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Wstęp
Znane powiedzenie głosi, że są dwie rzeczy nieuchronne na tym świecie: śmierć i
podatki. Sięgnięcie do dawnej poezji pozwala stwierdzić, że znane powiedzenie nie myli się co
do liczby, ale myli jeden składnik. Nie podatki, ale miłość okazuje się nieuchronną
przypadłością człowieka. I nie chodzi tu o miłość bliźniego, ani o miłość do potomstwa, lecz o
miłość mężczyzny i kobiety, w wiekach objetych niniejszym zbiorem wyrażaną wyłącznie przez
mężczyzn. Rozpięty między Erosem a Tanatosem jest więc w równej mierze niejaki William
Dunbar, jak i - około 450 lat później - niejaki Zbigniew Herbert.
Być może największą zaletą poezji zgromadzonej w niniejszym zbiorze jest
bezpretensjonalność. Jeśli ktoś tu boi się śmierci, to mówi to tak bezpośrednio, jak tylko można
to sobie wyobrazić. Jeśli ktoś tu pragnie, by jakaś pani zrzuciła z siebie szatki wszelkie, nie
owija tego w bawełnę. Owija tylko w ścisłą zasadę rymów i rytmów, bo wiersz biały ani też
paplanina, która nie tańczy, choć ma pretensję do bycia poezją, nie były w tych czasach znane.
Część I jest istną mieszanką dwóch tytułowych bohaterów zbioru. Zaczyna się
piętnastowiecznym chyba lękiem przed śmiercią, a kończy się bodaj siedemmnastowiecznym
zaciąganiem pani do łóżka, tak uroczym, że gdybym był tą panią, to dałbym się przekonać.
Część II potwierdza wielkość Szekspira, który godnie może stawać obok Horacego (zob.
zwłaszcza 7.), bo umie wyrazić esencję nas.
Część III jest absolutnie niereprezentatywnym wyborem wierszy Johna Donne’a, który
mógłby sugerować, że tenże zainteresowany był wyłącznie ciupcianiem i to w różnym
towarzystwie, co zresztą wdzięcznie tłumaczy zauważalną w naturze potrzebą zmiany (16). W
tej części zjednoczyło się dwóch panów D: Donne i Dowland, prawie rówieśnicy (1572 i 1563).
Część IV jest znowu mieszanką. Z jednej strony potwierdza nieustanność dążenia
mężczyzny do tego, by ją rozebrać (18 i 19), a z drugiej przypieczętowuje naszą bezradność
wobec czasu (20) i samotności, którą staramy się ubrać w piórka zalet (21). Kończy się
kosmicznym skądinąd spostrzeżeniem, że myszy i ludzie los mają w gruncie rzeczy taki sam
(22).
Słowa te piszę jakieś cztery lata po nagraniu tego zbioru i z przyjemnością stwierdzam,
jak liczne ma on zalety.
Zbioru tego nie byłoby, gdyby nie przekłady Stanisława Barańczaka, któremu
zawdzięczam tak wiele.
Muzyka jest niemal zawsze brytyjska. Część I zaczyna Średniowieczem i przechodzi w
Renesans, by skończyć XVI-wiecznym przebojem. W części drugiej wersy Szekspira
znakomicie umieją tańczyć z ludowymi tańcami Anglików. Na szczególną uwagę zasługuje
Część III, w którym czuje się harmonię między utworami dwóch Janów: wersami Donne’a i
dźwiękami Dowlanda w wersji na lutnię. Natomiast w Części IV, w której niepodzielnie króluje
Purcell, w przedostatnim utworze pojawia się mariaż wyjątkowy polskiego tekstu wiersza z
wersją angielską wyśpiewywaną w znanej pieśni.

Część I
Przed Szekspirem
♫
1. Tren dla rymotwórców
William Dunbar 1460-1520

♫

muzyka:

Anonim instrumentalny (13)

Komentarz
Medykom śmierć recepty drze. I drzeć będzie. Przypomina mi się audenowska śmierć jako
blondyna, która zaradzi każdemu oddechowi. Nic się przez pięć wieków nie zmieniło. I nie
zmieni.

