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Wstęp 
 

 Dzięki znakomitej antologii Lisowskiego płyta zawiera przekrój przez wieki. I nie 

potrafię powiedzieć, czy bardziej podobają mi się wiersze ze Średniowiecza (Część I), 

Romantyzmu (Część II), czy współczesne - o miłości (Część III) i o różnych sprawach tego 

świata (Część IV). Zastanawia mnie teraz prawie czterystuletnia „dziura” w tejże antologii, czyli 

całkowity brak wiers zy z wieków od XVI do XVIII. Pamiętam nieściśle, że znajdowałem tam 

wiersze głównie sybarcykie, opiewające wino, kobiety i śpiew i wtedy mnie się to nie podobało. 

Może teraz podszedłbym do tego inaczej. Może włączyłbym choćby wiersz poety ze świty 

Henryka Walezjusza, który z wielką radością wita powrót do cywilizacji, czyli ucieczkę z Polski. 

 Na pewno jednym z przebojów jest dla mnie "Tak jakby" Tardieu z podkładem Ravela. 

Dla uczczenia tego pięknego wiersza fotka na nieprzypadkowej ulicy z głupim 

nibypatriotycznym parasolem służy jako okładka tego zbiorku. 

 Są tu wiersze siedemnastu autorów zestawionych tu chronologicznie według dat 

urodzenia z podaniem numerów ich wierszy: 

 

Rutebeuf   1230-1285  1 

Charles d’Oerlanes  1394-1465  2 

Francois Villon 1431-1489  3, 4, 5 

Charles Baudelaire 1821-1867  6 

Charles Cros  1842-1888  7 

Paul Verlaine  1844-1896  8 

Francis Picabia 1879-1953  20 

Guillaume Apollinaire1880-1918  9 

Paul Éluard  1895-1952  10 

Gaston Miron  1928-1996  11 

Jacques Prévert 1900-1977  12, 13, 14 

Raymond Queneau 1903-1976  15 

Jean Follain  1903-1971  16 

Jean Tardieu  1903-1995  17 

Claude Roy  1915-1997  22 

Philippe Jaccottet 1925-2021  18, 19 

Bernard Noel  1930-2021  21 

Rzuciło mi się w oczy to, że aż trzech urodziło się w 1903 r., a dwóch zmarło w 2021 r. - w roku 

w którym przygotowuję ten tomik w formie audioeboooka. 

 

 Muzyka jest wyłącznie francuska i bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem czasu 

(od Średniowiecza po impresjonizm), jak i formy (od miniatur fortepianowych przez symfonikę 

po operę). Tak więc narodowość kompozytora jest jedynym elementem wspólnym. 

 Po kilku latach wszystkie podkłady uznaję za trafione. Chyba najbardziej związana z 

tekstem wiersza jest bizetowska Habanera z 13, jeśli wziąć pod uwagę podobieństwo bohaterki 

tego wiersza do Carmen. Może najbardziej nastrojowa jest zapraszająca w 6. do podróży Pawana 

Faurego, choć do konkurencji w tej kategorii śmiało stanąć może fragment Symfonii 

fantastycznej Berlioza użyty w 7. A mnie najbardziej wzrusza koncert Ravela w 17., który 

mógłbym wraz z tym wierszem słuchać (na) zawsze. 

 Zabiegiem szczególnym jest powtórzenie średniowiecznej muzyki z 1. we współczesnym 

21., będące łukiem spinającym odelgłe od siebie o siedemset lat a jakże sobie bliskie skargi na 

własny los. Mówi się, że tempora mutant et nos mutamus in illis, ale chyba nie w podstawowych 

uwarunkowaniach naszego bytu. 

  



 

 

Część I 
 

 

 

Średniowiecze 
 

 

 

♫ 
 

 

 

 

 

1. Skarga Rutebeufa / La complainte Rutebeuf 
 

Rutebeuf (1230-1285) 
 

 ♫ 
 

 
 

przekład: Anna Ludwika Czerny 

 

muzyka: Anonimo - Instrumental (17) 

 

Komentarz 

Ten wiersz jest mi bliski choćby dlatego, że w mój dom także wdarła się wichura. Na tyle silna, 

że dom trzeba było zmienić. Bliski także ze względu na brak przyjaciół wynikający z tego, że za 

płytko siałem.  

