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Wstęp
Gdy po raz pierwszy, przykładem bocianów, spędzałem zimę w ciepłym kraju, poznałem
Fernando Pessoę i jego zbiór 49 wierszy. To miłość od pierwszego wejrzenia. Nie mogę się
nadziwić, jak to możliwe, by lizboński mieszczuch, intelektualista, chuchro i alkoholik, stworzył
to dzieło przepojone taoizmem i umiłowaniem natury. Tak czy inaczej, w tym zbiorze jest całe
mnóstwo spraw do przemyślenia, a przy tym jest czysta poezja, choć pozbawiona rymów i
regularności rytmu. Żyje jednak swoim oddechem i nie brak w niej ciekawych zabiegów
stylistycznych, z których uwielbiam mantryczne niemal powtórzenia.
Roboty było dużo, bo są dwie wersje językowe - dzięki Patrycji Lesage, tubylce o
imponująco naturalnym podejściu do poezji. To ona mówi wersję portugalską. No i trzeba było
zrobić wersję polską, w dużej mierze opartą na tłumaczeniu W. Charchalisa, bez którego wersja
moja nie miałaby szansy w ogóle powstać. Jeżeli więc tłumaczenie to zmieniałem, to nie ze
względów językowych, ale ze względu na inne rozumienie danego fragmentu wiersza (przy
braku wątpliwości co do znaczenia poszczególnych słów) albo na chęć uzyskania jakiegoś efektu
poetyckiego.
Muzyka opiera się na utworach średniowiecznych (przewodnią melodią płyty jest
sefardyjski romans Urodziłem się o pierwszej), wspartych portugalską płytą Portret społeczny
(Retrato social), pożyczoną w bibliotece w Lagos, do którego miałem siedem kilometrów, a
także utworami Lucho Quintanilli (ojca dwójki dzieci Patrycji). Są też odgłosy naturalne, jak
burza, wiatr, przez który przekrzykuję się z Patrycją, czy też skrzypienie wozu, którym chciałby
być Pessoa.

Bensafrim, luty 2019 r.

1. Eu nunca guardei rebanhos / Nigdy nie strzegłem trzód
♫

♫

Eu nunca guardei rebanhos,
Mas é como se os guardasse.
Minha alma é como um pastor,
Conhece o vento e o sol
E anda pela mão das Estacões
A seguir e a olhar.
Toda a paz da Natureza sem gente
Vem sentar-se a meu lado.
Mas eu fico triste como um pôr do Sol
Para a nossa imaginação,
Quando esfria no fundo da planície
E se sente a noite entrada
Como uma borboleta pela janela.

Nigdy nie strzegłem trzód,
a jest tak jakbym je strzegł.
Duszę mam jak pasterz,
znam wiatr i słońce
i chodzę pod rękę z porami roku
podążając i obserwując.
Spokój natury niezmąconej ludźmi
przychodzi siąść obok mnie.
Ale jestem smutny jak zachód słońca
bo można sobie wyobrazić
jak chłodnieje na dnie doliny
i tak odczuć nadejście nocy
jak motyla przez szybę.

Mas a minha tristeza é sossego
Porque é natural e justa
E é o que deve estar na alma
Quando já pensa que existe
E as mãos colhem flores sem ela dar por isso.

Ale mój smutek jest spokojny
bo jest naturalny i słuszny
i jest taki jaka powinna być dusza
Gdy pomyśli, że istnieje
i że ręce zrywają kwiaty bez jej udziału.

Com um ruído de chocalhos
Para além da curva da estrada,
Os meus pensamentos são contentes.
Só tenho pena de saber que eles são contentes,
Porque, se o não soubesse,
Em vez de serem contentes e tristes,
Seriam alegres e contentes.

Jak dźwięk dzwonków
za zakrętem drogi
moje myśli są zadowolone.
Szkoda tylko, że wiem, że są zadowolone,
bo gdybym nie wiedział,
zamiast być zadowolone i smutne,
byłyby wesołe i zadowolone.

Pensar incomoda como andar à chuva
Quando o vento cresce e parece que chove mais.

Myślenie to niewygoda, jak chodzenie w deszcz
- wiatr rośnie i zdaje się padać coraz mocniej.

Não tenho ambições nem desejos.
Ser poeta não é uma ambição minha.
É a minha maneira de estar sozinho.

Nie mam ambicji ani pragnień.
Nie jest moją ambicją bycie poetą.
To tylko mój sposób na bycie samemu.

E se desejo às vezes,
Por imaginar, ser cordeirinho
(Ou ser o rebanho todo
Para andar espalhado por toda a encosta
A ser muita coisa feliz ao mesmo tempo),

A jeśli czasami pragnę,
to w wyobraźni, być owcą
(albo być całym stadem
by móc rozprzestrzenić się po całym stoku
jako wielość szczęśliwych bytów w tym samym
czasie).
I po prostu czuję to, co piszę o zachodzie słońca
albo gdy chmura kładzie rękę na światło z góry
i cisza przebiega przez odległe trawy.

É só porque sinto o que escrevo ao pôr do Sol
Ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz
E corre um silêncio pela erva fora.
Quando me sento a escrever versos
Ou, passeando pelos caminhos ou pelos atalhos,
Escrevo versos num papel que está no meu
pensamento,
Sinto um cajado nas mãos
E vejo um recorte de mim
No cimo dum outeiro,

mix: ♫

Kiedy siadam spisywać wersy
albo włóczę się drogami lub na przełaj
spisuję to, co mam w myślach,
trzymam w rękach kij pasterski
i widzę swoją sylwetkę
na szczycie wzgórza
patrzę na moje stado i widzę moje idee

Olhando para o meu rebanho e vendo as minhas
ideias,
Ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu
rebanho,
E sorrindo vagamente como quem não compreende o
que se diz
E quer fingir que compreende.
Saúdo todos os que me lerem,
Tirando-lhes o chapéu largo
Quando me vêem à minha porta
Mal a diligência levanta no cimo do outeiro.
Saúdo-os e desejo-lhes sol
E chuva, quando a chuva é precisa,
E que as suas casas tenham
Ao pé duma janela aberta
Uma cadeira predilecta
Onde se sentem, lendo os meus versos.
E ao lerem os meus versos pensem
Que sou qualquer coisa natural —
Por exemplo, a árvore antiga
À sombra da qual quando crianças
Se sentavam com um baque, cansados de brincar,
E limpavam o suor da testa quente
Com a manga do bibe riscado.

muzyka:

albo patrzę na moje idee i widzę moje stado,
uśmiechając się niejasno jak ktoś, kto nie rozumie, co
się mówi
i tylko udaje, że rozumie.
Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie czytają,
szeroko zamiatając kapeluszem
gdy widzą mnie u moich drzwi
a powóz wspina się na szczyt wzgórza.
Pozdrawiam ich i życzę im słońca
i deszczu, gdy deszcz jest potrzebny
i niech w swych domach mają
przy otwartym oknie
fotel ulubiony
w którym siadają, czytając moje wersy.
I by, czytając moje wersy, myśleli,
że jestem czymś naturalnym na przykład prastarym drzewem,
w którego cieniu, jako dzieci,
usiedliby z hałasem, zmęczeni zabawą
i otarli pot z rozgrzanego czoła
rękawem pasiastego fartuszka.

medieval
Diaspora Sephardi / A la una yo naci

Komentarz
Gdy w listopadzie 2020 r. przygotowuję wydanie PDF i wracam do tych wierszy, to mój zachwyt nimi
nie słabnie. Wręcz przeciwnie. We wstępie dziwiłem się, jakim cudem zatwardziały mieszczuch pisze
takie wiersze o naturze, a teraz wydaje mi się, że Pessoa znał dobrze Horacego, który tu przebija, znał
filozofię Wschodu, a więc ta poezja nie bierze się z niczego.
Dostrzegam też teraz, że moje zmiany w stosunku do tłumaczenia Charchalisa polegają często, o ile nie z
reguły, na odejściu od ścisłego przekładu oryginału. Przykładowo, w oryginale to dusza pasterza chodzi
pod rękę z porami roku, a u mnie chodzi sam pasterz. Trochę mnie to zmartwiło, ale zmiany te teraz
akceptuję i każdą z nich potrafię uzasadnić. To jest moja wersja całego cyklu i wchłonąłem go tak a nie
inaczej.
„Myślenie to niewygoda” to jedna z myśli przewodnich całego cyklu, zbliżająca go do taoizmu. Jest to
zresztą myśl, z którą nie mogą się pogodzić i którą obrabiam (myślowo właśnie) w ramach współżycia z
taoizmem.
To, że myśli, które są zarazem zadowolone i smutne, bardzo mi odpowiadają. Jakiś tam smutek jest
słuszny i naturalny i on - w odróżnieniu od wesołkowatości - jest nastrojem mi bliskim.

2. O meu olhar é nítido / Moje spojrzenie jest jasne
♫

♫

O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás…
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem…
Sei ter o pasmo comigo
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras…
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do mundo…

Moje spojrzenie jest jasne jak słonecznik.
Mam zwyczaj chodzić po drogach
Patrzę na lewo i na prawo
a od czasu do czasu jakbym patrzył wstecz
A to co widzę w każdej chwili
jest tym, czego nie widziałem nigdy wcześniej
więc jestem bardzo dobry w spostrzeganiu spraw
i noszę w sobie zdziwienie
nowonarodzonego dziecka
które zauważyło, że naprawdę się urodziło...
W każdej chwili czuję się jak nowonarodzony
w całkiem nowym świecie...