2. Do Pani Małgorzaty Hussey
John Skelton 1460-1529

♫

muzyka:

Istampita Ghaetta

Komentarz
Z twarzy autora przeziera spokojna rozumna pogoda. Nie dziwimy się więc
temu uroczemu wierszowi.

3. Chorus Sacerdotum
Fulke Greville 1554-1628

♫

muzyka:

zbiór Renesans dworski (6)

Komentarz
Obecnie, czyli dwa dni po ukończeniu 60 lat, nie podzielam pesymizmu tego wiersza.

4. Elegia o sobie samym
Chidiock Tichborne 1558-1586

♫

muzyka:

zbiór Renesans refleksyjny (13)

Komentarz
„Żyłem chwilę - i oto kres mego żywota”. Poczucie krótkości jest, oczywście, tym silniejsze, im
wcześniej ktoś świadomie umiera. Ale myślę, że istnieje też wtedy, gdy umiera się późno.

5. Najsłodsza Lesbio
Thomas Campion 1567-1620

♫

muzyka:

Greensleeves

Komentarz
Ten wiersz przynosi ulgę. Zgadzam się z nim w dwóch co najmniej punktach. Że walczenie o
cokolwiek nie może równać się miłości i że na pogrzebie nie trzeba lamentować. No i ta urocza
niekonsekwencja w tym, że, gdy płomyk naszej świeczki skona, noc nieskończona pogrąża nas
w wieczny sen, ale gdy świeczkę zgasi Lesbia, idąc w jegoramiona, to ich noc będzie
nieskończona. Logiki w tym można się nie dopatrzyć, ale powinno się dopatrzyć dobrej poezji.

Część II
William Shakespeare
1564-1616

♫
6. W niełasce u fortuny
Sonet 29

♫

muzyka:

Country Dances - Faronell's Division

Komentarz
Gdy w lutym 2021 r. piszę ten komentarz, nie pamiętam już, czemu ten sonet ustawiłem jako
pierwszy. Widzę w nim pewną niekonsekwencję, bo bohater jest zarazem samotny, jak i cieszy
się znakomitą miłością. Chyba, że tym obiektem miłości nie jest inny czlowiek, ale sztuka. Mnie
by to pasowało, bo z jednej strony mam poczucie funkcjonowania na obrzeżu społeczeństwa, a z
drugiej wytwory kultury przysparzają mi tyle radości, że też z królem bym się nie zamienił, jeśli
miałbym je stracić. Nie sądzę jednak, by szekspirowi o to chodziło, co przecież nie zakazuje mi
tak do tego wiersza podchodzić.

7. Nie marmur
Sonet 55

♫

muzyka:

Country Dances - Paul's Steeple

Komentarz
No to już jest klasyka gatunku. Non omnis moriar. Widzę wielki łuk łączący Horacego z
Szekspirem. To, że piszę teraz te słowa, świadczy o tym, że mieli rację, mówiąc o trwałości
wiersza. Cieszy mnie bardzo taki dowód siły ducha. Tyle że taki wiersz nie może być wierszem
na miarę Pana Cogito. Jest jakaś wiarygodność w osądzie wieków, który przesiewa ziarno od
plew. Myślę sobie, że nierzadko ludzkość źle ocenia bliskie jej wytwory kultury, żeby dać
przykład, nie przymierzając, Schuberta albo van Gogha. Jednak upływ dłuższego czasu
weryfikuje wartości należycie.

8. Jako fale dążące ku żwirom wybrzeży
Sonet 60

♫

muzyka:

Country Dances - Johney Cock

Komentarz
Ciąg dalszy siły wiersza. Ars longa, vvita brevis. Zawsze zachwyca mnie prostota utworów
genialnych. Czyż nie jest banalne stwierdzanie, że najpierw jesteśmy młodzi, potem strzejemy
się i umieramy? Jest, ale nie u Szekspira. Ręce czasu zniszczą, co same wpierw dały, ale nie
zniszczą łatwo jego sonetu.
Ten komentarz raczej nie ma nadziei, że gdzieś tam kiedyś będzie czytany. Nie musi. Wystarczy,
że pisanie go sprawia przyjemność i zmusza do myślenia. I pozwala przez chwilę pobyć w
towarzystwie Szekspira. A to dosyć.

