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Wstęp 
 

 

 Ten zbiorek jest potrójnie monograficzny: ten sam autor wierszy, ten sam kompozytor 

muzyki i ten sam utwór. Auden, Bach i Sztuka fugi. Zmieszanie dwóch żywiołów: poezji i 

muzyki, będące istotą całego tutejszego przedsięwzięcia, znalazło wyraz w tytule tego zbiorku. I 

nie jest to tylko gra słów gdyż poezja Audena w pełni zasługuje na miano sztuki. Sztuki słowa. 

 

 Rzecz cała zaczyna się czymś dla mnie bardzo bliskim - ilustracją wiecznej wędrówki 

poszukującej duszy (Contrapunctus I). Kończy się zaś, jak to prawie zawsze bywa, urwaniem 

nici (Contrapunctus XIV), na co świat reaguje całkiem obojętnie. A w środku jest mnóstwo 

ważnych myśli podanych w bezbłędnej ścisłej formie. O nieuchronności czasu i przynoszonej 

przezeń śmierci. O wyższości innych zwierząt nad ludźmi w oddawaniu się teraźniejszości. O 

dwuznaczności a zarazem niezbędności miłości. O tym, że ludzie potrafią innym ludziom 

zgotować zły los i to się, niestety, nie zmienia na przestrzeni wieków. Nie brakuje też tego, co 

zawsze ważne w obliczu nieuchronności - poczucia humoru. 

 

 Okazuje się, że dzieło muzyczne o znaczeniu uniwersalnym jak najbardziej koresponduje 

z dziełem poetyckim o znaczeniu takim samym. Trafił swój na swego. Jak dobrze mi się 

przebywa w tym towarzystwie. 

 

  



 

1. Atlantyda 
 

♫ 
 

Being set on the idea 
Of getting to Atlantis, 
You have discovered of course 
Only the Ship of Fools is 
Making the voyage this year, 
As gales of abnormal force 
Are predicted, and that you 
Must therefore be ready to 
Behave absurdly enough 
To pass for one of The Boys, 
At least appearing to love 
Hard liquor, horseplay and noise. 
 
Should storms, as may well happen, 
Drive you to anchor a week 
In some old harbour-city 
Of Ionia, then speak 
With her witty sholars, men 
Who have proved there cannot be 
Such a place as Atlantis: 
Learn their logic, but notice 
How its subtlety betrays 
Their enormous simple grief; 
Thus they shall teach you the ways 
To doubt that you may believe. 
 
If, later, you run aground 
Among the headlands of Thrace, 
Where with torches all night long 
A naked barbaric race 
Leaps frenziedly to the sound 
Of conch and dissonant gong: 
On that stony savage shore 
Strip off your clothes and dance, for 
Unless you are capable 
Of forgetting completely 
About Atlantis, you will 
Never finish your journey. 
 
Again, should you come to gay 
Carthage or Corinth, take part 
In their endless gaiety; 
And if in some bar a tart, 
As she strokes your hair, should say 
"This is Atlantis, dearie," 
Listen with attentiveness 
To her life-story: unless 
You become acquainted now 
With each refuge that tries to 

Uparłszy się, że popłyniesz 
Przez morze ku Atlantydzie 
Odkrywasz, że w tamte strony  
Co można było przewidzieć  
Statek Wariatów jedynie 
Kursuje, gdyż silne cyklony 
Przewiduje prognoza na sezon; 
Musisz więc cały swój rezon 
Wysilić na burdy i bzdury,  
Aż dzięki nim może ujdziesz 
Za jednego z Chłopaków, który 
Też lubuje się w bibie i bujdzie. 
 
