw.
Nikt na ucho ci nie szepcze
słów przestrogi czy pogróżki...
I zły los gdy obok drepcze
ma gliniane krótkie nóżki.
Łowy łatwą wróżą zdobycz,
nie znasz troski ni kłopotów
i kolejna kropla potu
boskiej ma ambrozji słodycz.
IV
Czwarty dzień. Wzrok wbity w ścianę,
osowiały i leniwy...
Jakoś przygasł nasz myśliwy,
Jakieś w oku ma wahanie.
Jakieś mu się plączą słowa
o istnieniu niezgłębionym...
Pot jest coraz bardziej słony,
coraz wstrzemięźliwsza mowa.
Ciesz się snem, pogodna łani!
Ciesz się życiem, ptaku w niebie!
Zatopieniśmy w dumaniu
o dobroci, prawdzie, chlebie...
Rozłupano łuk na drzazgi,
strzelba wisi gdzieś bezczynna.
Co zdawało się drobiazgiem
główną staje się przyczyną.
V
Piąty dzień. Znów na rozstaje
po roztopach zima wraca.
Już po łowach! praca, praca...
Z potu tylko sól zostaje.
Nie okupił życia tanio...
Czym się przejął? Rzeczą którą?
Wczoraj diabła miał za skórą,

refleksyjny dziś jak anioł...
Czyżby w nagłym objawieniu,
lata własne licząc skrzętnie,
dostrzegł naraz w dniu powszednim
więcej sensu niż w zbawieniu?
Czyżby zgadł, że sadząc w pędzie,
raz na czele, raz na przedzie
jak nikogo nie dopędził,
tak niczego nie wyprzedzi?
Wszystko w końcu się sumuje
pnie się kto, czy upadł nisko,
znów się pnie, czy rezygnuje
w końcu się sumuje wszystko.
VI
Szósty dzień. Od dawien dawna
z drzwi tajemnych spadła kłódka:
droga tam nad wyraz krótka;
rzecz bolesna i zabawna.
Wszystko sprawdza się tu niczym
pożegnalny krzyż na drogę.
Chwila i po tajemnicy,
no i dobrze, dzięki Bogu.
Wyruszymy bez gadania,
bez biletu (ujdzie płazem!)
i obejdzie się tym razem
bez walizek pakowania.
Wyruszymy bez bagaży,
nie za wolno, nie za prędko,
byle jak i uśmiech twarzy
będzie nam jak trzcinka w ręku...
Niech się głupcy bawią w sądy:
czy nadejdą chwile w dziejach,
kiedy dusz zetlałe lonty
buchną ogniem lub od frontu
zakołacze w drzwi nadzieja!
Lżyj czy chwal! przeklinaj! módl się!
Wczoraj, jutro, dziś, pojutrze!
Nie skrojono nic na miarę:
życie dłuższe jest nad wiarę,
ale od miłości krótsze.
VII
Siódmy dzień. Wyjściowy dzień.
Wolna droga. Masz wychodne!
Bram przechodnich czeka sień...
Pożegnajmy się przechodnie!

przekład: Andrzej Mandalian
muzyka: Szostakowicz, Kwartet smyczkowy nr 1, część 2.
Komentarz
Myślę, że im człowiek starszy, tym bardziej docenić może ten wiersz. Mniej więcej od momentu
gdy już minie czwartek, zaczynamy widzieć, jak ciemnieją barwy, jak słabnie sens wszelkich
biegów.
Trzeba przyznać, że głębią wiersza Bułat zbliża się tu do Josifa, a Dymitr to podkreśla muzyką,
która też zdaje się mówić coś ważnego o człowieku.

22. Najważniejsza piosenka

♫
Наверное, самую лучшую
на этой, земной стороне,
хожу я и песенку слушаю она шевельнулась во мне.

Chodzę wsłuchany w dziwną piosenkę
ze wszystkich jakie pamiętam
ona z pewnością dzwoni najpiękniej
i w sobie słyszę jej tętno.

Она ещё очень неспетая,
она зелена, как трава,
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Całkiem zielona jeszcze i nikła
dojrzewa ledwo uchwytnie
śni mi się jakaś srebrna muzyka
i słowa w posłusznym rytmie.

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.

Skroś obszar czasu, dokąd nie dojdę
w rozgwarze śmiechu i płaczu
słyszę jak grają melodię
przyszłych pokoleń trębacze.

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та, самая главная песенка,
которую спеть я не смог.

Niewiarygodnie lekka, wiosenna
u dróg rozstajnych przyszumi
ta najważniejsza piosenka
której wyśpiewać nie umiem.

muzyka: Rachmaninow, Preludium z op. 32 nr 5
Komentarz
Bardzo piękny wiersz, zwłaszcza w oryginale. Nie wiemy, co dokładnie mówi ta najważniejsza
piosenka. Bo też do końca nie wiemy, co jest najważniejsze. Nasz śpiew nie jest więc czysty ani
konsekwentny. Chciałoby się lekko i wesoło, ale nie zawsze tak jest. Śpiewać jednak trzeba.

Jewgienij Jewtuszenko
♫
23. Choroba wieku

♫

muzyka: Rachmaninow, Koncert fortepianowy nr 2 c-moll, część 2.
Komentarz
To kolejny wiersz, z którym już teraz się nie utożsamiam. Nie sądzę bowiem, że w życiu jest
granica, po przekroczeniu której poznania już nie ma. Sądzę, że poznanie dostępne do końca, o
ile nie przyplącze się jakiś Alzheimer, jak u mojej Mamy, która teraz śpi za ścianą.
Autor wiersza żył, gdy go nagrywałem, ale nie żyje już, gdy przygotowuję nową formę tego
tomiku.