9. Kto pragnie ze mną iść

♫

muzyka:

Country Dances - Tom Scarlett

Komentarz
Przepięne przeciwstawienie natury i zawiłych spraw świata stworzonego przez ludzi.
Oczywiście, ze wskazaniem na tę pierwszą. Akurat ten wiersz pozbawiony jest szekspirowskiej
goryczy, która wylej się już zaraz.

10. Zimowy wichrze, wiej

♫

muzyka:

Country Dances - Quenn's Jig

Komentarz
Kolejne przeciwstawienie natury i świata stworzonego przez ludzi. Zimowy wiatr nikomu nie
jest miły, ale jego mankamenty bledną wobec podłości ludzkich serc i pustki ludzkich dusz.
Sakrazm pierszego gatunku, co musimy przyznać, nawet jesi twierdzimy, że z ludźmi nie jest aż
tak źle.

11. Szedł chłopiec i dziewczę z nim szło

♫

muzyka:

Country Dances - Cockleshells

Komentarz
Carpe diem. Kolejny łuk między Horacym i Szekspirem. Ciesz się wiosną, mimo że życie
nietrwałe jest, ale przecież piękne, jak kwiat.

12. Ujrzysz we mnie tę porę roku, gdy zielone
Sonet 73

♫

muzyka:

Country Dances - Another division on a ground

Komentarz
Zastanawiam się, czy Brodski, gdy pisał “Dotknij mnie, a poczujesz...”, nie zainspirował się tym
sonetem. Lektura tego oszałamiająco genialnego sonetu powinna być dozwolona od lat
sześćdziesięciu, który to wiek osiągnąłem pięć dni temu. Ale wobec tego, że nie lubimy zakazów
czy też ograniczeń, nie zakazujmy. Warto jednak czytelników przestrzec, że siła rażenia tego
wiersza jest tym większa, im dłuższy jest wiek czytelnika.

Część III
John Donne
1572-1631

♫
13. Kanonizacja

♫
Na Boga, milcz i odczep się od mej miłości:
Kpij ze mnie, skoro do szyderstw się palisz,
Wydrwij pięć siwych włosów, podagrę, paraliż,
Pustki w sakiewce; kształć się, baw, poszerzaj włości,
Zrób gdzieś karierę, zdobądź stanowisko,
Ich wysokościom bij pokłony nisko,
W twarz króla na monetach patrz się lub bądź blisko
Prawdziwych królów; czyń wszelkie różności,
Lecz nie rusz mej miłości.
Doprawdy, któż ucierpiał od mojej miłości?
Czy od mych westchnień tonęły gdzieś łodzie?
Czy komu grunt zalały łez moich powodzie?
Czy wiosnę wstrzymał chłód ten, co mrozi mi kości?
Na listę ofiar moru czyż wpisały
Kogoś płonące w mych żyłach upały?
Żołnierz potyczki szuka, adwokat bywały Pieniacza, który spiera się i złości;
My - szukamy miłości.
Możesz nas zwać, czym zechcesz: potęga miłości
Czyni nas parą much, co w płomień lecą,
To znowu pożeraną przez ów płomień świecą
Lub gniazdem, w którym orzeł z gołąbką się mości.
Nawet feniksa tajemnice bledną
Przy nas, co w parze stanowimy jedno:
Obu płci naszych wspólne, neutralne sedno
Spala się i na powrót odżywa z nicości
Tajemnicą miłości.

Jeśli żyć się nią nie da, umrzemy z miłości,
I choć legendy naszej nie uczcimy
Marmurowym grobowcem, zamkniemy ją w rymy;
Choć w kronikach historia nasza nie zagości,
W strofkach mieć będzie przybytek wesoły;
Jak urna kształtna szacowne popioły
Mieści nie gorzej niźli krypty i kościoły –
Kanonizację naszą potomności
Ogłosi hymn Miłości.
Odtąd módlcie się do nas: „Wy, którzy z miłości
Pustelnią byliście dla siebie nawzajem,
Którym miłość to pasją była, to znów rajem,
Wy, coście duszę świata zmieścili w całości
W sobie, wchłaniając w oczu szklaną ścianę
(Oczu, co świat wam, jak szpiegi lustrzane,
Streszczały) kraje, miasta, dwory pozłacane:
Proście, by Bóg nam zesłał z wysokości
Wzorzec naszej miłości!

muzyka:

John Dowland - Shoemaker's Wife, a toy (10/15)

Komentarz
Ten wiersz ma piękną treść i piękną formę. Czego chcieć więcej? Miłości. Nawet jeśli spala i
potrafi raj zmienić w pustynię, to głosujmy za nią, a nie za uganianiem się za doczesnościami.
No i te rymy i rytmy!