Creio no mundo como num malmequer,
Porque o vejo. Mas não penso nele
Porque pensar é não compreender…
O mundo não se fez para pensarmos nele
(Pensar é estar doente dos olhos)
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo.

Wierzę w świat tak jak w kwiat
ponieważ go widzę. Ale nie myślę o nim
ponieważ myśleć to nie rozumieć...
Świat nie został stworzony, by o nim myśleć
(myśleć to jakby chorować na oczy),
lecz by nań patrzeć i być z nim w zgodzie.

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos…
Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é,
Mas porque a amo, e amo-a por isso,
Porque quem ama nunca sabe o que ama
Nem sabe porque ama, nem o que é amar…

Nie mam światopoglądu: mam zmysły...
Jeśli mówię o naturze, to nie dlatego, że wiem, jaka
jest,
ale dlatego, że ją kocham i już,
bo kto kocha nigdy nie wie, co kocha
ani nie wie, czemu kocha, ani co to miłość...

Amar é a eterna inocência,
E a única inocência é não pensar…

Miłość jest nieustanną niewinnością,
a jedyną niewinnością jest niemyślenie.

muzyka:

Retrato social
11. O Cafe dos Imigrantes

Komentarz
Zachowanie świeżości spojrzenia, zachwytu dziecka jest równie ważne, jak trudne. Nosić w sobie
zdziwienie. Jakże przyklasnęłaby temu Szymborska! Zamienić wiem na nie wiem.
Co ważne - nie mieć światopoglądu. Światopogląd jest jednym z bardziej niebezpiecznych zjawisk tego
świata, bo negatywnie nastraja do tych, którzy postrzegają świat inaczej.

3. Ao entardecer / O zmroku
♫

♫

Ao entardecer, debruçado pela janela,
E sabendo de soslaio que há campos em frente.
Leio até me arderem os olhos
O livro de Cesário Verde.

O zmroku, wychylając się przez okno,
kątem oka widząc pola w dali,
czytam, póki oczy nie zaczną piec,
książkę Cesario Verdego.

Que pena que tenho dele! Ele era um camponês
Que andava preso em liberdade pela cidade.
Mas o modo como olhava para as casas,
E o modo como reparava nas ruas,
E a maneira como dava pelas coisas,
É o de quem olha para árvores,
E de quem desce os olhos pela estrada por onde vai
andando
E anda a reparar nas flores que há pelos campos...

Jak mi go żal. Był wieśniakiem
uwięzionym w wolności miasta.
A sposób, w jaki patrzył na domy'
postrzegał ulice,
i widział rzeczy
przypomina kogoś kto patrzy na drzewa
i zniża oczy do poziomu drogi, którą idzie

Por isso ele tinha aquela grande tristeza
Que ele nunca disse bem que tinha,
Mas andava na cidade como quem anda no campo
E triste como esmagar flores em livros
E pôr plantas em jarros..

Wzbierał się w nim wielki smutek
i nigdy do końca nie wysłowił, co czuje
a tylko wędrował po mieście jak po polach
smutny jak zgniatanie kwiatów w książkach
albo wkładanie roślin do wazonów.

muzyka:

by dostrzegać kwiaty rosnące na polach.

Retrato social
12. As Cidades

Komentarz
Być uwięzionym w wolności miasta. Po raz pierwszy Pessoa przeciwstawia miasta naturze na niekorzyść
tych pierwszych. Witamy w klubie! Jestem, jak on, mieszczuchem, który w gruncie rzeczy w mieście
chce żyć i spijać zeń kulturalne soki, ale naturę wielbi. Myślę przy tym, że Pessoa wielbił naturę prawie
wyłącznie idealistycznie, podczas gdy ja jednak zanurzam się w niej nie tak rzadko. A skąd bierze się
wolność miasta? Wygodnie zaspokaja się w nim podstawowe potrzeby i można wybierać, jakie potrzeby
niepodstawowe chce się zaspokajać.
Po raz pierwszy Pessoa staje jako obrońca roślin, które nie powinny być ani zgniatane w książkach, ani
wkładane do wazonów, by zaraz umrzeć.

4. Esta tarde / Dziś po południu
♫

♫

Esta tarde a trovoada caiu
Pelas encostas do céu abaixo
Como um pedregulho enorme...
Como alguém que duma janela alta
Sacode uma toalha de mesa,
E as migalhas, por caírem todas juntas,
Fazem algum barulho ao cair,
A chuva chovia do céu
E enegreceu os caminhos...

Dziś po południu przeszła burza
po stokach nieba w dół
niczym wielki głaz...
Jakby ktoś z wysokiego okna
strzepywał obrus
a okruchy spadając wszystkie razem
hałasują
a deszcz padał z nieba
i poczernił drogi...

Quando os relâmpagos sacudiam o ar
E abanavam o espaço
Como uma grande cabeça que diz que não,
Não sei porquê — eu não tinha medo —
Pus-me a rezar a Santa Bárbara
Como se eu fosse a velha tia de alguém...

Gdy błyskawice strząsały powietrzem
i kołysały przestrzenią
niczym wielka głowa mówiąca "nie"
nie wiedzieć czemu - nie bałem się zacząłem się modlić do Świętej Barbary
jakbym był jakąś starą ciotką...

Ah! é que rezando a Santa Bárbara
Eu sentia-me ainda mais simples
Do que julgo que sou...
Sentia-me familiar e caseiro
E tendo passado a vida
Tranquilamente, como o muro do quintal;
Tendo ideias e sentimentos por os ter
Como uma flor tem perfume e cor...

A modląc się do Świętej Barbary
czułem się jeszcze prostszy
niż zwykle sądzę, że jestem
czułem się rodzinnie i domowo
jakbym spędził życie
spokojnie, jak mur ogrodu
mając myśli i uczucia, bo są
tak jak kwiat ma zapach i kolor.

Sentia-me alguém que possa acreditar em Santa Bárbara...
Ah, poder crer em Santa Bárbara!

Czułem się jak ktoś kto może uwierzyć w Świętą Barbarę
Ach, móc uwierzyć w Świętą Barbarę!

(Quem crê que há Santa Bárbara,
Julgará que ela é gente visível
Ou que julgará dela?)

(Kto wierzy, że Święta Barbara jest
sądzi, że jest jak człowiek widzialna
Cóż innego mógłby sądzić?)

(Que artifício! Que sabem
As flores, as árvores, os rebanhos,
De Santa Bárbara?... Um ramo de árvore,
Se pensasse, nunca podia
Construir santos nem anjos...
Poderia julgar que o Sol
É Deus, e que a trovoada
É uma quantidade de gente
Zangada por cima de nós…
Ah, como os mais simples dos homens
São doentes e confusos e estúpidos
Ao pé da clara simplicidade
E saúde em existir
Das árvores e das plantas!)

(Jaka sztuczność! Co wiedzą
kwiaty drzewa stada
o Świętej Barbarze?... Gałąź drzewa
jeśli myślałaby, nigdy nie byłaby w stanie
stworzyć świętych ani aniołów...
mogłaby sądzić, że słońce
jest bogiem a burza
to masa ludzi
rozzłoszczonych na nas...
Ach, jak najprostsi z ludzi
są chorzy zagubieni i głupi
przy oczywistej prostocie
i zdrowym istnieniu
drzew i roślin!)

E eu, pensando em tudo isto,
Fiquei outra vez menos feliz...
Fiquei sombrio e adoecido e soturno
Como um dia em que todo o dia a trovoada ameaça
E nem sequer de noite chega...

A ja, myśląc o tym wszystkim
znów jestem mniej szczęśliwy...
chmurny, schorzały i ponury
jak dzień, w którym ciągle grozi burza
i nie przychodzi, nawet nocą...

muzyka:

burza

Komentarz: sceptycyzm wobec świętych uzasadniony.

5. Há metafísica / Dość jest metafizyki
♫

♫

mix: ♫

Há metafísica bastante em não pensar em nada.

Dość jest metafizyki w niemyśleniu o niczym.

O que penso eu do Mundo?
Sei lá o que penso do Mundo!
Se eu adoecesse pensaria nisso.

Co ja myślę o świecie?
Nie wiem, co myślę o świecie!
Gdybym zachorował, pomyślałbym o tym.

Que ideia tenho eu das coisas?
Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos?
Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma
E sobre a criação do Mundo?
Não sei. Para mim pensar nisso é fechar os olhos
E não pensar. É correr as cortinas
Da minha janela (mas ela não tem cortinas).

Co sądzę o naturze rzeczy?
Jaką mam opinię o przyczynach i skutkach?
Co medytuję o bogu i duszy?
I o stworzeniu świata?
Nie wiem. Dla mnie myśleć o tym to zamknąć oczy
i nie myśleć. I zaciągnąć zasłony
mojego okna (choć ono nie ma zasłon).

O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério!
O único mistério é haver quem pense no mistério.
Quem está ao sol e fecha os olhos,
Começa a não saber o que é o Sol
E a pensar muitas coisas cheias de calor.
Mas abre os olhos e vê o Sol,
E já não pode pensar em nada,
Porque a luz do Sol vale mais que os pensamentos
De todos os filósofos e de todos os poetas.
A luz do Sol não sabe o que faz
E por isso não erra e é comum e boa.

Tajemnica rzeczy? Nie wiem o niej nic!
Jedyną tajemnicą jest to, że się o niej myśli.
Kto jest w słońcu i zamyka oczy
zaczyna nie wiedzieć czym jest słońce
i myśleć o rzeczach pełnych ciepła.
Lecz otwiera oczy i widzi słońce
i już nie może myśleć o niczym
bo światło słońca warte jest więcej niż myśli
wszystkich filozofów i wszystkich poetów.
Światło słońca nie wie, co robi,
dzięki czemu nie błądzi, jest wspólne i dobre.

Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores?
A de serem verdes e copadas e de terem ramos
E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz
pensar,
A nós, que não sabemos dar por elas.
Mas que melhor metafísica que a delas,
Que é a de não saber para que vivem
Nem saber que o não sabem?

Metafizyka? Jaką metafizykę mają te drzewa?

«Constituição íntima das coisas»...
«Sentido íntimo do Universo»...
Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada.
É incrível que se possa pensar em coisas dessas.
É como pensar em razões e fins
Quando o começo da manhã está raiando, e pelos
lados das árvores
Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão.

"Wewnętrzna struktura rzeczy"...
"Wewnętrzny sens wszechświata"...
To wszystko fałsz, to nic nie znaczy.
Niewiarygodne, że można o takich sprawach myśleć.
Myśleć o przyczynach i skutkach
kiedy świt wstaje i wśród pni drzew

Pensar no sentido íntimo das coisas
É acrescentado, como pensar na saúde
Ou levar um copo à água das fontes.

Myśleć o wewnętrznym sensie rzeczy
to zbytek, jak myślenie o zdrowiu
albo przynoszenie kubka do źródła wody.

O único sentido íntimo das coisas
É elas não terem sentido íntimo nenhum.

Jedynym wewnętrznym sensem rzeczy
jest, że nie mają wewnętrznego sensu.

Não acredito em Deus porque nunca o vi.
Se ele quisesse que eu acreditasse nele,
Sem dúvida que viria falar comigo
E entraria pela minha porta dentro

Nie wierzę w boga, bo go nigdy nie widziałem.
Jeśliby chciał, bym w niego uwierzył,
niewątpliwie przyszedłby do mnie, by porozmawiać
i wszedłby przez moje drzwi

Taką że są zielone, liściaste i mają gałęzie
owocują gdy przyjdzie czas, co nie zmusza do
myślenia
nas, którzy ich nie dostrzegamy.
A czy jest lepsza metafizyka od tej drzew
które nie wiedzą, po co żyją
ani nie wiedzą, że tego nie wiedzą?

niepewny jeszcze poblask rozrzedza mrok.

Dizendo-me, Aqui estou!

mówiąc, oto jestem.

(Isto é talvez ridículo aos ouvidos
De quem, por não saber o que é olhar para as coisas,
Não compreende quem fala delas
Com o modo de falar que reparar para elas ensina.)

Może to jest śmieszne w uszach
kogoś kto nie wie, czym jest patrzenie na rzeczy
i nie rozumie kogoś, kto o nich mówi
tak a nie inaczej, bo je dostrzega.

Mas se Deus é as flores e as árvores
E os montes e sol e o luar,
Então acredito nele,
Então acredito nele a toda a hora,
E a minha vida é toda uma oração e uma missa,
E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos.

Ale jeśli bóg jest kwiatami i drzewami
i górami i słońcem i księżycem,
to w niego wierzę
to w niego wierzę w każdej godzinie
a całe moje życie jest modlitwą i mszą
przyjmowaniem komunii oczami i uszami.

Mas se Deus é as árvores e as flores
E os montes e o luar e o sol,
Para que lhe chamo eu Deus?
Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar;

Ale jeśli bóg jest drzewami i kwiatami
i górami i księżycem i słońcem,
to czemu nazywam go bogiem?
Nazwę go kwiatami i drzewami i górami i słońcem i
księżycem
bo skoro stworzył się, bym go zobaczył
słońce, księżyc, kwiaty, drzewa i góry
jeśli ukazuje się mi jako drzewa i góry
i księżyc i słońce i kwiaty
to chce, bym go poznał
jako drzewa i góry i kwiaty i księżyc i słońce.

Porque, se ele se fez, para eu o ver,
Sol e luar e flores e árvores e montes,
Se ele me aparece como sendo árvores e montes
E luar e sol e flores,
É que ele quer que eu o conheça
Como árvores e montes e flores e luar e sol.
E por isso eu obedeço-lhe,
(Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio?),
Obedeço-lhe a viver, espontaneamente,
Como quem abre os olhos e vê,
E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes,
E amo-o sem pensar nele,
E penso-o vendo e ouvindo,
E ando com ele a toda a hora.

muzyka:

I dlatego jestem mu posłuszny
(cóż więcej wiem o bogu niż on sam o sobie?)
Jestem mu posłuszny, żyjąc spontanicznie,
jak ktoś kto otwiera oczy i widzi
i nazywam go księżycem i słońcem i kwiatami i
drzewami i górami
i kocham go, nie myśląc o nim
i myślę o nim, widząc i słysząc
i jestem z nim w każdej godzinie.

medieval
Istampita Ghaetta

Komentarz
1. Wiersz dotyka nurtującego mnie od czasu zagłębiania się w taoizm dylematu: myśleć albo nie myśleć.
Rozwiązania dotąd nie znalazłem.
2. Po raz pierwszy Pessoa rozważa boga i z tymi rozważaniami w pełni się zgadzam. Są tylko słońce,

księżyc, kwiaty, drzewa i góry, a ich istnienie jest w gruncie rzeczy niewytłumaczalne, co
skłania do myślenia o czymś idealnym, ale po co tu nazwa „bóg”, którą przemyślnie piszę z
małej litery?

6. Pensar em Deus / Myśleć o bogu
♫

♫

Pensar em Deus é desobedecer a Deus,
Porque Deus quis que o não conhecêssemos,
Por isso se nos não mostrou…

Myśleć o bogu, to być mu nieposłusznym,
bo bóg chciał, byśmy go nie znali
i dlatego nam się nie objawił...

Sejamos simples e calmos,
Como os regatos e as árvores,
E Deus amar-nos-á fazendo de nós
Nós como as árvores são árvores
E como os regatos são regatos,
E dar-nos-á verdor na sua primavera,
E um rio aonde ir ter quando acabemos…
E não nos dará mais nada, porque dar-nos mais seria
tirar-nos-mais.

Bądźmy prości i spokojni
jak strumienie i drzewa
a bóg będzie kochał nas, sprawiając
że będziemy jak drzewa są drzewami
i jak strumienie są strumieniami
i da nam zieleń wiosną
i rzekę, by w nią wstąpić, gdy skończymy...
i nie da nic więcej, bo dając więcej, pomniejszyłby
nas.

muzyka:

medieval
Diaspora Sephardi / En la santa Helena

Komentarz
Bóg po raz drugi. Nawet ateista, czy może panteista Pessoa ciągle odwołuje się do tej figury. Moim
zdaniem niewytłumaczalność świata można przyjąć bez niej.

7. Da minha aldeia / Z mojej wioski
♫

♫

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do
Universo...
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra
terra qualquer,
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura...

Z mojej wioski, jak wiele wszechświata można z niej
zobaczyć...
Bo moja wioska jest tak duża jak jakakolwiek inna
ziemia
bo mój wymiar zależy od tego, co widzę
a nie od mojego wzrostu...

Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para
longe de todo o céu,
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os
nossos olhos nos podem dar,
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é
ver.

W miastach życie jest mniejsze
niż tu w moim domu na wzgórzu.
W mieście wielkie domy zamykają widok,
zasłaniają horyzont i odpychają nasz wzrok od
wszystkiego co jest niebem
czynią nas mniejszymi, bo zabierają to, co mogą dać
oczy
i uboższymi, bo naszym jedynym bogactwem jest
widzenie.

muzyka:

mix: ♫

Retrato social
4. Cidadaos

Komentarz
Po raz drugi Pessoa przeciwstawia miasta naturze na niekorzyść tych pierwszych. Ale ten wiersz jest
ważny nie ze względu na to. Jest bardzo ważny ze względu na stwierdzenie, że moja wartość nie zależy
od tego, co mam i jaka jest moja pozycja społeczna. Zależy od tego, co spostrzegam i czuję. A
przypomnijmy naukę taoistyczną, że świat poznaje się najlepiej, nie wychodząc z domu. Dlatego moja
wioska jest, a przynajmniej może być (co zależy ode mnie) wystarczająco duża.

8. Num meio-dia / W południe
♫

♫

Num meio-dia de fim de Primavera
Tive um sonho como uma fotografia.
Vi Jesus Cristo descer à terra.
Veio pela encosta de um monte
Tornado outra vez menino,
A correr e a rolar-se pela erva
E a arrancar flores para as deitar fo-ra
E a rir de modo a ouvir-se de longe.

W południe pod koniec wiosny
miałem sen jak fotografię.
Jezus Chrystus zstąpił na ziemię,
schodząc po zboczu góry.
Stał się chłopcem,
biegał i tarzał się w trawie,
i kwiaty rwał i je odrzucał,
i śmiał się tak, by go słyszano.

Tinha fugido do céu.
Era nosso demais para fingir
De segunda pessoa da Trindade.
No céu era tudo falso, tudo em desacordo
Com flores e árvores e pedras.
No céu tinha que estar sempre sério
E de vez em quando de se tornar outra vez homem
E subir para a cruz, e estar sempre a morrer
Com uma coroa toda à roda de espinhos
E os pés espetados por um prego com cabeça,
E até com um trapo à roda da cintura
Como os pretos nas ilustrações.
Nem sequer o deixavam ter pai e mãe
Como as outras crianças.
O seu pai era duas pessoas —Um velho chamado José, que era carpinteiro,
E que não era pai dele;
E o outro pai era uma pomba estúpida,
A única pomba feia do mundo
Porque não era do mundo nem era pomba.
E a sua mãe não tinha amado antes de o ter.