 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/Czesc-1.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/1-Skarga-Rutebeufa-1.mp3


 

 

 

2. Rondo, Dawno już / Le monde est ennuye de moy 
 

 

 

 ♫ 
 

 
 

 

przekład: Jerzy Lisowski 

 

muzyka:  Venise  (recorder, harp) 18 

 

Komentarz 

Wiersz odnoszę do siebie połowicznie. Ewidentnie świat się mną znudził. Jestem outsiderem, 

który w społeczeństwie nic nie znaczy. Odszczepieniec, wyrzutek, mizerak. Jednak ja się 

światem nie znudziłem. Wciąż zachwycają mnie drzewo, las, rzeka, zakręt, za którym coś 

nowego, liczne artefakty kulturalne. Jest co brać. Nie bardzo jest co dawać. Może dlatego świat 

się mną znudził.  

Autor wiersza jest ojcem króle Francji - Ludwika XII, co go zresztą nie uwalnia od melancholii. 

Ja też mam wspaniałego syna i też dopada mnie melancholia. Może jest ona nieuchronna wśród 

ludzi, którzy myślą o sensie ich życia? 

 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/2-Rondo-Dawno-juz.mp3


 

 

 

3. Ballada z turnieju w Blois 
 

Francois Villon (1431-1489) 
 

 ♫ 
 

 
 

przekład: Mieczysław Jastrun 

 

muzyka:  Je vivroie liement 

 

Komentarz 

Wiersz wybrany ze wględu na prezentację sprzeczności ujawniającą talent Villona. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/3-Ballada-z-turnieju-w-Blois.mp3


 

4. Testament 
 

Francois Villon  
 

 ♫ 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/4-Testament.mp3


 

 
przekład: Tadeusz Boy-Żeleński 

 

muzyka:  Taniec francuski z XIII w.  

 

Komentarz 

Boy-Żeleński z lubością zachowywał w swych tłumaczeniach archaizację języka.  

Dla mnie najciekawszei ważne zreszta jest to, że mój testament byłby z jednej strony 

odwrotnością testamentu Villona, a z drugiej - jego potwierdzeniem. Villon żałuje, że młodość 

spędzał na hedonistycznych uciechach, a nie na pozyskiwaniu wiedzy i majątku. Ja żałuję, że 

młodość spędzałem na pozyskiwaniu wiedzy i majątku, a nie na hedonistycznych uciechach. 

Łączy nas jednak jeden element - niezadowolenie z tego, co się robiło. Z tym staram się walczyć  

z pomocą taoizmu, ae nie do końca mi się to udaje. 

  



 

 

 

5. Podwójna ballada 
 

Francois Villon  
 

 ♫ 
 

 
 

 
 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/5-Podwojna-ballada.mp3


 

 
 

przekład: Tadeusz Boy-Żeleński 

 

muzyka:  Liement me deport 

 

Komentarz 

Raz jeszcze objawia się talent Villona i Boya Żeleńskiego. No i objawia się prawda, że instynkr 

zachowania gatunku, czyli popęd seksualny, jest siłą nieprzezwyciężalną. Jeszcze we mnie 

drzeie, choć przekroczyłem sześćdziesiątkę. 

Wiersz pokazuje też erudycję Villona.  

Pozwoliłem sobie, ze względu na relację własną, zmienić Kasię czarnooką na ślicznooką. 