Jeśli sztormy rzecz tam dość zwykła  
Cały długi tydzień na cumie 
Będą trzymać cię w jakiejś Ionii 
(Starym porcie), niech ci się nasunie 
Pomysł, aby pogadać na przykład 
Z kimś niegłupim z miejscowym uczonym, 
Który dowiódł, że Atlantyd nie ma;  
Zgłębiaj logikę tych jego mniemań, 
Ale zważ: pod subtelnym dowodem  
Żal się kryje, prosty i bezbrzeżny; 
Tak przyswoisz sobie metodę 
Nieufania temu, w co się wierzy. 
 
Jeśli potem wiatr cię pchnie ku brzegom 
Najeżonej przylądkami Tracji, 
Gdzie przez całą noc przedstawiciele  
Jakiejś nagiej barbarzyńskiej rasy 
Skaczą jak w amoku do schrypłego 
Wtóru konchy, grzmiąc w gong i czynele  
Na to dzikie, skaliste pustkowie 
Wstąp, zrzuć odzież i tańcz też, albowiem 
Celu swej podróży nie osiągniesz,  
Jeśli przedtem ci się nie wyda,  
Że potrafisz doszczętnie zapomnieć,  
Iż istnieje gdzieś Atlantyda. 
 
Jeśli trafisz po pewnym czasie  
Tam, gdzie Korynt albo Kartagina 
Nowych uciech szuka co minuta, 
Przyłącz się; a gdy w barze dziewczyna 
Powie, burząc ci włosy: "Głuptasie, 
Atlantyda jest właśnie tutaj", 
Daj jej mówić i słuchaj z uwagą 
Historii jej życia; bo jaką 
Masz gwarancję, że rozpoznasz jutro 
Atlantydę w prawdziwej postaci, 
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Counterfeit Atlantis, how 
Will you recognise the true? 
 
Assuming you beach at last 
Near Atlantis, and begin 
That terrible trek inland 
Through squalid woods and frozen 
Thundras where all are soon lost; 
If, forsaken then, you stand, 
Dismissal everywhere, 
Stone and now, silence and air, 
O remember the great dead 
And honour the fate you are, 
Travelling and tormented, 
Dialectic and bizarre. 
 
Stagger onward rejoicing; 
And even then if, perhaps 
Having actually got 
To the last col, you collapse 
With all Atlantis shining 
Below you yet you cannot 
Descend, you should still be proud 
Even to have been allowed 
Just to peep at Atlantis 
In a poetic vision: 
Give thanks and lie down in peace, 
Having seen your salvation. 
 
All the little household gods 
Have started crying, but say 
Good-bye now, and put to sea. 
Farewell, my dear, farewell: may 
Hermes, master of the roads, 
And the four dwarf Kabiri, 
Protect and serve you always; 
And may the Ancient of Days 
Provide for all you must do 
His invisible guidance, 
Lifting up, dear, upon you 
The light of His countenance. 

Jeśli dziś nie zapoznasz się z butną 
Armią jej tandetnych imitacji? 
 
W końcu jednak przybijesz załóżmy  
Do tak długo szukanego brzegu 
I rozpoczniesz wędrówkę w głąb wyspy, 
Przez obdarte lasy, zwały śniegu, 
Mroźne tundry, gdzie błądzi podróżny; 
Jeśli wtedy staniesz, w oczywisty 
Sposób sam, opuszczony przez wszystko, 
Mając za jedyne towarzystwo 
Lód, głaz, ciszę, powietrze o, wspomnij 
Wielkich zmarłych i uczcij Opatrzność 
Za swój los wojażersko-bezdomny, 
Dialektyczność jego i dziwaczność. 
 
I człap dalej, chwiejnie, lecz rad z łaski; 
A gdy nawet wreszcie na przełęczy 
Już ostatniej któregoś dnia staniesz 
I, padając z nóg tak cię przemęczy 
Marsz w jarzące się w dolinie blaski 
Atlantydy zejść nie będziesz w stanie, 
Mimo wszystko bądź dumny chociażby 
Z faktu, że, ostatecznie, nie każdy 
To osiągnął: olśnionym oczom 
Nagle udostępnione zjawienie 
Atlantydy; wdzięczny, możesz spocząć: 
Zobaczyłeś swe własne zbawienie. 
 