14. Waleta żalu zabraniająca

♫
Jak starzec, co łagodnie kona,
Duszy swej "W drogę!" mówiąc z cicha,
A w krąg rodzina zasępiona
Nie wie, czy zmarł, czy wciąż oddycha —
Tak my rozłączmy się łagodnie,
Bez burzy westchnień, łez powodzi:
Popełnia profanacji zbrodnię,
Kto tak miłości swej dowodzi.
Trzęsienie ziemi budzi szczery
Strach i w perzynę kraj obraca,
Lecz kiedy niebios zadrżą sfery,
Nie czyni szkód ich wielka praca.
Kto kocha jak przyziemny sknera,
Ciałem, nie duszą — temu biada:
Rozłąka wszystko mu odbiera,
Co się na jego miłość składa.
Lecz my, miłości tak wspaniale
Pewni, że już nie wiemy sami,
Czym jest — my nie musimy wcale
Stykać się dłońmi czy wargami.
Dwie dusze jedną są istotą,
Więc w czas rozłąki się nie zmienią:
Jak wyklepane w drucik złoto,
Nie przerwą się, lecz rozprzestrzenią.
Są dwie, lecz dwie tak jak ramiona
Cyrkla podwójne; twoja dusza,
Jak igła unieruchomiona,
Jednak wraz z moją się porusza.
I — chociaż w centrum pozostała —
Gdy ramię w koło się obraca,
W ślad za nim się wychyla cała,
Prostuje się, gdy ramię wraca.
Taka bądź, choć nam nie po myśli
To, że odległym błądzę kołem:
Stałość twa obieg mój uściśli
I każe skończyć, gdzie zacząłem.

muzyka:

John Dowland - Lachrimae (9/1)

Komentarz
Taki nader delikatny sposób na odejście od kochanki. I znowu te rymy.

15. Na idącą

♫

muzyka:

John Dowland - Come away (8/26)

Komentarz
Rozkoszne ponaglanie kobiety, by w końcu zrzuciła szatki i weszła już do tego lóżka. Biografia
Donne’a wcale nie sugeruje jakiejś rozwiązłości - w końcu ksiądz, ale to, jak widać, nie
przeszkadza zachwytowi nad ciałem kobiety.

16. Odmiana

♫

muzyka:

John Dowland - Jig (9/3)

Komentarz
Kochać mniej niż wszystkie, a więcej niż jedną. To zresztą ciekway dylemat: stałość czy
zmienność partnerów jest lepsza? Społeczeństwo zbudowane jest na tym pierwszym. A natura
mężczyzny?

17. Rozłąka

♫

muzyka:

John Dowland - Loth to depart 8/17

Komentarz
To ja na siebie ściągnąłem torturę lub winne było raczej przeznaczenie, które za to, żem dawniej
kochał sztucznie i w złej wierze, skazało mnie, bym cierpiał, gdy kocham szczerze.

Część IV
Wiersze z XVII i XVIII w.
♫
18. Na szatki Julii
Robert Herrick 1591-1674

♫

muzyka:

Henry Purcell - Indian Queen 43

Komentarz
Kolejny wdzięczny przykład nieustannego męskiego zachwytu nad kobiecym ciałem.

19. Do nieskorej bogdanki
Andrew Marvell 1621-1678

♫

muzyka:

Henry Purcell - Music in the Married Beau (4 i 7)

Komentarz
Poczucie humoru zawsze dodaje wdzięku treści. Można więc z wdziękiem i bez napuszenia
powiedzieć o chęci rozszarpywania przyznanego nam skromnie czasu, by słońce nam nie
odmierzało jałowych dni, lecz by nam biegło.