  



 

 

Część II 
 

 

 

Wiek XIX 
 

 

 

♫ 
 

 

 

6. Zaproszenie do podróży 
 

Charles Baudelaire  (1821-1867) 
 

 ♫ 
 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/Czesc-2.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/6-Zaproszenie-do-podrozy.mp3


 

 

 
 

przekład: Ewa Wende 

 

muzyka:  Faure, Pawana 

 

Komentarz 

To jeden z piękniejszych wierszy świata. Zaproszenie do marzenia o życiu, w którym jest 

mnóstwo światła, jest spokój i nasycenie zmysłów. Żebyśmy we dwoje żyli tam, gdzie w 

chwilach wolnych będziemy się kochali aż do śmierci w otoczeniu rzeczy pięknie pachnących i 

pięknie wyglądających. Mnie się to marzenie nie ziściło w pełni. Może nikomu się w pełni nie 

zdarza, co nie znaczy, że nie warto marzyć. 

Piękna animacja przedstawiw ten wiersz tak, że w szarym świecie gdzieś bardziej na północy on 

zaprasza ją, by żyć gdzieś na południu: 

https://www.youtube.com/watch?v=jDRpmM9ttMI 

Filmik mnie zachwyca niezmiennie i wraz z tym wierszem są przyczynkami moich ciągot na 

południe. 

 

6a. L'invitation au voyage 
 

Charles Baudelaire 
 

 ♫ 
 

Mon enfant, ma soeur, 
Songe à la douceur, 
D'aller là-bas, vivre ensemble! 
Aimer à loisir, 
Aimer et mourir, 
Au pays qui te ressemble! 
Les soleils mouillés, 
De ces ciels brouillés, 
Pour mon esprit ont les charmes, 
Si mystérieux, 
De tes traîtres yeux, 
Brillant à travers leurs larmes. 
 
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/6a-Linvitation-au-voyage.mp3


 
Des meubles luisants, 
Polis par les ans, 
Décoreraient notre chambre; 
Les plus rares fleurs 
Mêlant leurs odeurs 
Aux vagues senteurs de l'ambre, 
Les riches plafonds, 
Les miroirs profonds, 
La splendeur orientale, 
Tout y parlerait 
A l'âme en secret 
Sa douce langue natale. 
 
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 
 
Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 
Dont l'humeur est vagabonde; 
C'est pour assouvir 
Ton moindre désir 
Qu'ils viennent du bout du monde. 
Les soleils couchants 
Revêtent les champs 
Les canaux, la ville entière 
D'hyacinthe et d'or; 
Le monde s'endort 
Dans une chaude lumière 
 
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

 

 

muzyka: Faure, Pawana 

 

Komentarz - j.w. 

  



 

7. Organy 
 

Charles Cros  (1842-1888) 
 

 ♫ 
 

Gdzieś za króla niemieckiego 

Gotliba, muzyka kościelnego,  

trumnę przybito gwoździami 

Uhu hu! 

wiatr kołysze gałęziami. 

 

Przyczyną śmierci miłośc była 

Róża młoda mu się śniła. 

Życie targa dziewczętami 

Uhu hu! 

wiatr kołysze gałęziami. 

 

Wychodzi za mąż dnia pewnego  

nie kochając w ogóle jego 

w sukni białej z welonami 

Uhu hu! 

wiatr kołysze gałęziami. 

 

Gdy zjawili się w kościele 

nie tak, jak w każdą niedzielę, 

już nie było go za organami 

Uhu hu! 

wiatr kołysze gałęziami. 

 

Nocą ciemną, jak wieść niesie, 

można go zobaczyć w lesie 

jak przemyka nad trawami 

Uhu hu! 

wiatr kołysze gałęziami. 

 

Organami są mu sosny 

małe ptaki nimi płoszy 

tak się miłość mści nad nami 

Uhu hu! 

wiatr kołysze gałęziami. 

 

 

przekład: KJ 

 

muzyka: Berlioz  Symfonia fantastyczna, część VI 

 

Komentarz 

Przepiękny wiersz z zawsze mile widzianymi elementami magii. Zdecydowałem się na własne 

tłumaczenie dlatego, że Lisowski, znakomity zresztą, zrobił z niej psotną latawicę, a mnie się 

wydaje, żę ją do ślubu z niekochanym mężczyzną zmusiły konwenanse i przymus ekonomiczny. 

I w tym kierunku przetłumaczyłem. Tłumaczenie Lisowskiego poniżej. 