Wszystkim mniejszym, domowym bogom 
Zbierze się na płacz, lecz ty wypowiedz 
Pożegnanie, postoju poniechaj, 
Wypłyń w morze, niezłomny wędrowiec; 
Hermes, który patronuje drogom,  
Lub feniccy Kabirowie niechaj  
Służą ci i maja cię w opiece; 
Niech ci Stary Władca Dni obieca,  
Że tym wszystkim, czego musisz dokonać, 
Pokieruje w myśl własnych obliczeń,  
Że powiedzie cię zapalona 
W górze lampa: Jego oblicze. 

 

 

muzyka: Contrapunctus 1 Gould 

Komentarz 

Połączenie Audena, Bacha i Goulda jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie przeżyłem. 

Wybieram więc to do odsłuchania w trakcie mojego pogrzebu. Początek Contrapunctusu I w 

wykonaniu Goulda jet otwarciem czegoś wielkiego, na przykład życia. No a co w tym życiu? 

Poszukiwanie wartości, na przykład Atlantydy. Uparte i skazane na brak pełnego sukcesu. Mimo 

to podejmowane do końca. Człap dalej.  

  



 

2. O What is that Sound 
 

♫ 
 

O what is that sound which so thrills the ear 
Down in the valley drumming, drumming? 
Only the scarlet soldiers, dear, 
The soldiers coming. 
 
O what is that light I see flashing so clear 
Over the distance brightly, brightly? 
Only the sun on their weapons, dear, 
As they step lightly. 
 
O what are they doing with all that gear, 
What are they doing this morning, morning? 
Only their usual manoeuvres, dear, 
Or perhaps a warning. 
 
O why have they left the road down there, 
Why are they suddenly wheeling, wheeling? 
Perhaps a change in their orders, dear, 
Why are you kneeling? 
 
O haven't they stopped for the doctor's care, 
Haven't they reined their horses, horses? 
Why, they are none of them wounded, dear, 
None of these forces. 
 
O is it the parson they want, with white hair, 
Is it the parson, is it, is it? 
No, they are passing his gateway, dear, 
Without a visit. 
 
O it must be the farmer that lives so near. 
It must be the farmer so cunning, so cunning? 
They have passed the farmyard already, dear, 
And now they are running. 
 
O where are you going? Stay with me here! 
Were the vows you swore deceiving, deceiving? 
No, I promised to love you, dear, 
But I must be leaving. 
 
O it's broken the lock and splintered the door, 
O it's the gate where they're turning, turning; 
Their boots are heavy on the floor 
And their eyes are burning. 
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muzyka: Contrapunctus 2 Węgrzy 

 

Komentarz 

Ta ballada urzekła mnie zarówno formą ze sztywnym garniturem rymów, rytmów, pytań i 

odpowiedzi, jak i treścią, w której widzę wizję czającego się, nieuchronnego zła, które w końcu 

nas dopadnie. Wizji nie podzielam, co nie zmienia zachwytu nad prawdą psychologiczną tego 

wiersza, w któreym jeden z bohaterów za nic nie chce uwierzyć, ze zło się zbliża właśnie do 

niego, a drugi w obliczu zła daje nogę, zostawiając pierwszego. Obym nigdy nie znalazł się w 

skórze piwerszego i nigdy nie zachował się podobnie do drugiego! 

Obawiam się trochę, że muzyka nie odzwierciedla narastającego zła, a więc innymi słowy - nie 

pasuje. Chociaż może właśnie pasuje w tym sensie, że zło wkrada się tam, gdzie wszystko 

układa się harmonijnie, a więc innymi słowy - zło nie pasuje do naszych planów życiowych. 