Uciekł z nieba.
Był zbyt nasz, by udawać
drugą osobę w Trójcy.
W niebie wszystko było sztuczne i niezgodne
z kwiatami, drzewami i kamieniami.
W niebie musiał być cały czas poważny
i od czasu do czasu stawać się człowiekiem,
wspinać się na krzyż i zawsze umierać
z tą koroną cierniową na głowie
i stopami przygwożdżonymi ćwiekiem z główką
i ze szmatą na biodrach
jak jacyś czarni na ilustracjach.
Nie mógł nawet mieć ojca i matki
jak inne dzieci.
Miał ojca w dwóch osobach starca imieniem Józef, który był cieślą
i nie był jego ojcem
i drugiego - głupiego gołębia
jedynego kiepskiego gołębia świata,
bo nie był ani ze świata, ani gołębiem.
A jego matka nie kochała nikogo zanim go urodziła.

Não era mulher: era uma mala
Em que ele tinha vindo do céu.
E queriam que ele, que só nascera da mãe,
E nunca tivera pai para amar com respeito,
Pregasse a bondade e a justiça!

Nie była kobietą, tylko walizką,
w której przybył z nieba.
A chcieli, by on, który miał tylko matkę,
a nie miał ojca, którego mógł kochać z szacunkiem,
nauczał dobra i sprawiedliwości!

Um dia que Deus estava a dormir
E o Espírito Santo andava a voar,
Ele foi à caixa dos milagres e roubou três.
Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha
fugido.
Com o segundo criou-se eternamente humano e menino.
Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz
E deixou-o pregado na cruz que há no céu
E serve de modelo às outras.
Depois fugiu para o Sol
E desceu pelo primeiro raio que apanhou.

Pewnego dnia, gdy bóg spał,
a duch święty latał sobie po okolicy,
poszedł do skrzynki z cudami i ukradł trzy.
Pierwszym sprawił, że nikt nie wiedział o jego ucieczce.
Drugim stworzył się na zawsze człowiekiem i dzieckiem.
Trzecim stworzył Chrystusa wiecznie na krzyżu
i zostawił go przybitego na krzyżu, który jest w niebie
i służy jako model wszystkim innym.
Potem uciekł do słońca,
po czym zstąpił na pierwszym pochwyconym promieniu.

Hoje vive na minha aldeia comigo.
É uma criança bonita de riso e natural.
Limpa o nariz ao braço direito,
Chapinha nas poças de água,
Colhe as flores e gosta delas e esquece-as.
Atira pedras aos burros,
Rouba a fruta dos pomares
E foge a chorar e a gritar dos cães.
E, porque sabe que elas não gostam
E que toda a gente acha graça,

Teraz mieszka za mną w mojej wiosce
i ma naturalny uśmiech dziecka,
wyciera nos prawą ręką,
pluska się w kałużach,
zrywa kwiaty, lubi je i o nich zapomina,
rzuca kamieniami w osły,
kradnie owoce z sadów,
z krzykiem i płaczem ucieka przed psami
i, ponieważ wie, że one tego nie lubią
i wszyscy sądzą, że to zabawne,

Corre atrás das raparigas
Que vão em ranchos pelas estradas
Com as bilhas às cabeças
E levanta-lhes as saias.

ugania się za dziewczętami,
chodzącymi grupkami po drogach
z dzbanami na głowach,'
zadzierając im spódnice.

A mim ensinou-me tudo.
Ensinou-me a olhar para as coisas.
Aponta-me todas as coisas que há nas flores.
Mostra-me como as pedras são engraçadas
Quando a gente as tem na mão
E olha devagar para elas.
Diz-me muito mal de Deus.
Diz que ele é um velho estúpido e doente,
Sempre a escarrar no chão
E a dizer indecências.
A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia.
E o Espírito Santo coça-se com o bico
E empoleira-se nas cadeiras e suja-as.
Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica.

Mnie nauczył wszystkiego.
Nauczył mnie, jak patrzeć na rzeczy.
Wskazuje mi wszystko, co jest w kwiatach.
Pokazuje, jak zabawne są kamienie
gdy trzyma się je w dłoni
i wolno na nie patrzy.
Mówi mi, że bóg niczego nie rozumie
Bardzo źle mówi o Bogu.
Mówi, że jest starcem głupim i chorym
wiecznie spluwającym na ziemię
i wygadującym sprośności.
A Maria Dziewica spędza popołudnia na nieustannym
dzierganiu skarpety.
A Duch Święty drapie się dziobem
przysiaduje na krzesłach i brudzi je.
Wszystko w niebie jest głupie jak Kościół Katolicki.

Diz-me que Deus não percebe nada
Das coisas que criou —
«Se é que ele as criou, do que duvido.» —
«Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória,
Mas os seres não cantam nada.
Se cantassem seriam cantores.
Os seres existem e mais nada,
E por isso se chamam seres.»
E depois, cansado de dizer mal de Deus,
O Menino Jesus adormece nos meus braços
E eu levo-o ao colo para casa. »
--------------------------------------

Mówi mi, że Bóg niczego nie rozumie
z rzeczy, które stworzył "o ile to on je stworzył, w co wątpię".
"Mówi, na przykład, że byty śpiewają jego chwałę
ale byty niczego nie śpiewają.
Gdyby śpiewały, byłyby śpiewakami.
Byty istnieją i nic więcej
i dlatego nazywają się bytami."
Później, zmęczony mówieniem źle o Bogu,
dziecię Jezus zasypia w moich ramionach
i tak go niosę do domu.
----------------------------------

Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro.
Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava.
Ele é o humano que é natural,
Ele é o divino que sorri e que brinca.
E por isso é que eu sei com toda a certeza
Que ele é o Menino Jesus verdadeiro.

Mieszka za mną w domu na środku wzgórza.
Jest wiecznym dzieckiem, bogiem którego brakowało.
Jest człowiekiem, co jest naturalne,
jest boski a śmieje się i bawi.
Dlatego mam całkowitą pewność,
że jest prawdziwym Dzieciątkiem Jezus.

E a criança tão humana que é divina
É esta minha quotidiana vida de poeta,
E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta
sempre.
E que o meu mínimo olhar
Me enche de sensação,
E o mais pequeno som, seja do que for,
Parece falar comigo.

No i dziecko tak ludzkie, że aż boskie
jest moim codziennym życiem poety
i dlatego, że zawsze jest ze mną, ja na zawsze jestem
poetą.
I najdrobniejsze spostrzeżenie
napełnia mnie wrażeniem
a najcichszy dźwięk, nieważne skąd,
zdaje się do mnie mówić.

A Criança Nova que habita onde vivo
Dá-me uma mão a mim
E a outra a tudo que existe
E assim vamos os três pelo caminho que houver,
Saltando e cantando e rindo
E gozando o nosso segredo comum
Que é o de saber por toda a parte
Que não há mistério no mundo
E que tudo vale a pena.

Małe dziecko, żyjące gdzie i ja,
podaje jedną rękę mnie,
a drugą - wszystkiemu co istnieje
i tak idziemy troje drogą, jak się przydarzy,
skacząc, śpiewając i śmiejąc się
i ciesząc się wspólnym sekretem,
którym jest wiedza, że gdziekolwiek się nie pójdzie,
nie ma na świecie tajemnicy
i że zawsze jest warto.

A Criança Eterna acompanha-me sempre.
A direcção do meu olhar é o seu dedo apontando.
O meu ouvido atento alegremente a todos os sons
São as cócegas que ele me faz, brincando, nas orelhas.

Wieczne dziecko towarzyszy mi zawsze.
Palcem wskazującym kieruje mój wzrok,
a słuch nastawiam chętnie na wszelkie dźwięki,
które są jak łaskotki, gdy bawi się moimi uszami.

Damo-nos tão bem um com o outro
Na companhia de tudo
Que nunca pensamos um no outro,
Mas vivemos juntos e dois
Com um acordo íntimo
Como a mão direita e a esquerda.

Tak nam ze sobą dobrze
w towarzystwie wszystkiego,
że nigdy o sobie nie myślimy,
ale żyjemy razem we dwoje
zespoleni
jak ręka prawa i lewa.

Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas
No degrau da porta de casa,
Graves como convém a um deus e a um poeta,
E como se cada pedra
Fosse todo um universo
E fosse por isso um grande perigo para ela
Deixá-la cair no chão.

Wieczorem grywamy w pięc kamieni
na schodach domu,
poważni, jak przystało bogowi i poecie
i jakby każdy kamień
był wszechświatem
więc wielce niebezpieczne byłoby
upuścić go na ziemię.

Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens
E ele sorri, porque tudo é incrível.
Ri dos reis e dos que não são reis,
E tem pena de ouvir falar das guerras,
E dos comércios, e dos navios
Que ficam fumo no ar dos altos mares.
Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade
Que uma flor tem ao florescer
E que anda com a luz do Sol
A variar os montes e os vales
E a fazer doer aos olhos os muros caiados.

Potem opowiadam mu historie o ludziach
a on się uśmiecha, bo wszystkie są nieprawdopodobne.
Śmieje się z królów i z tych, którzy królami nie są
i przykro mu słuchać o wojnach,
o handlowaniu i o statkach,
które są tylko dymem na wielkich morzach.
Bo on wie, że to wszystko nie zgadza się z prawdą,
którą niesie kwiat, który kwitnie
i która jest w świetle słońca,
rozdzielajacym góry i doliny
i rażącym oczy bielą murów.