Cudowna jest ta reptycja o wietrze kołyszącym gałęziami, czyli naszym życiem. 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/7-Organy.mp3


 
 

7a. L'orgue 
 

Charles Cros  
 

 ♫ 
 

Sous un roi d'Allemagne, ancien, 

Est mort Gottlieb le musicien. 

Un l'a cloué sous les planches. 

Hou ! hou ! hou ! 

Le vent souffle dans les branches. 

 

Il est mort pour avoir aimé 

La petite Rose-de-Mai. 

Les filles ne sont pas franches. 

Hou ! hou ! hou ! 

Le vent souffle dans les branches. 

 

Elle s'est mariée, un jour, 

Avec un autre, sans amour. 

" Repassez les robes blanches! " 

Hou ! hou ! hou ! 

Le vent souffle dans les branches. 

 

Quand à l'église ils sont venus, 

Gottlieb à l'orgue n'était plus, 

Comme les autres dimanches. 

Hou ! hou ! hou! 

Le vent souffle dans les branches. 

 

Car depuis lors, à minuit noir, 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/7a-Lorgue.mp3


Dans la forêt on peut le voir 

A l'époque des pervenches. 

Hou ! hou ! hou ! 

Le vent souffle dans les branches. 

 

Son orgue a les pins pour tuyaux. 

Il fait peur aux petits oiseaux. 

orts d'amour ont leurs revanches. 

Hou ! hou ! hou ! 

Le vent souffle dans les branches 

 

 

muzyka:  Berlioz  Symfonia fantastyczna, część VI 

 

Komentarz j.w. 

 

 

 

 

 

8 i 8a. Un grand sommeil / Czarny sen 
 

Paul Verlaine (1844-1896) 
 

   ♫     ♫ 
 

 

Un grand sommeil noir 
Tombe sur ma vie: 

Dormez, tout espoir, 
Dormez, toute envie! 

 
Je ne vois plus rien, 
Je perds la mémoire 
Du mal et du bien… 
O la triste histoire! 

 
Je suis un berceau 

Qu'une main balance 
Au creux d'un caveau: 

Silence, silence! 

Czarny sen, jak głaz, 
Spadł na me istnienie; 

Z mą nadzieją wraz 
Śpij, wszelkie pragnienie. 

 
Nie wiem nic, jak w mgle 

W pamięci się chwieje 
Co dobre, co złe... 

O nieszczęsne dzieje! 
 

Jak kołyską, mnie 
Czyjaś dłoń kołysze 
Na ciemnicy dnie: 
Och, ciszej, ciszej! 

 

 

przekład: Wincenty Korab-Brzozowski1 

 

muzyka: Satie, Première pensée rose-croix 

 

Komentarz 

Nie bardzo utożsamim się z ogólnym pesymistycznym wyrazem teto wiersza. Cenię sobie jednak 

jego zalety formalne i brzmieniowe na tyle, że jest to jedyny wiersz fracuskojęzyczny, który 

znam w całości na pamięć. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/8-Un-grand-sommeil-noir.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/8a-Czarny-sen.mp3


 

 

 

Część III 
 

 

 

 

Wiek XX o miłości 
 

 

 

 

 

♫ 
 

 

9. Pieśń miłości 
 

Guillaume Apollinaire  (1880-1918) 
 

 ♫ 
 

Oto z czego się składa symfoniczna pieśń miłości 
Jest pieśń miłości dawnej 

Szalone pocałunki słynnych kochanków 
Krzyk miłosny śmiertelniczek gwałconych przez bogów 

Męskość bajecznych bohaterów wzniesiona jak lufy armat przeciwlotniczych 
Kosztowny ryk Jazona 

Ostatnia pieśń łabędzia 
Zwycięski hymn jaki pod pierwszymi promieniami słońca śpiewa nieruchomy Memnon 

Jest krzyk porywanych Sabinek 
Są krzyki miłosne drapieżnych kotów dżungli 

Głuchy szum soków wzbierających w roślinach tropikalnych 
Grzmot artylerii spełniającej straszną miłość narodów 

Szum fal morskich z których rodzi się życie i piękno 
 

Jest pieśń powszechna miłości świata 

 

przekład: ??? 