 

 

 

 

3. Jedyni lepsi od nich 
 

♫ 
 

 
 

 

muzyka: Contrapunctus 3 Hewitt 

Komentarz 

To ważny dla mnie wątek w poezji Audena - pozorność naszej wyższości nad innymi 

zwierzętami. Wątek skądinąd taoistyczny. 
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4. Blues 
 

♫ 
 

 
Miłe Panie, Panowie, którzy tu siedzicie, 
Grzaniem krzeseł i czuciem, jedzeniem i piciem, 
Myśleniem i czerpaniem oddechu zajęci, 
Obok kogo siedzicie? Może obok Śmierci. 
 
Jak stąpająca lekko biuściasta blondyna, 
Śmierć zerka na was w metrze, w kolejce do kina. 
Żonaty czy kawaler, stary czy młodzieniec, 
Będziesz się przed nią płaszczył na każde skinienie. 
 
Myślisz, że jesteś sprytny. A śmierć jest gliniarzem, 
Pośle ci kulę w serce, na krześle usmaży. 
Pracuje może wolno, lecz w końcu cię złowi, 
Za samą zbrodnię bycia powitym, mój drogi. 
 
Śmierć jako lekarz stopnie dostaje najwyższe, 
Nie pobiera opłaty, świat ma na rozpisce. 
Osłucha cię i powie: "Jest źle, słyszę oddech, 
Lecz zaradzimy temu, nie martw się, mój chłopcze." 
 
Śmierć do waszych drzwi puka, by nieruchomości 
Sprzedawać, co nie stracą nigdy na wartości: 
To łatwe i wygodne, w starym świecie. Złożysz 
Podpis na przerywanej (nieważne dochody). 
 
Śmierć jako nauczyciel nie ma sobie równych, 
Jej słowa pojmie każdy uczeń, nawet durny. 
Wykłada tylko jedną dziedzinę: Mogiłę. 
Lecz nikt nie chce wyjść z klasy, nikt nie siada tyłem. 
 
Zatem czy stoisz w deszczu zupełnie spłukany, 
Czy wygrywasz w pokera, spijając szampany, 
Śmierć za tobą ruszyła, śmierć na ciebie czyha. 
Już jutro jej wyglądaj. A może już dzisiaj. 
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BLUES (FOR HEDLI ANDERSON) 

Ladies and gentlemen, sitting here, 
Eating and drinking and warming a chair, 
Feeling and thinking and drawing your breath, 
Who’s sitting next to you? It may be Death. 

As a high-stepping blondie with eyes of blue 
In the subway, on beaches, Death looks at you; 
And married or single or young or old, 
You’ll become a sugar daddy and do as you’re told. 

Death is a G-man. You may think yourself smart, 
But he’ll send you to the hot-seat or plug you through the heart; 
He may be a slow worker, but in the end 
He’ll get you for the crime of being born, my friend. 

Death as a doctor has first-class degrees; 
The world is on his panel; he charges no fees; 
He listens to your chest, says---"You’re breathing. That’s bad. 
But don’t worry; we’ll soon see to that, my lad." 

Death knocks at your door selling real estate, 
The value of which will not depreciate; 
It’s easy, it’s convenient, it’s old world. You’ll sign, 
Whatever your income, on the dotted line. 

Death as a teacher is simply grand; 
The dumbest pupil can understand. 
He has only one subject and that is the Tomb; 
But no one ever yawns or asks to leave the room. 

So whether you’re standing broke in the rain, 
Or playing poker or drinking champagne, 
Death’s looking for you, he’s already on the way, 
So look out for him tomorrow or perhaps today. 

 
 

muzyka: Contrapunctus 4  Barshai 

Komentarz 

W tym wierszu geniusz Barańczaka objawił się w całej krasie. Biuściasta blondyna, durny uczeń, 

szampany, czyli poczucie humoru w połączeniu ze znakomitymi rymami i rytmem przynoszą 

taki efekt, że zastanawiam się, czy przekład nie jest lepszy od oryginału.  