Depois ele adormece e eu deito-o.
Levo-o ao colo para dentro de casa
E deito-o, despindo-o lentamente
E como seguindo um ritual muito limpo
E todo materno até ele estar nu.

Potem zasypia a ja go biorę
wnoszę do domu
układam i powoli rozbieram
jakbym odprawiał rytuał bardzo czysty
i całkiem matczyny aż zostaje nagi.

Ele dorme dentro da minha alma
E às vezes acorda de noite
E brinca com os meus sonhos.
Vira uns de pernas para o ar,
Põe uns em cima dos outros
E bate as palmas sozinho
Sorrindo para o meu sono.
-------------------------------------Quando eu morrer, filhinho,
Seja eu a criança, o mais pequeno.
Pega-me tu ao colo
E leva-me para dentro da tua casa.
Despe o meu ser cansado e humano
E deita-me na tua cama.
E conta-me histórias, caso eu acorde,
Para eu tornar a adormecer.
E dá-me sonhos teus para eu brincar
Até que nasça qualquer dia
Que tu sabes qual é.
--------------------------------------

Śpi wewnątrz mojej duszy
Czasami budzi się w nocy
i bawi się moimi snami.
Obraca niektóre do góry nogami,
kładzie jedne na drugich
i sam klaszcze w dłonie
uśmiechając się do mego snu.
-------------------------------------Kiedy umrę, syneczku,
Pozwól mi być dzieckiem, najmniejszym.
Weź mnie na ręce
i wnieś do twego domu.
Rozbierz ze zmęczonego człowieczeństwa
i połóż na twoim łóżku.
A gdy się obudzę, opowiadaj historie,
bym znów zasnął.
I daj mi swe sny, bym się nimi bawił
aż narodzę się pewnego dnia
a ty wiesz, którego.
--------------------------------------

Esta é a história do meu Menino Jesus.
Por que razão que se perceba
Não há-de ser ela mais verdadeira
Que tudo quanto os filósofos pensam
E tudo quanto as religiões ensinam?

Oto historia mojego Dzieciątka Jezus.
Z jakiego powodu
nie miała by być bardziej prawdziwa
niż wszystko, co myślą filozofowie
i wszystko, czego uczą religie?

muzyka:

medieval
Diaspora Sephardi / A la una yo naci

Komentarz
Przepiękna poetycka opowieść o tym, jaki powinien być bóg, jeśli już przyjmować tę konstrukcję. Jak
widać, Pessoa, który śmiało krytykuje dogmaty chrześcijańskie, a jeszcze śmielej kościół katolicki, ma w
sobie wizję Jezusa. Któż w Europie jej nie ma? Wizja Peessoi jest pociągającym połączeniem dziecka i
mędrca, który bawi się szczerze, ale potrafi też nauczyć wszystkiego. To wręcz taki ideał filozoficzny.
Często, gdy słucham tego wiersza myślę o Zbyszku, który przyszedł do mojego życia i pokazał mi kilka
ważnych rzeczy, których nie znałem. Wzruszyłem się więc przy wersie „Kiedy umrę...”.

9. Sou um guardador de rebanhos / Jestem strażnikiem stad
♫

♫

Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mãos e os pés
E com o nariz e a boca.
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la
E comer um fruto é saber-lhe o sentido.

Jestem strażnikiem stad.
Stado to moje myśli
a moje myśli to tylko wrażenia.
Myślę oczami i uszami,
rękami i stopami,
nosem i ustami.
Myśleć o kwiecie, to zobaczyć go i powąchać
a poznać owoc, to go zjeść.

Por isso quando num dia de calor
Me sinto triste de gozá-lo tanto,
E me deito ao comprido na erva,
E fecho os olhos quentes,
Sinto todo o meu corpo deitado na realidade,
Sei a verdade e sou feliz.

Dlatego gdy dzień jest gorący
ogarnia mnie smutek, że się nim cieszę
i kładę się w trawie
zamykam rozgrzane oczy
czuję całe ciało rozciągnięte w rzeczywistości
znam prawdę i jestem szczęśliwy.

muzyka:

medieval
Trubadurzy 1

Komentarz
Kolejny przyczynek do dylematu „myśleć albo nie myśleć”, który Strażnik konsekwentnie rozwiązuje
negatywnie. Dylemat jest trudny, gdyż - pomyślmy - gdyby Pessoa nie myślał, to byśmy tego wiersza nie
mieli. Innymi, słowy, trzeba myśleć, by stwierdzić, że nie warto myśleć.

10. Olá, guardador / Hej tam, strażniku
♫

♫

«Olá, guardador de rebanhos,
Aí à beira da estrada,
Que te diz o vento que passa?»

Hej tam, strażniku stad
na skraju drogi
co mówi ci mijający wiatr?

«Que é vento, e que passa,
E que já passou antes,
E que passará depois.
E a ti o que te diz?»

Że jest wiatrem i że przeminął
że przeminął już dawniej
i przeminie potem.
A co mówi tobie?

«Muita coisa mais do que isso,
Fala-me de muitas outras coisas.
De memórias e de saudades
E de coisas que nunca foram.»

Wiele więcej niż to,
o wielu innych rzeczach.
O wspomnieniach i tęsknocie
i o rzeczach, których nigdy nie było.

«Nunca ouviste passar o vento.
O vento só fala do vento.
O que lhe ouviste foi mentira,
E a mentira está em ti.»

To ty nigdy nie słyszałeś wiartu.
Wiatr mówi tylko o wietrze.

muzyka:

To, co słyszałeś, było kłamstwem,
a to kłamstwo jest w tobie.

wiatr

Komentarz
Uważam, że to jest udane nagranie, w którym przekrzykujemy się z Patrycją przy wirtualnym wietrze.
Warto wysłuchać w dwóch wersjach językowych, jak Patrycja radzi sobie z polskim (zob. niżęj jej zapis
fonetyczny), a ja z portugalskim.

11. Aquela senhora tem um piano / Ta kobieta ma fortepian
♫

♫

Aquela senhora tem um piano
Que é agradável mas não é o correr dos rios
Nem o murmúrio que as árvores fazem...

Ta kobieta ma fortepian
jest przyjemny, ale nie jest biegiem rzeki
ani szelestem drzew...

Para que é preciso ter um piano?
O melhor é ter ouvidos
E amar a Natureza.

Po co komu fortepian?
Lepiej mieć uszy
i kochać Naturę.

muzyka:

mix: ♫

Haydn Sonata fort. nr 48 C-dur/1

Jeno Jando
Komentarz
Tu już protestujemy. Chcemy mieć zarówno bieg rzeki, jak i fortepian. I nie zgadzamy się z ewentualnym
zarzutem, że jeśli ktoś gra na fortepianie, to zabił już w sobie możliwość wniknięcia w bieg rzeki.

12. Os pastores de Virgílio / Pasterze Wergiliusza
♫

♫

Os pastores de Virgílio tocavam avenas e outras
coisas
E cantavam de amor literariamente.
(Depois — eu nunca li Virgílio.
Para que o havia eu de ler?)

Pasterze Wergiliusza grali na fujarkach i innych
instrumentach
i śpiewali literacko o miłości.
Może i tak - ja nigdy nie czytałem Wergiliusza.
Po co miałbym go czytać?

Mas os pastores de Virgílio, coitados, são Virgílio,
E a Natureza é bela e antiga.

A pasterze, biedaczyska, są wergiliuszowi,
a natura jest piękna i pierwotna.

muzyka:

medieval
Diaspora Sephardi / Yo era nina de casa alta

Komentarz
Kolejna niezgoda na antyintelektualne tezy Strażnika. Uważam bowiem, że Wergiliusza, jak i innych
poetów, warto czytać.

13. Leve, leve / Lekko, lekko
♫

♫

Leve, leve, muito leve,
Um vento muito leve passa,
E vai-se, sempre muito leve.
E eu não sei o que penso
Nem procuro sabê-lo.

Lekko, lekko, leciuteńko,
wiatr leciutko wieje,
i tak też z lekkością mija
A ja nie wiem, o czym myślę,
ani nie chcę wiedzieć.

muzyka:

mix: ♫

medieval
Orient - Occident / Danza del viento

Komentarz
Z tego co pamiętam, jest to ulubiony wiersz Patrycji. Ma w sobie urok błogiego poddania się miłej chwili
bezczynności.

14. Não me importo com as rimas / Nie cenię sobie rymów
♫

♫

Não me importo com as rimas. Raras vezes
Há duas árvores iguais, uma ao lado da outra.
Penso e escrevo como as flores têm cor
Mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me
Porque me falta a simplicidade natural
De ser todo só o meu exterior.

Nie cenię sobie rymów. Rzadko kiedy
stoją dwa te same drzewa, jedno obok drugiego.
Myślę i piszę tak jak kwiaty mają kolor
ale wyrażam siebie nie tak doskonale
bo brak mi tej naturalnej prostoty
bycia tylko mym zewnętrzem.

Olho e comovo-me,
Comovo-me como a água corre quando o chão é
inclinado,
E a minha poesia é natural como o levantar-se o vento...

Patrzę i wzruszam się,
wzruszam się tak, jak płynie woda po pochyłości
a moja poezja jest naturalna jak unoszenie się
wiatru.

muzyka:

medieval
Jardin de al Andalusas / Eh chicas mi corazon

Komentarz
Trzeba przyznać, że rymy często są sztuczne, ale gdy takie nie są, to potrafią urzekać. Kolejny więc raz
nie zgadzam się z treścią wiersza.