20. Świat
Henry Vaughan 1622-1695

♫

muzyka:

Henry Purcell - Pavan in B flat major

Komentarz
Siedemnastowieczna metafizyka, raczej pesymistyczna, bo gdy się na nas patrzy z góry (w
metazifycznym widzeniu spraw), to cokolwiek robimy, nie ma to wartości bezwzględnej.
Krytyce podlegają starania kochanków, polityków, skąpców i epikurów. W czym nadzieja?
Zdaniem autora wiersza - w Bogu. Nie podzielamy tej recepty, więc tego fragmentu nie
nagraliśmy. No to w czym nadzieja? W braku rozpaczy. W spokojnym przyjmowaniu tego, co
się zdarza i co sie zdarzyć w końcu musi. Tako rzecze taoista.

21. O samotności
Katherine Philips 1632-1664
Antoine Saint-Amant

♫
O solitude, my sweetest choice:
Places devoted to the night,
Remote from tumult and from noise,
How ye my restless thoughts delight!

O samotności, najsłodszy wyborze:
Zgiełk został gdzieś tam daleko,
Miejsca oddane nocnej porze,
Myśli radują się nieustanną rzeką!

O heav'ns, what content is mine
To see these trees, which have appear'd
From the nativity of time,
And which all ages have rever'd,
To look today as fresh and green
As when their beauties first were seen.

O Nieba, ileż posiadam, mając Was;
Widzę drzewa, które się objawiły
Już wtedy gdy narodził się czas;
I choć od wszech czasów sobą koiły,
Zieleń ich tak świeża i nieskalana
Jakby od dziś dopiero była widziana.

O, how agreeable a sight
These hanging mountains do appear,
Which the unhappy would invite
To finish all their sorrows here,
When their hard fate makes them endure
Such woes as only death can cure.

O, jakim widokiem wspaniałym
Są góry wiszące na wysokości;
Jakby nieszczęśników spraszały,
By w nich pogrzebali swoje żałości,
Gdy los srogi zepchnął na rozdroże,
Skąd śmierć tylko ulgę przynieść może.

O, how I solitude adore!
That element of noblest wit,
Where I have learnt Apollo's lore,
Without the pains to study it.

O, jak samotność mą cenię,
Warunek najwyższej mądrości,
Gdzie muz apollińskich wieniec
dostępny bez bólu i zawiłości.

For thy sake I in love am grown
With what thy fancy does pursue;
But when I think upon my own,
I hate it for that reason too,
Because it needs must hinder me
From seeing and from serving thee.

Dzięki niej wyrastam w miłości
Wszystkiego, do czego skłania,
Lecz w tym jest też źródło żałości,
bo przez wszystkie jej wymagania
tak mnie wstrzymuje i zamyka w sobie,
że już nie widzę ciebie i nie służę tobie.

przekład:

KJ

muzyka:

Henry Purcell - O Solitude, my sweetest choice

Komentarz
To dopiero ciekawy dylemat: czy nie lepiej jest nie wikłać się w jakiś stały związek i dzięki temu
jak najswobodniej podziwiać naturę i wszystkie apollińskie muzy? Mądry ten wiersz nie udziela
na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Ja sam dylemat ten rozważałem wielce praktycznie i
wyniosłem z tych duchowych potyczek nauczkę, że powinniśmy zawsze pamiętać, że to, czego
w danej chwili nie mamy wydaje sie nam atrakcyjniejsze od tego, co mamy.

22. Do myszy
Robert Burns 1759-1796

♫

muzyka:

Henry Purcell - Indian Queen 50

Komentarz
Ten empatyczny wiersz wprowadza do całego zbioru element trzeci - naturę. Wydawałoby się,
że umiłowanie natury zaczyna się dopiero w XX w., w którym zamknęliśmy się w betonie i
plastiku i dostrzegliśmy, że coś sraciliśmy. A tu masz - w XVIII w. wiersz ekologiczny.
Najważniejsze w tym wierszu jest dla mnie jednak to, że jesteśmy równi myszom w tym, że nie
jesteśmy w stanie zapobiec niekorzystnemu rozwojowi wypadków. Różnimy się jednak tym, że
nas zasmuca przeszłość i niepokoi przyszłość