  



 

5. Kołysanka 
 

♫ 
 
Lay your sleeping head, my love, 

Human on my faithless arm; 

Time and fevers burn away 

Individual beauty from 

Thoughtful children, and the grave 

Proves the child ephemeral: 

But in my arms till break of day 

Let the living creature lie, 

Mortal, guilty, but to me 

The entirely beautiful. 

 

Soul and body have no bounds: 

To lovers as they lie upon 

Her tolerant enchanted slope 

In their ordinary swoon, 

Grave the vision Venus sends 

Of supernatural sympathy, 

Universal love and hope; 

While an abstract insight wakes 

Among the glaciers and the rocks 

The hermit’s carnal ecstasy. 

 

Certainty, fidelity 

On the stroke of midnight pass 

Like vibrations of a bell, 

And fashionable madmen raise 

Their pedantic boring cry: 

Every farthing of the cost, 

All the dreaded cards foretell, 

Shall be paid, but from this night 

Not a whisper, not a thought, 

Not a kiss nor look be lost. 

 

Beauty, midnight, vision dies: 

Let the winds of dawn that blow 

Softly round your dreaming head 

Such a day of welcome show 

Eye and knocking heart may bless, 

Find the mortal world enough; 

Noons of dryness find you fed 

By the involuntary powers, 

Nights of insult let you pass 

Watched by every human love. 

Złóż głowę – śpiącą, kochaną, 

Ludzką – na moim ramieniu 

Niewiernym; w myślących dzieciach 

Czas trawi śpiesznym płomieniem 

Urodę, każdemu z nich daną 

Inaczej, i zżera je lękiem; 

Ale ja chcę do świtu w objęciach 

Mieć to żywe stworzenie, pełne 

Winy, niestałe, śmiertelne, 

Lecz dla mnie skończenie piękne. 

 

Bez granic jest dusza i ciało: 

Kochankom, kiedy w omdleniu 

Conocnym leżą pod okiem 

Łagodnej planety Wenus, 

Jej blask śle wizje nietrwałe 

Wszechwładnej miłości, obrazy 

Nadziei wiecznie wysokiej; 

Sny, w abstrakcyjnej wersji 

Budzące i w chudej piersi 

Pustelnika zmysłowe ekstazy. 

 

Pewność, wierność nie trwa nawet 

Doby – zgaśnie przed północą 

Jak cichnący dzwonu głos, 

Znów modni maniacy wzniosą 

Swoją pedantyczną wrzawę 

I wróżba z kart nas postraszy: 

Trzeba spłacić każdy grosz 

Kosztów, długów i rachunków; 

Lecz skarb nocnych pocałunków 

Wartości rankiem nie straci. 

 

Piękność, północ, przywidzenia – 

Wszystko niknie; niech wiatr brzasku 

Nad twą głową, która śni, 

Zbudzi dzień tak pełen blasku, 

By wzrok i puls śpiewał pean 

Światu, który pędzi w śmierć; 

Znajdziesz i w pustyni dni 

Mannę mimowolnych mocy, 

Znajdziesz i w zniewadze nocy 

Miłość wszystkich ludzkich serc. 

 

 

muzyka: Contrapunctus 5  Stardust Quartet 

 

Komentarz 

W wierszach Audena erotyka przemawia do mnie mniej niż inne wątki. Zastanawiam się, czy nie 

jest to efekt jego homoseksualizmu. Nie sposób jednak nie docenić zawartego w tym wierszu 

splotu sprzeczności. 
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6. Postęp 
 

 

♫ 
 

 

 

 
 

 

 

muzyka: Contrapunctus 6  Gould organy 

 

 

Komentarz 

To drugi wiersz słusznie kwestionujący naszą przewagę nad innmi zwierzętami. Jest w tym 

kwestionowaniu wiele racji. Ale co się zaczyna, gdy konczy się recytacje tego wiersza? Fuga 

Bacha. Nie chcialbym się więc zamienić ze zwierzętami. Jednak dzięki Audenowi (! także 

niedostępnemu innym zwierzętom) wiem, że w kwestii stosunku do przeszłości i przyszłości 

powienienem te inne zwierzęta naśladować. 
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7. Inny czas / Another Time 
 

   ♫    ♫ 
 

 
For us like any other fugitive, 

Like the numberless flowers that cannot number 

And all the beasts that need not remember, 

It is today in which we live. 