15. As quatro canções / Cztery pieśni
♫

♫

As quatro canções que seguem
Separam-se de tudo o que eu penso,
Mentem a tudo o que eu sinto,
São do contrário do que eu sou...

Cztery następne pieśni
różnią się od wszystkiego, co myślę,
zadają kłam wszystkiemu, co czuję,
są przeciwieństwem tego, czym jestem...

Escrevi-as estando doente
E por isso elas são naturais
E concordam com aquilo que sinto,
Concordam com aquilo com que não concordam...
Estando doente devo pensar o contrário
Do que penso quando estou são.
(Senão não estaria doente),
Devo sentir o contrário do que sinto
Quando sou eu na saúde,
Devo mentir à minha natureza
De criatura que sente de certa maneira…
Devo ser todo doente — ideias e tudo.
Quando estou doente, não estou doente para outra
coisa.

Napisałem je, gdy byłem chory
i dlatego są naturalne
i zgodne z tym, co czuję,
są zgodne z tym, z czym nie są zgodne...
Będąc chory, powinienem myśleć przeciwnie
do tego, co myślę, będąc zdrowym.
(inaczej nie byłbym chory),
Powinienem czuć przeciwnie do tego, co czuję
gdy jestem zdrowy.
Powinienem zadawać kłam swojej naturze
stworzenia myślącego utartym torem...
Powinienem być cały chory - z myślami i wszystkim.
Kiedy jestem chory, to właśnie po to.

Por isso essas canções que me renegam
Não são capazes de me renegar
E são a paisagem da minha alma de noite,
A mesma ao contrário...

Dlatego pieśni, które mnie negują
nie są w stanie mnie zanegować
i są pejzażem mojej duszy nocą,
tej samej choć przeciwnej.

muzyka:

medieval
Diaspora Sephardi / A la una yo naci

Komentarz
Taoistyczność tych wierszy przejawia się choćby w stwierdzeniu, że są zgodne z tym, z czym nie są
zgodne.

16. Quem me dera que a minha vida / Chciałbym, żeby moje życie
♫

♫

Quem me dera que a minha vida fosse um carro de
bois
Que vem a chiar, manhaninha cedo, pela estrada,
E que para de onde veio volta depois
Quase à noitinha pela mesma estrada.

Chciałbym, żeby moje życie było wozem
zaprzężonym w woły
skrzypiącym wcześnie rano na drodze
a potem wracającym tam, skąd wyruszył
niemalże nocą po tej samej drodze.

Eu não tinha que ter esperanças — tinha só que ter
rodas...
A minha velhice não tinha rugas nem cabelo branco...

Nie musiałbym mieć nadziei - musiałbym mieć koła...
Moja starość nie miałaby zmarszczek ani siwych
włosów

Quando eu já não servia, tiravam-me as rodas
E eu ficava virado e partido no fundo de um barranco.

Kiedy już bym się nie nadawał, ściągnęliby mi koła
i leżałbym odwrócony i połamany w jakimś rowie.

Ou então faziam de mim qualquer coisa diferente
E eu não sabia nada do que de mim faziam...
Mas eu não sou um carro, sou diferente
Mas em que sou realmente diferente nunca me
diriam.

Albo zrobiliby ze mnie coś innego
i nie wiedziałbym, co ze mnie robią...
Ale ja nie jestem wozem, jestem inny
Ale w czym naprawdę jestem inny, nigdy mi nie
powiedziano.

muzyka:

skrzypienie wozu

Komentarz
Końcówka tego wiersza wydaje się niekonsekwentna, skoro wcześniej, jakże trafnie zresztą, stwierdzono,
że człowiek, w odróżnieniu od wozu i raczej na swoje nieszczęście, ma nadzieje.

17. No meu prato / Na moim talerzu
♫

♫

No meu prato que mistura de Natureza!
As minhas irmãs as plantas,
As companheiras das fontes, as santas
A quem ninguém reza...

Na moim talerzu jaka mikstura natury!
Moje siostry rośliny,
towarzyszki od źródeł, święte
do których nikt się nie modli...

E cortam-se e vêm à nossa mesa
E nos hotéis os hóspedes ruidosos,
Que chegam com correias tendo mantas
Pedem «Salada», descuidosos…,
Sem pensar que exigem à Terra-Mãe
A sua frescura e os seus filhos primeiros,
As primeiras verdes palavras que ela tem,
As primeiras coisas vivas e irisantes
Que Noé viu
Quando as águas desceram e o cimo dos montes
Verde e alagado surgiu
E no ar por onde a pomba apareceu
O arco-íris se esbateu...

Są ścinane i trafiają na nasz stół
a w hotelach hałaśliwi goście,
którzy przybyli tu bez wysiłku,
zamawiają sałatę, nonszalancko,
nie myśląc, że żądają od Matki Ziemi
jej świeżości, jej pierworodnych dzieci,
pierwszych zielonych słów, które posiada,
pierwszych rzeczy żywych i lśniących,
które Noe zobaczył,
kiedy wody opadły i na szczytach gór
ukazały się zielone i przemoknięte
a na niebie, gdzie pojawił się gołąb,
tęcza już bladła.

muzyka:

Retrato social
18 Os Portugueses

Komentarz
Myśl, że rośliny są naszymi siostrami jest ważna. Od jakiegoś czasu zastanawia mnie gradacja wartości
życia różnych istnień. Że śmierć zwierzęcia jest czymś mniej niż śmierć człowieka, że śmierć ryby jest
czymś mniejszym niż śmierć innego zwierzęcia (stąd wędkarstwo jako bodaj najbardziej
rozpowszechnione legalne zabijanie), a śmierć rośliny jest już w ogóle niczym. Coraz bardziej się z tą
gradacją nie zgadzam. Roślinom przyglądam się coraz uważniej, w dużej mierze pod wpływem Kasi,
która twierdzi, raczej na wyrost, że rośliny czują tak jak zwierzęta. Że postawiony na moim biurku
Bachus dostosowuje się kształtem, by mi nie przeszkadzać i strasznie tęskni, gdy wyjeżdżam na zimę.
Interpretacja alternatywna każe twierdzić, że roślina po prostu dostosowuje się do światła i słońca, a zimą
gubi liście z natury rzeczy. A może prawda leży po środku?
W wierszu jest kapitalna scena z gośćmi hotelowymi, których problem nieuchronnego zresztą zjadania
świata nie porusz w ogóle. Mnie porusza i dlatego nie jem ponad potrzebę. Jest też myśl, że do roślin nikt
się nie modli, ale ona chyba nie jest trafna, skoro jednak są ludzie, którzy wielbią naturę i w końcu jest też
i pantezim.
Bezmyślność zjadania. Ludzie homocentrycznie pożywiają się otaczającym ich światem, nie mając przy
tym umiaru. Moją niechęć do otyłości tłumaczę więc nie tylko względami estetycznymi i zdrowotnymi,
ale także etycznymi.

18. Quem me dera que eu fosse o po da estrada / Chciałbym być pyłem
drogi
♫

♫

Quem me dera que eu fosse o pó da estrada
E que os pés dos pobres me estivessem pisando...
Quem me dera que eu fosse os rios que correm
E que as lavadeiras estivessem ŕ minha beira...
Quem me dera que eu fosse os choupos a margem
do rio
E tivesse só o céu por cima e a água por baixo. . .
Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro
E que ele me batesse e me estimasse...
Antes isso que ser o que atravessa a vida
Olhando para trás de si e tendo pena ..

Chciałbym być pyłem drogi
deptanym przez stopy biedaków...
Chciałbym być rzeką
na której brzegu praczki piorą...
Chciałbym być wierzbą przy rzece

muzyka:

i mieć niebo na górze i wodę na dole
Chciałbym być osłem młynarza
może bitym, ale cenionym
Raczej tym niż kimś przechodzącym przez życie
oglądającym się za siebie i żalącym się nad sobą...

medieval
Trubadurzy 1

Komentarz
Tu Pessoa, który już wcześniej chciał być wozem, sekunduje Audenowi w spostrzeżeniu, że tylko nam,
ludziom, przeszkadza przeszłość i przyszłość.

19. O luar / Światło księżyca
♫

♫

O luar quando bate na relva
Não sei que coisa me lembra...
Lembra-me a voz da criada velha
Contando-me contos de fadas.
E de como Nossa Senhora vestida de mendiga
Andava à noite nas estradas
Socorrendo as crianças maltratadas...

Światło księżyca pada na trawę
nie wiem, co mi przypomina...
Może głos starej niani
opowiadającej mi bajki
i o tym, jak matka boża w żebraczym ubraniu
chodziła nocą po drogach
i pomagała skrzywdzonym dzieciom...

Se eu já não posso crer que isso é verdade
Para que bate o luar na relva?

Jeśli już nie wierzę, że to prawda,
to po co światło księżyca pada na trawę?

muzyka:

medieval
melodia sefardyjska (z lekcji 72 Orawskiego)

Komentarz
O świetle księżyca będzie więcej (i lepiej) w wierszu 35.

20. O Tejo / Tag
♫

♫

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha
aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela
minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha
aldeia,

Tag jest piękniejszy niż rzeka, która płynie przez moją
wioskę,
lecz Tag nie jest piękniejszy niż rzeka, która płynie
przez moją wioskę
bo Tag nie jest rzeką, która płynie przez moją wioskę.

O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está,
A memória das naus.