 

muzyka: Debussy, Images pour orchestra - Gigue 

 

Komentarz 

Miłość była i jest wszędzie. Nie tylko między bogami i napatowanumi przez nich 

śmiertelniczkami, ale także w sokach roślin. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/Czesc-3.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/9-Piesn-milosci.mp3


 

 

 

 

10. Na przykład 
 

Paul Éluard (1895-1952) 
 

 ♫ 
 

Prawda że od wieczności 
Dni ciążą bez miłości 
Nie wybaczony każdy świt 
W każdej pieszczocie ziarno grzechu 
I obelga w każdym uśmiechu 
 
Słyszę cię i ty mnie słyszysz 
Wyjącego jak bezpański pies 
Do naszej samotności 
Więcej niż trawa dżdżu 
Miłość potrzebuje miłości 
 
Odbicia w posrebrzanym szkle 
 
(Une longue reflexion amoureuse) 

 

 

przekład: Halina Poświatowska 

 

muzyka: Debussy, Reverie 

 

Komentarz 

Autor tego wiersz urodził się w rodzinie księgowego i krawcowej, po czym miał dwie żony. 

Pierwsza (Gala Dali) opuściła go, a z drugą był szczęśliwy, póki nie zmarła sześć lat wcześniej. 

Czy autorowi wiersza miłości brakowało?  

Urodziłem się w rodzinie geodety i techniczki budowlanej, po czym miałem dwie żony. 

Pierwszą opuściłem, a z drugą.... Sprawa ta się toczy. Czy brakowało mi miłości? 

Podoba mie się to wycie do samotności jak bezpański pies, co rozumiem jako wycie z powodu 

samotności. 

Mam wrażęnie, że recytując źle zaakcentowałem to, że „od wieczności dni ciążą bez miłości”, 

bo akcent zdaniowy powinien paść na wieczność. 

 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/10-Na-przyklad.mp3


 

 

 

 

11. Seul et seule / Sam i sama 
 

 

 

Gaston Miron (1928-1996) 
 

 ♫ 
 

 

 
 

 

przekład: Edward Stachura 

 

muzyka: Debussy, Images inedites 1/1 

 

Komentarz 

Pesymizmu tego wiersza nie podzielam, ale podziwiam jego zalety językowe w wersji 

oryginalnej. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/11-Seul-et-seule-Sam-i-sama.mp3


12. Ta miłość / Cet amour 
 

Jacques Prévert  (1900-1977) 
 

 ♫ 
 

Ta miłość 
Tak gwałtowna 

Tak krucha 
Tak delikatna 

Tak rozpaczliwa 
Ta miłość 

Piękna jak dzień 
Zła jak czas 

W niepogodę 
Ta miłość tak prawdziwa 

Ta miłość tak piękna 
Tak szczęśliwa 
Tak radosna 

Tak  śmieszna 
Drżąca ze strachu jak dziecko w ciemności 

Tak pewna siebie 
Jak człowiek spokojny w sercu nocy 
Ta miłość budząca strach u innych 

każąca im mówić  
każąca im blednąć 

Ta miłość strzeżona 
Ścigana zraniona zdeptana wyrzucona 

zaprzeczona 
przekreślona 

 
 