 

So many try to say Not Now, 

So many have forgotten how 

To say I Am, and would be 

Lost, if they could, in history. 

 

Bowing, for instance, with such old-world grace 

To a proper flag in a proper place, 

Muttering like ancients as they stump upstairs 

Of Mine and His or Ours and Theirs. 

 

Just as if time were what they used to will 

When it was gifted with possession still, 

Just as if they were wrong 

In no more wishing to belong. 

 

No wonder then so many die of grief, 

So many are so lonely as they die; 

No one has yet believed or liked a lie, 

Another time has other lives to live. 

 

My, jak inni, którzy skądś tam zbiegli 

Jak kwiaty, które liczyć nie potrafią 

Jak zwierzęta, które pamiętać nie muszą 

Żyjemy tylko dniem dzisiejszym. 

 

Tak wielu mówi Nie Teraz 

Tak wielu zapomniało jak 

Powiedzieć Jestem i chciałoby 

Schować się w przeszłości, jeśli to możliwe. 

 

Przykładowo, kłaniać się staroświecko 

właściwej fladze we właściwym miejscu, 

mruczeć sentencje kuśtykając w górę 

o Moim i Twoim albo Naszym i Ichnim. 

 

Tak jakby czas był tym co można chcieć 

by raz dane już na zawsze mieć można, 

Tak jakby błędem było  

nie chcieć przynależeć. 

 

Nie dziw więc, że tak wielu umiera ze smutku 

Że tak wielu jest tak samotnych w umieraniu 

I nikt jeszcze nie polubił tego i nie uwierzył 

Że inny czas ma inne życia do życia. 

 

 

muzyka: Contrapunctus 7  Hewitt (w. polska) /  Scherschen (w. oryginalna) 

 

Komentarz 

Bohaterami tego wiersza są ci, którzy przejęli się naukami Audena o potrzebie ignorowania 

przeszłości i przyszłości. Mają ponadto w nosie uznanie i inne warości społeczne. Dlatego jak 

najchętniej utożasamiam się z nimi, a ten wiersz jest mi bliski. No i jest jeszcze taoistyczna 

końcówka tego wiersza, pouczająca, że wszystko przemija, więc nie angażujmy całego świata 

naszym przemijaniem i nie smućmy się nim, a tylko spokojnie schowajmy się w jakiś cichy i 

niewidoczny kącik, gdy przyjdzie na nas pora. Bo czas ma inne życia do życia.  

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/7b-Another-time.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/7a-Inny-czas.mp3


8. Carry her over the water 
 

♫ 
 

Carry her over the water, 
    And set her down under the tree, 
Where the culvers white all days and all night, 
    And the winds from every quarter, 
Sing agreeably, agreeably, agreeably of love.  
 
Put a gold ring on her finger, 
    And press her close to your heart, 
While the fish in the lake snapshots take, 
    And the frog, that sanguine singer, 
Sing agreeably, agreeably, agreeably of love. 
 
The streets shall flock to your marriage, 
    The houses turn round to look, 
The tables and chairs say suitable prayers, 
    And the horses drawing your carriage 
Sing agreeably, agreeably, agreeably of love. 

 

 

muzyka: Contrapunctus 8  Scherschen 

 

Komentarz 

Śpiewanie zgodnie, zgodnie, zgodnie o miłości jakoś przekonuje mnie mniej niż inne wątki w 

poezji Audena. Doceniam jednak formę tego wiersa. 