Na Tagu są wielkie statki
i żegluje po nim jeszcze dla tych, co we wszystkim widzą to, czego nie ma wspomnienie karawel.

O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal.
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
E por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.

Tag płynie z Hiszpanii
i Tag wpada do morza w Portugalii.
Wszyscy to wiedzą,
ale niewielu wie, jaka jest rzeka mojej wioski
i dokąd zmierza
i skąd przybywa.
I przez to, dlatego, że należy do mniejszej liczby ludzi
jest bardziej wolna i większa rzeka mojej wioski.

Pelo Tejo vai-se para o Mundo.
Para além do Tejo há a América
E a fortuna daqueles que a encontram.
Ninguém nunca pensou no que há para além
Do rio da minha aldeia.

Tagiem wypływa się w świat.
Za Tagiem jest Ameryka
i fortuna tych, co ją znajdują.
Nikt nigdy nie pomyślał, co jest za
rzeką mojej wioski.

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.

Rzeka mojej wioski nie zmusza do myślenia
kto stoi na jej brzegu, stoi tylko na jej brzegu.

muzyka:

mix: ♫

Retrato social
03 As Cidades

Komentarz
W tym wierszu jest dla mnie dużo. Pochwała własnego świata, niby małego, ale wielkiego, jeśli się tę
wielkość dostrzega. Piękny przykład szukania wartości w samym sobie, a przy tym niemający nic
wspólnego z ksenofobią. Uwielbienie tego wiersza spowodowało, że jego recytacja stała się moją
pamiątką z pobytu w Lizbonie - zob. film.
Od strony formalnej warto dostrzec charakterystyczne dla tego zbioru powtórzenia (zob. trzy pierwsze
wersy).

21. Se eu pudesse trincar a terra toda / Gdybym mógł ugryźć całą ziemię
♫

♫

Se eu pudesse trincar a terra toda
E sentir-lhe um paladar,
E se a terra fosse uma coisa para trincar
Seria mais feliz um momento...
Mas eu nem sempre quero ser feliz.
É preciso ser de vez em quando infeliz
Para se poder ser natural...
Nem tudo é dias de sol,
E a chuva, quando falta muito, pede-se.
Por isso tomo a infelicidade com a felicidade
Naturalmente, como quem não estranha
Que haja montanhas e planícies
E que haja rochedos e erva...

Gdybym mógł ugryźć całą ziemię
i poczuć jej smak
i gdyby ziemia była czymś, co można ugryźć
byłbym szczęśliwszy przez chwilę...
Ale ja nie chcę być szczęśliwy zawsze
Trzeba niekiedy być nieszczęśliwym,
by móc być naturalnym.
Nie wszystkie dni są słoneczne,
a i deszcz przydaje się, gdy długo już nie pada.
Dlatego przyjmuję nieszczęście ze szczęściem
naturalnie, jak ktoś kto się nie dziwi
że są góry i doliny
i że są skały i trawy...

O que é preciso é ser-se natural e calmo
Na felicidade ou na infelicidade,
Sentir como quem olha,
Pensar como quem anda,
E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia
morre,
E que o poente é belo e é bela a noite que fica...

Trzeba być naturalnym i spokojnym
w szczęściu i nieszczęściu,
odczuwać, gdy się patrzy,
myśleć, gdy się idzie.
A gdy przyjdzie umierać, pamiętać, że dzień umiera
także
i że zachód słońca jest piękny, jak i piękna jest
zapadająca noc...
Tak jest i niech tak będzie...

Assim é e assim seja...

muzyka:

medieval
melodia sefardyjska (z lekcji 71 Orawskiego)

Komentarz
Silnie pachnie Horacym. „Trzeba być naturalnym i spokojnym w szczęściu i nieszczęściu” mówi Pessoa.
„Szczęściu rad jestem, zawodu jednak nie żywię, gdy na skrzydłach odlata” mówi Horacy.
To taka prosta nauka, że jest słońce i deszcz, że są góry i doliny, że jest dzień i noc. Jednak jak świat
światem ludziom stoicyzm przychodzi z trudem, o ile przychodzi w ogóle. Wydaje mi się, że robię na
tym polu postępy. Staram się myśleć tak, bym pamiętał, gdy przyjdzie mi umierać, że przekształcają się
wszystkie byty i nie znajdzie się ani powód, ani sposób, by ze mną było inaczej.

22. Como quem num dia de Verão / Jak kogoś kto w letni dzień
♫

♫

Como quem num dia de Verão abre a porta de casa
E espreita para o calor dos campos com a cara toda,
Às vezes, de repente, bate-me a Natureza de chapa
Na cara dos meus sentidos,
E eu fico confuso, perturbado, querendo perceber
Não sei bem como nem o quê...

Jak kogoś kto w letni dzień otwiera drzwi domu
i całą twarzą czuje skwar pól
tak mnie czasem Natura uderza tępo
w twarz moich zmysłów
i jestem zmieszany, zaniepokojony i chcę zrozumieć,
nie wiedząc dobrze, jak i co...

Mas quem me mandou a mim querer perceber?
Quem me disse que havia que perceber?

Lecz kto mi kazał chcieć zrozumieć?
Kto mi powiedział, że muszę zrozumieć?

Quando o Verão me passa pela cara
A mão leve e quente da sua brisa,
Só tenho que sentir agrado porque é brisa
Ou que sentir desagrado porque é quente,
E de qualquer maneira que eu o sinta,
Assim, porque assim o sinto, é que é meu dever
senti-lo..

Kiedy lato przesuwa mi po twarzy
lekką i ciepłą dłoń swojej bryzy,
to czuję przyjemnie, że bryza
i czuję nieprzyjemnie, że gorąca,
i jakkolwiek bym to czuł,
jest tak, bo tak czuję i tak mam czuć.

muzyka:

medieval
Diaspora Sephardi / A la una yo naci

Komentarz
Kolejne wahanie między myśleniem a niemyśleniem.

23. O meu olhar azul / Moje spojrzenie błękitne
♫

♫

O meu olhar azul como o céu
É calmo como a água ao sol.
É assim, azul e calmo,
Porque não interroga nem se espanta...

Moje spojrzenie błękitne jak niebo
jest spokojne jak woda w słońcu.
Takie jest, błękitne i spokojne,
bo ani nie pyta, ani się nie dziwi...

Se eu interrogasse e me espantasse
Não nasciam flores novas nos prados
Nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a ele
ficar mais belo...
(Mesmo se nascessem flores novas no prado
E se o sol mudasse para mais belo,
Eu sentiria menos flores no prado
E achava mais feio o sol...
Porque tudo é como é e assim é que é,
E eu aceito, e nem agradeço,
Para não parecer que penso nisso…)

Gdybym pytał albo się dziwił
nie rodziłyby się nowe kwiaty na łąkach
i nic nie czyniłoby słońca jeszcze piękniejszym...

muzyka:

medieval
Puerta de Veluntad / 14 Yonati

Komentarz
Tu już wyraźne opowiedzenie się za niemyśleniem.

(A nawet gdyby rodziły się nowe kwiaty na łąkach
a słońce piękniało
słabiej czułbym kwiaty na łące
a słońce uważałbym za brzydsze...
Bo wszystko jest, jakie jest i tak już jest
i ja to przyjmuję i w ogóle nie dziękuję,
żeby nie było, że o tym myślę.)

24. O que nós vemos / To co widzimy
♫

♫

O que nós vemos das coisas são as coisas.
Porque veríamos nós uma coisa se houvesse outra?
Porque é que ver e ouvir seria iludirmo-nos
Se ver e ouvir são ver e ouvir?

To co widzimy z rzeczy, to rzeczy.
Czemu mielibyśmy widzieć rzecz inną, niż która jest?
Czemu widzenie i słyszenie miałoby być iluzją
skoro widzenie i słyszenie jest widzeniem i
słyszeniem?

O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê,
Nem ver quando se pensa.

Najważniejsze to umieć widzieć,
umieć widzieć bez myślenia
umieć widzieć, kiedy się widzi
i nie myśleć, kiedy się widzi
ani nie widzieć, kiedy się myśli.

Mas isso (triste de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender
E uma sequestração na liberdade daquele convento
De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras
eternas
E as flores as penitentes convictas de um só dia,
Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas
Nem as flores senão flores,
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores.

Lecz to (oj biedni my, mając ubraną duszę!),
to wymaga głębokich studiów,
nauki oduczania się
i wyrwania się do wolności z tego klasztoru
w którym - jak mawiają poeci - gwiazdy są wiecznymi
zakonnicami
a kwiaty jednodniowymi skruszonymi pokutnikami,
bo w końcu gwiazdy są tylko gwiazdami
a kwiaty tylko kwiatami
i dlatego nazywamy je gwiazdami i kwiatami.

muzyka:

medieval
Katalońskie -2

Komentarz
Ubrana dusza. Jako coś, co przeszkadza. A ja cały czas skłonny jestem twierdzić, że gdyby Pessoa nie
miał ubranej duszy, to by tego wiersza nie napisał, a gdybym ja nie miał ubranej (choćby skąpo) duszy, to
bym tego wiersza nie przeczytał. No i przecież Pessoa napisał ten wiersz po to, by go czytali inni, a nie
będzie go czytała dusza nieubrana. Jet więc w postulacie niemyślenia jakaś hipokryzja. Uniknięcie tego
zarzutu wydaje się możliwe, gdyby postulat traktować względnie w tym sensie, że nie chodzi o to, by nie
myśleć w ogóle, ale by dopuścić także inne, pozamyślowe, bodźce, a nawet dać im prymat.