Ta miłość cała 
Tak żywa jeszcze 

Całowana słońcem 
Jest Twoją miłością 
Jest moja miłością 

To co było 
Jest wiecznie nowe 

Nigdy nie nie zmieniło 
Prawdziwe jak roślina 

Drżące jak ptak 
Gorące jak lato 

 
Zarówno Ty jak i ja możemy 

Zasnąć i zapomnieć 
A potem zasnąć znowu 

Obudzić się, cierpieć, zestarzeć się 
Zasnąć raz jeszcze 

Śnić o śmierci 
A przebudzeni znowu  

 uśmiechać się 
i odmłodnieć 

 
Nasza miłość trwa w bezruchu 

Uparta jak osioł 
Żywa jak pragnienie 
Okrutna jak pamięć 

Niemądra jak żal 

Cet amour 
Si violent 
Si fragile 
Si tendre 

Si désespéré 
Cet amour 

Beau comme le jour 
Et mauvais comme le temps 
Quand le temps est mauvais 

Cet amour si vrai 
Cet amour si beau 

Si heureux 
Si joyeux 

Et si dérisoire 
Tremblant de peur comme un enfant dans le noir 

Et si sûr de lui 
Comme un homme tranquille au milieu de la nuit 

Cet amour qui faisait peur aux autres 
Qui les faisait parler 
Qui les faisait blémir 

Cet amour guetté 
Parce que nous le guettions 

Traqué blessé piétiné achevé nié oublié 
Parce que nous l’avons traqué blessé piétiné achevé nié 

oublié 
 

Cet amour tout entier 
Si vivant encore 
Et tout ensoleillé 

C’est le tien 
C’est le mien 

Celui qui a été 
Cette chose toujours nouvelles 

Et qui n’a pas changé 
Aussi vraie qu’une plante 

Aussi tremblante qu’un oiseau 
Aussi chaude aussi vivante que l’été 

 
Nous pouvons tous les deux 

Aller et revenir 
Nous pouvons oublier 
Et puis nous rendormir 

Nous réveiller souffrir vieillir 
Nous endormir encore 

Rêver à la mort 
Nous éveiller sourire et rire 

Et rajeunir 
 

Notre amour reste là 
Têtu comme une bourrique 

Vivant comme le désir 
Cruel comme la mémoire 
Bête comme les regrets 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/12-Ta-milosc.mp3


Delikatna jak wspomnienie 
Zimna jak marmur 

Piękna jak dzień 
Krucha jak  dziecko 

Spogląda na nas z uśmiechem 
Mówi do nas bez słów 
A ja jej słucham drżący 

I krzyczę 
Krzyczę dla Ciebie 
Krzyczę dla siebie 

Błagam Cię 
Dla Ciebie dla mnie dla wszstkich którzy się 

kochają I którzy się kochali 
Tak krzyczę do nich 

Dla Ciebie dla mnie i dla wszystkich innych 
Których nie znam 

 
Zostań gdzie jesteś 

Nie odchodź 
Zostań tam gdzie byłaś 

Zostań gdzie jesteś 
Nie ruszaj się 
Nie odchodź 

My którzy jesteśmy kochani 
zapomnieliśmy o Tobie 

Nie zapominaj o nas 
Na Ziemi mamy tylko Ciebie 

Nie pozwól nam umrzeć z  zimna 
Daleko ciągle dalej 
Tam gdzie chcesz 

Daj nam znak życia 
Później później, w nocy 

W lesie pamięci! 
Wyłoń się nagle 

Trzymaj nas za rękę 
Uratuj nas! 

Tendre comme le souvenir 
Froid comme le marbre 

Beau comme le jour 
Fragile comme un enfant 

Il nous regarde en souriant 
Et il nous parle sans rien dire 
Et moi j’écoute en tremblant 

Et je crie 
Je crie pour toi 

Je crie pour moi 
Je te supplie 

Pour toi pour moi et pour tous ceux qui s’aiment 
Et qui se sont aimés 

Oui je lui crie 
Pour toi pour moi et pour tous les autres 

Que je ne connais pas 
 

Reste là 
Là où tu es 

Là où tu étais autrefois 
Reste là 

Ne bouge pas 
Ne t’en va pas 

Nous qui sommes aimés 
Nous t’avons oublié 

Toi ne nous oublie pas 
Nous n’avions que toi sur la terre 
Ne nous laisse pas devenir froids 

Beaucoup plus loin toujours 
Et n’importe où 

Donne-nous signe de vie 
Beaucoup plus tard au coin d’un bois 

Dans la forêt de la mémoire 
Surgis soudain 

Tends-nous la main 
Et sauve-nous. 

 

przekład: ? 