 

 

9. Mussee des Beaux Arts 
 

♫ 
 

 
 

muzyka: Contrapunctus 9  Węgrzy 

 

Komentarz 

Jak taki Auden pójdzie do mueum, to wyniesie stamtąd więcej niż inni. Wszystko mi się tu 

podoba, a najbardziej opowieść o Ikarze. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/8-Carry-her-over-the-water.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/9-Mussee-des-beaux-arts.mp3


 

10. This Lunar Beauty 
 

♫ 
 

This lunar beauty 
Has no history 
Is complete and early, 
If beauty later 
Bear any feature 
It had a lover 
And is another. 
 
This like a dream 
Keeps other time 
And daytime is 
The loss of this, 
For time is inches 
And the heart's changes 
Where ghost has haunted 
Lost and wanted. 
 
But this was never 
A ghost's endeavor 
Nor finished this, 
Was ghost at ease, 
And till it pass 
Love shall not near 
The sweetness here 
Nor sorrow take 
His endless look. 

 

 

muzyka: Contrapunctus 10  Julliard Quartet 

 

Komentarz 

Gdy patrzymy na księżyc, skłonni jeteśmy dostrzec ulotność naszych spraw w obliczu czegoś 

trwalszego. Potem przychodzi dzień i w trakcie jego krzątaniny zapominamy o tej naszej 

małości. A czas zjada nas cal po calu. A potem znowu przychodzi noc i skróceni o cal, patrzymy 

na księżyc, w odróżnieniu od nas nieuchronny. 

 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/10-This-Lunar-Beauty.mp3


 

 

11 Gdy szedłem raz wieczorem / As I walked out one 

evening 
 

♫       ♫ 
 

 

 
 

muzyka: Contrapunctus 11  Hewitt (w. polska) /  Scherschen (w. oryginalna) 

 

Komentarz 

Czas, tak jak zwierzęta, jest częstym bohaterem audenowskich wierszy. Oczywiście, to bohater, 

który nas niszczy. Więc nie łudźmy się - jest silniejszy od miłości. I o tym jest ten piękny wiersz. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/11b-As-I-walked-out.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/11a-Gdy-szedlem-raz.mp3


 

12. But I can’t 
 

♫ 
 

 
 

muzyka: Contrapunctus 12a  Keller Quartet 

Komentarz 

Ciąg dalszy naszej bezradności wobec czasu. Także ciąg dalszy formalnej wspaniałości wierszy 

Audena. 

 

 

 

13. Stolica 
 

♫ 
 

 
 

muzyka: Contrapunctus 13a Savall 

Komentarz 

Dostrzeżenie różnicy między wypełnioną konwenansami, występkami i zbytkami metropolią a 

wsią, gdzie jest naturalnie, spokojnie, ale skąd kusi (jakże niesłusznie!) do tej metropolii. 

Tumaczeniu Barańczaka zawdzięczam podpis, jakim posługuję się w korespondencji z miomi 

siostrzeńcami jako Wujcio Degenerat. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/12-But-I-cant.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/13-Stolica.mp3


 

14. Ballada o Barnabie 
 

♫ 
 

 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/14-Ballada-o-Barnabie.mp3


 

 
 

 

muzyka: Contrapunctus 13b  Scherschen 

 

Komentarz 

Cóż byłby wart świat bez poczucia humoru. Nie przypominam sobie innego wiersza, przy 

którym bawiłem się tak dobrze, a który przy tym zachwyca formą. 