24. Dziękuję

♫

muzyka: Rachmaninow, Koncert fortepianowy nr 3 d-moll, część 1.
Komentarz
Pod tym wierszem już się podpisuję. Jedyną rzeczą bezgranicznie straszną jest to, że mogłem się
nie urodzić. A skoro się urodziłem, to już jest dobrze. Jestem zadowolony.
Jakby zestawić te dwa wiersze Jewtuszenki, to można by pomyśleć, że zbliżał się do choroby
dwubiegunowej, ale tak nie było. Żył sobie całkiem długo w zdrowiu psychicznym.

Władimir Wysocki
♫
25. Konie narowiste

♫
Wzdłuż urwiska, nad przepaścią, po samiutkim brzegu
konie swe nahajką smagam, popędzam!
Jakoś braknie mi powietrza: piję wiatr, połykam mgłę...
Czuję z w zgubnym uniesieniu, że już ginę, że już ginę!
Troszkę wolniej konie moje, troszkę wolniej!
Nie słuchajcie twardego bata.
Lecz dostały mi się konie narowiste zbyt...
I nie zdążę już żyć, i nie skończę już pieśni.
Ja swe konie napoję,
Zwrotkę śpiewać dokończę jeszcze chwilkę na samym brzegu postoję...
Zginę, zamieć mnie jak pyłek zdmuchnie z dłoni,
i saniami galopem powloką mnie,
przejdźcie proszę w chód niespieszny, konie moje,
chociaż trochę mi przedłużcie tę ostatnią drogę!
Troszkę wolniej, konie moje, troszkę wolniej!
Nie władają wami bicz i bat
Lecz dostały mi się konie narowiste zbyt...
I nie zdążę już żyć, i nie skończę już pieśni.
Konie swoje napoję,
zwrotkę śpiewać dokończę, jeszcze chwilkę na samym brzegu postoję!
Zdążyliśmy: do Boga w gości nie ma spóźnień,
Lecz czemuż aniołowie śpiewają takimi złymi głosami!
A może to ja krzyczę koniom, żeby nie niosły tak szybko sań!
Troszkę wolniej, konie moje, troszkę wolniej!
Błagam, nie cwałujcie tak!
Lecz dostały mi się konie narowiste zbyt...
Skoro nie zdążę już dożyć, to może skończę choć pieśń.
Konie swoje napoję,
zwrotkę śpiewać dokończę, jeszcze chwilkę na samym brzegu postoję.
muzyka: Rachmaninow, Koncert fortepianowy nr 3 d-moll, część 3.
Komentarz
Kiedyś bardziej identyfikowałem się z tym wierszem. Teraz już nie biegnę. I dobrze mi z tym.

26. Żyjemy sobie byle żyć

♫
Żyjemy sobie byle żyć,
i w nocy nie śni nam się nic nie wabi nas wędrowny szlak
ni stukot kół, ni morski wiatr,
ktoś inny się w głębiny pcha,
lecz co tam ujrzy oprócz dna?
Po co ten hazard? My od lat
wolimy swój spokojny świat.
A zewsząd ogniem zioną w nas huraganowym
przypadki, niespodzianki, okazje, ślepe trafy niektórzy pod nie nadstawili głowy,
zgarnęli wszystko albo szlag ich trafił,
nas też do walki wzywał los, lecz coś tam nam wypadło,
no a poza tym jak na złość pękło nam sznurowadło...
Pośród codziennych świństw i kłamstw
straciliśmy już ludzką twarz,
umiemy tylko łgać jak z nut
i w porę zawiązywać but...
Kłaniamy się swołoczom w pas,
żebrzemy o okruchy łask,
a gdy przed nami staje wróg,
pierwsi padamy mu do nóg.
Niekiedy budzi się w nas myśl
i każe nam się wzbijać wzwyż,
nie polecimy, no bo jak,
zwłaszcza że skrzydeł jakby brak,
do chmur przydałoby się wzbić.
więc zaczynamy wódkę pić:
po wódce nas pociesza fakt,
że przecież brojler to też ptak.
Gdy trzeba zwalczyć jakieś zło,
pytamy najpierw, które to,
i zadajemy taki cios,
by go nam za złe nie wziął ktoś,
lecz gdy już wiemy jak i co,
z pasją rzucamy się na zło,
i trzęsąc się o własny los
bijemy je łagodnie dość...
A zewsząd ogniem zioną w nas huraganowym
przypadki, niespodzianki, okazje, ślepe trafy niektórzy pod nie nadstawili głowy,
zgarnęli wszystko albo szlag ich trafił,
nas też do walki wzywał los, lecz coś tam nam wypadło,
no a poza tym jak na złość pękło nam sznurowadło...

Lubimy umywanie rąk popatrzcie, jakie czyste są,
więc jakże można od nich chcieć,
by nagie się zwinęły w pięść?
Mamy swój urządzony kąt,
pomału porastamy rdzą,
i woła nas cieplutki piec,
żeby z honorem na nim lec...
muzyka: Prokofiew, Symfonia nr 1 część 2.
Komentarz
Gorzka refleksja o konformizmie. I wbrew pozorom niejednoznaczna, bo z jednej strony
swołoczom nie można się kłaniać, ale z drugiej strony walczyć też nie należy. Złoty środek?