 

muzyka: Ravel, Pawana na śmierć infantki 

 

Komentarz 

Piękny apel, by do nas przyszła, a potem nie opuszczała. I możemy z nią zasypiać, budzić się i 

znów zasypiać. Oby. 

Prévert jest poetą znakomitym i ma w tym tomiku aż trzy wiersze, czym zrównuje się z Francois 

Villonem. 

  



 

 

 

13. Jestem jaka jestem 13a. Je suis comme je suis 
 

 

Jacques Prévert 
 

  ♫      ♫ 
 

 
 

przekład: Jerzy Lisowski 

 

muzyka: Bizet, Carmen - Habanera 

 

Komentarz 

Znakomity portret kobiety wolnej, znakomicie recytowanny przez skądinąd pasującą do roli 

Kasię. 

Wiersz w oryginale ma znakomite proste rymy. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/13a-Je-suis.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/13-Jestem-jaka-jestem.mp3


 

Część IV 
 

Wiek XX o człowieku  

i otaczającym go świecie 
 

♫ 
 

 

14. Sceny rodzinne  14a. Familiale 
 

Jacques Prévert  
 

 ♫       ♫ 
 

 
 

przekład: Piotr Krasucki 

 

muzyka: Debussy, Suite bergamasque - Passepied 

 

Komentarz 

Wielkośc Preverta polega  na tym, że w przepięknych i całiem zwięzłych formach, w których 

królują rymy, rytmy  i dźwięczności, potrafi opowiedzieć cos, co innym zajmuje całe 

opowiadanie prozą, o ile nie powieść. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/Czesc-4.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/14a-Familiale.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/14-Sceny-rodzinne.mp3


15. Viellir / Starzenie się 
 

Raymond Queneau  (1903-1976) 
 

 ♫ 
 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/15-Starzenie-sie.mp3


 

 
 

przekład: Józef Waczków 

 

muzyka: Ravel, Le tombeau de Couperin - Menuet 

 

Komentarz 

To słuszny postulat, by starzeć się, ciesząc się każdym darowanym jeszcze dniem. 

Wiersz przekonująco rysuje portret mężczyzny, kóry jest poetą, któremu nic co ludzi nie jest 

obce. Nawet starzenie się z jego banalnymi, nieetety, objawami. Wiersz uczy, poniekąd na modę 

Colas Breugnon, by podejść do tego stoicko. Łatwo mówić, a trudno wykonać, gdy czuje się 

stuknięcie sześćdziesiątki. 

  



 

 

16. Tajemnica 
 

Jean Follain  (1903-1971) 
 

 ♫ 
 

 
 

przekład: Krzysztof Jeżewski 

 

muzyka: Faure, Elegia 

 

Komentarz 

Ten wiersz mnie hipnotyzuje, zwłaszcza w zestawieniu z muzyką Faurego. Szukanie tajemnicy 

świata, kamienia filozoficznego, który potrafułby wytłumaczyć, dlaczego pomimo tragicznego 

upadku z rusztowania bzy pachną nieustannie. Dlaczego cierpienie zamieszkuje w pięknych 

ciałach. Dlaczego zwierzę nie mieszka w lesie. Tyle pytań bez odpowiedzi.  Nie chodzi zresztą o 

odpowiedź. Przypomnijmy, za Szymborską, że “nie wiem” jest ważniejsze od “wiem”. 

Być może bzy pachniały także w momencie, gdy prawnik - sędzia Jean Follain wpadł pod 

samochód i tego nie przeżył. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/16-Tajemnica.mp3


 

17. Tak jakby 
 

Jean Tardieu  (1903-1995) 
 

 ♫ 
 

 

 
przekład: Aleksandra Olędzka-Frybesowa 

 

muzyka: Ravel, Koncert fort. G-dur - 2. Adagio, wyk. Martha Argerich 

 

Komentarz 

Czasami nie da się do końca wytłumaczyć, dlaczego wiersz zaccwyca. Może zachwycił mnie tak 

czytelnym przemienieniem stosunku do świata. Najpierw świat jest obcy i niedosiężny. Toczy 

się swoim tryebm, w którym ja się nie odnajduję - przybłęda jakiś. Potem metamodfoza i 

zespolenie. Poczucie, że w jakimś sensie było się od zawsze i tak też się będzie, czyli na zawsze. 