  



15. Seksta 
 

♫ 
 

 

 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/15-Seksta.mp3


 

 
 

muzyka: Canon Augm.  Savall 

 

Komentarz 

Tu są kwestie poważne. Pierwsza, to dorobek profesjonalistów. Nasz świat nie byłby tak 

rozwinięty, czy też wygodny, gdyby nie wysiłek profesjonalistów, począwszy od tego 

jaskiniowca, który tak się zawziął w robocie, że zapomniał o posiłku. To dzięki nim odbywa się 

postęp. Auden zdaje się postęp gloryfikować. Mamy bowiem dogodności miasta, bazyliki, 

primadonny i słowniki. Nie żyjemy w lepiankach, w strachu przed wężem i nie porozumiewamy 

się dialektem złożonym z trzystu słów. Ja się z tym w sumie zgadzam. Może tylko z tym 

zastrzeżeniem, że ten postęp wielu ludzi oderwał od natury, co niedobre. Pół wieku minęło od 

śmierci Audena. Ciekawym, jak oceniłby skutki rozwoju informatyki.  

Druga kwestia, to konformizm. Chowanie się w tłumie. Tłum stępia reakcje, ale aprobuje 

słabości. Bez tłumu (czytaj: reakcji stadnych) nie byłoby społeczeństwa.  

Nie podoabją mie się wycieczki w stronę historii Jezusa. Po co? Jeśli poruszamy podstawowe 

kwestie dotyczące człowieczeństwa, to po co wkładać w to jedną z wielu mitologii, tylko dlatego 

że w tzw. cywilizacji zachodniej jest to mitologia panująca. 

  



 

16. Prawo podobne miłości 
 

♫ 
 

 

 
 

muzyka: Canon Ottava  Saxophone Quartet 

Komentarz 

Kolejny znakomity przykład poczucia humoru. I tyle, bo nie znajduję w tym wierszu nic prócz 

dobrej zabawy. Bawię się więc dobrze, choć nie przekonuje mnie zbliżenie prawa i miłości. Ze 

względu na wykształcenie nie mogłem tego wiersza pominąć. 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/16-Prawo-podobne-milosci.mp3


 

17. Tarcza Achillesa 
 

♫ 
 

 

 
 

muzyka: Canon Duodecima Savall 

Komentarz 

To jest epicki fresk obejmujący na przestrzeni jednej kartki rozległe wieki i terytoria. Spaja 

bowiem mitologię starożytych i nas. Obrazy maszerujących po pustkowiu wojsk, odbywającej 

się publicznie kaźni (nawiązującej do Golgoty), chłopca nieznającego dobra, są, niestety, 

realistyczne. Chciałoby się, jak Tetyda, by było inaczej, ale nie jest.  

 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/17-Tarcza-Achillesa.mp3


 

18 Blues uchodźców / Refugee blues 
 

♫       ♫ 
 

 

 
 

 

muzyka: Canon Decima  Hewitt (w. polska) / Keller Quartet (w. oryginalna) 

 

Komentarz 

Wiersz ukazujący empatię Audena wobec osób, których los zniekształciła ideologia. Wyczuwam 

w tym wierszu myśl, że odrzuconych od zwykłego życia społecznego dzieli niby bardzo 

niewiele, ale jakoś mimo to mur jest nie do przebicia. No i jeszcze forma tego wiersza. 

 

  

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/18b-Refugee-blues.mp3
https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/18a-Blues-uchodzcow.mp3


 

19. Pamięci W.B. Yeatsa 
 

♫ 
 

 

 

https://kojotikruk.pl/wp-content/uploads/2021/02/19-Pamieci-WB-Yeatsa.mp3


 
 

 

muzyka: Contrapunctus 14 Gould 

 

Komentarz 

Ten wiersz jest jak poetycki film. Widzę pokój, w którym umiera Yeats i panującą wtedy (28 

stycznia) zimę, widzę wilki pędzące przez lasy, chłopską rzekę, pokój z pielęgniarkami, w 

którym umarł, brokerów w budynku giełdy.  

Nie zgadzam się z tym, że "poetry makes nothing happen". No przecież skleciłem ten zbiorek, 

jak i inne, przepojony zachwytem nad tym, czego faktycznie, przyznać trzeba, nie słychać w 

terkocie interesów. Jednak jest jakaś liczba tych, dla których świat bez krążaniny poety byłby 

odarty z wartości istotnej. 
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