To nawet całkiem taoistyczne. Myślę, że w jakimś tam malutkim stopniu taką przemianę 

przechodzę. Na szczęście. 

Pianistyki Marthy z reguły sobie nie cenię, sądząc, ze jest zbyt energiczna. ale z jej wykonaniem 

tej części koncertu Ravela zżyłem się. Na zawsze. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/17-Tak-jakby.mp3


 

18. Pomiędzy nami a najdalszą gwiazdą 
 

Philippe Jaccottet  (1925-2021) 
 

 ♫ 
 

 
 

przekład: Aleksandra Olędzka-Frybesowa 

 

muzyka: Ravel, Rapsodie espagnole - Prelude 

 

Komentarz 

Udana próba zmierzenia się z tematem, z którym nigdy nie udało mi się poradzić - z 

nieskończonością przestrzeni. 

 

 

19. Czy możliwe że istnieje coś takiego 
 

Philippe Jaccottet 
 

 ♫ 
 

 
przekład: Aleksandra Olędzka-Frybesowa 

 

muzyka: Debussy, Arabesque 1 

 

Komentarz 

Ten poeta ma wyraźne inklinacje filozoficzne. Jeśli nie pisze o nieskończoności (18), to pisze o 

relacji między słowami a rzeczywistością pozawerbalną. Wiadomo, że relacje między tymi 

dwoma sferami są nieoczywiste i wiersz to podkreśla. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/18-Pomiedzy-nami-a-najdalsza.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/19-Czy-mozliwe.mp3


 

20. Święty zamaskowany 
 

 ♫ 
 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/20-Swiety-zamaskowany.mp3


 

przekład: Piotr Krasucki 

 

muzyka: Debussy, Berceuse heroique 

 

Komentarz 

Autor wiersza był przede wszystkim malarzem, i to abstrakcjonistą, co, być może, tłumaczy 

trudności w interpretacji tego wiersza. Jest on gorzkim rozrachunkiem życia i jako taki otwiera 

finałowy tercet mający to właśnie przesłanie. A więc nic wesołego. Przez kilka lat, w okresie 

gdzieś od 2017 do 2020 r. wydaje mi się , że taki smutek jest mi już obcy, ale gdy skończyłem 

sześćdziesiąt lat, wraca jakoś, niestety, gorycz tego rozrachunku. 

Autora wiersza podejrzewam o studiowanie fillzofii hinduistycznej, czy też buddyjskiej. A jeśli 

ich nie studiował, to sam z siebie wypowiada tamtejsze idee: „największe szczęście jest 

nieszczęściem”, „ jestem swą własną drogą”,:”ten, który jest sobą, jest wytrychem”. 

W następowaniu coraz później urodzonych autorów mamy cofmięcie się, co jest spowodowane 

tym, że na koniec tomiku pozostawiłem tercet rozrachunków z życiem, raczej gorzkich, i ten 

wiersz jest pierwszynm z tej trojki. 

  



21. Noel, Kontra-śmierć 
 

Bernard Noel (1930-2021) 
 

 ♫ 
 

 
przekład: Krydtyna Rodowska 

 

muzyka: Anonimo - Instrumental (17) 

 

Komentarz 

Trylogii rozrachunkowej część II. Wiersz równie dobry, co smutny, o ile wręcz nie przerażający. 

Najbardziej utkwiło mi to o diabłach i pustce. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/21-Kontra-smierc.mp3


 

22. Roy, Mam czas 
 

Claude Roy  (1915-1997) 
 

 ♫ 
 

 
 

przekład: Ewa Fiszer 

 

muzyka: Gounod, Faust - Introdukcja 

 

Komentarz 

Na koniec trylogii rozrachunkowej jakże wskazana nutka stoicyzmu na starość, to jest na 

wszystkie dni, które raczą jeszcze skapnąć. 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/06/22-Mam-czas.mp3
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