25. As bolas de sabão / Bańki mydlane
♫

♫

As bolas de sabão que esta criança
Se entretém a largar de uma palhinha
São translucidamente uma filosofia toda.

Bańki mydlane, które dziecko,
zabawiając się, puszcza ze słomki,
są przeźroczyście całą filozofią.

Claras, inúteis e passageiras como a Natureza,
Amigas dos olhos como as coisas,
São aquilo que são
Com uma precisão redondinha e aérea,
E ninguém, nem mesmo a criança que as deixa,
Pretende que elas são mais do que parecem ser.

Jasne, bezużyteczne i ulotne jak Natura,

Algumas mal se vêem no ar lúcido.
São como a brisa que passa e mal toca nas flores
E que só sabemos que passa
Porque qualquer coisa se aligeira em nós
E aceita tudo mais nitidamente.

Niektóre ledwo widać w przeźroczystym powietrzu.
Są jak bryza, która przelatując, ledwie muska kwiaty
I tylko po tym wiemy, że przelatuje,
że coś w nas staje się lżejsze
i chętniej na wszystko się zgadza.

muzyka:

przyjaciółki oczu, są - jak rzeczy tym czym są
ze swoją powietrzną krągłą precyzją
i nikt, nawet dziecko, które je puszcza,
nie udaje, że są czymś więcej niż się zdają.

Retrato social
2. Mudar

Komentarz
Filozofia jako bańska mydlana. Znowu się nie zgadzam, choć skłonny jestem przyznać, że jakaś część
zachodniej filozofii, to filozofowanie sztuczne i niepotrzebne nikomu.

26. Às vezes / Czasami
♫

♫

Às vezes, em dias de luz perfeita e exacta,
Em que as coisas têm toda a realidade que podem ter,
Pergunto a mim próprio devagar
Porque sequer atribuo eu
Beleza às coisas.

Czasami, gdy światło jest doskonałe i dokładne
i w nim rzeczy są tak rzeczywiste, jak tylko mogą,
zadaję sobie, z głupia frant, pytanie,
czemu przypisuję
piękno rzeczom?

Uma flor acaso tem beleza?
Tem beleza acaso um fruto?
Não: têm cor e forma
E existência apenas.
A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe
Que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão.
Não significa nada.
Então porque digo eu das coisas: são belas?

Czy kwiat ma piękno?
Czy ma piękno owoc?
Nie, mają kolor i kształt
i tylko istnienie.
Piękno to nazwa czegoś, co nie istnieje
co nadaję rzeczom w zamian za to, co mi dają.
Nie znaczy nic.
więc po co mówię o rzeczach: są piękne?

Sim, mesmo a mim, que vivo só de viver,
Invisíveis, vêm ter comigo as mentiras dos homens
Perante as coisas,
Perante as coisas que simplesmente existem.

Tak, nawet mnie, żyjącego prostym życiem,
nawiedzają, niepostrzeżenie, ludzkie kłamstwa
w obliczu rzeczy.
W obliczu rzeczy, które po prostu istnieją.

Que difícil ser próprio e não ver senão o visível!

Jak trudno być sobą i widzieć tylko to, co widzialne!

muzyka:

medieval
Pielgrzymi 2

Komentarz
Pessoa natrafia na hipostazę i jakże słusznie stwierdza, że naturą ludzi jest tworzenie hipostaz, takich jak
piękno-brzydota, podmiot-przedmiot. Trudno jest więc tylko widzieć i nie oceniać ani nie kwalifikować.
Zapewne nie była mu znana myśl o osi tao, do której trzeba się przybliżać, by takich antynomii nie
dostrzegać. Widzieć rzeczy właśnie tylko takie, jak są. Zdumiewa mnie bliskość Pessoi i taoizmu.

27. Só a Natureza / Jedynie natura
♫

♫

Só a Natureza é divina, e ela não é divina...

Jedynie natura jest boska, a i ona nie jest...

Se às vezes falo dela como de um ente
É que para falar dela preciso usar da linguagem dos
homens
Que dá personalidade às coisas,
E impõe nome às coisas.

Jeśli czasami mówię o niej jak o bycie,
to tylko dlatego, że, mówiąc o niej, muszę używać
języka ludzi,
który nadaje rzeczom osobowość
i narzuca im nazwy.

Mas as coisas não têm nome nem personalidade:
Existem, e o céu é grande e a terra larga,
E o nosso coração do tamanho de um punho
fechado...

A rzeczy nie mają nazw ani osobowości:
istnieją pod wielkim niebem i na rozległej ziemi,
a to nasze serce ma rozmiar zaciśniętej pięści...

Bendito seja eu por tudo quanto não sei.
Gozo tudo isso como quem sabe que há o sol.

Na szczęście, mam wszystko to, czego nie wiem
i cieszę się tym, jak ktoś kto wie, że jest słońce.

muzyka:

medieval
melodia sefardyjska z 72 lekcji Orawskiego

Komentarz
„A to nasze serce ma rozmiar zaciśniętej pięści”, „Na szczęście, mam wszystko to, czego nie wiem”,

to przykłady pokazujące, że pomimo rozwlekłej jak na poezję narrację Pessoi jego wiersze są
przesycone tym, z czym kojarzę poezję.
„Rzeczy nie mają nazw... istnieją pod wielkim niebem i na rozległej ziemi”. Zestawmy to z
pierwszym rozdziałem TTC: ”Niebo i Ziemia istnieją bez słów, nazywanie zaś rodzi dziesięć
tysięcy rzeczy i spraw”. Coraz silniej jestem przekonany, że Pessoa poznał taoizm, a jeśli nie
poznał, to miał olbrzymią intuicję taoistyczną.
Mniej więcej od czasu wystąpienia Szymborskiej-noblistki zaczęło mi się przestawiać
wartościowanie wiedzy i niewiedzy. Teraz już wiem, że ta pierwsza jest złudna, a druga rozkoszna i płodna.

28. Li hoje / Przeczytałem dziś
♫

♫

Li hoje quase duas páginas
Do livro dum poeta místico,
E ri como quem tem chorado muito.

Przeczytałem dziś prawie dwie strony książki
mistycznego poety
i śmiałem się jak ten, kto wiele płakał.

Os poetas místicos são filósofos doentes,
E os filósofos são homens doidos.

Poeci mistyczni są chorymi filozofami,
a filozofowie są ludźmi zwariowanymi.

Porque os poetas místicos dizem que as flores
sentem
E dizem que as pedras têm alma
E que os rios têm êxtases ao luar.

Bo mistyczni poeci mówią, że kwiaty czują,
mówią, że kamienie mają duszę,
a rzeki wpadają w ekstazę na widok księżyca.

Mas as flores, se sentissem, não eram flores,
Eram gente;
E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não
eram pedras;
E se os rios tivessem êxtases ao luar,
Os rios seriam homens doentes.
É preciso não saber o que são flores e pedras e rios
Para falar dos sentimentos deles.
Falar da alma das pedras, das flores, dos rios,
É falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos.

Ale kwiaty, gdyby czuły, nie byłyby kwiatami,
byłyby ludźmi
A gdyby kamienie miały duszę, byłyby istotami
żyjącymi, a nie kamieniami.
A gdyby rzeki wpadały w ekstazę na widok księżyca
byłyby chorymi ludźmi.

Graças a Deus que as pedras são só pedras,
E que os rios não são senão rios,
E que as flores são apenas flores.

Tylko gdy się nie wie, czym są kwiaty, kamienie i
rzeki, można mówić o ich uczuciach.
Mówienie o duszy kamieni, kwiatów, rzek
to mówienie o sobie samym i swoich błędnych
sądach.
Dzięki bogu, kamienie są tylko kamieniami.,
rzeki nie są niczym innym oprócz rzek,
a kwiaty są jedynie kwiatami.

Por mim, escrevo a prosa dos meus versos
E fico contente,
Porque sei que compreendo a Natureza por fora;
E não a compreendo por dentro
Porque a Natureza não tem dentro;
Senão não era a Natureza.

A ja spisuję prozę moich wierszy
i jestem zadowolony,
bo wiem, że rozumiem naturę od zewnątrz
a nie rozumiem jej od wnętrza;
bo natura nie ma wnętrza;
inaczej nie byłaby naturą.

muzyka:

medieval
Pielgrzymi 6

Komentarz
Ciąg dalszy apoteozy niemyślenia i czystej naturalności. Po raz kolejny Pessoa odwołuje się do boga
(zob. 6.), co mnie dziwi, bo to, co pisze, nie wskazuje, że był człowiekiem wierzącym w sensie
religijnym, że był wierzącym jedynie w sensie panteistycznym.

29. Nem sempre sou igual / Nie zawsze jestem taki sam
♫

♫

Nem sempre sou igual no que digo e escrevo.
Mudo, mas não mudo muito.
A cor das flores não é a mesma ao sol
De que quando uma nuvem passa
Ou quando entra a noite
E as flores são cor da sombra.

Nie zawsze jestem taki sam, w tym co mówię i piszę.
Zmieniam się, ale nie tak bardzo.
Kolor kwiatów nie jest taki sam w słońcu
i gdy przechodzą chmury
albo gdy zapada noc
i kwiaty przybierają kolor cienia.

Mas quem olha bem vê que são as mesmas flores.
Por isso quando pareço não concordar comigo,
Reparem bem para mim:
Se estava virado para a direita,
Voltei-me agora para a esquerda,
Mas sou sempre eu, assente sobre os meus pés —
O mesmo sempre, graças ao céu e à terra
E aos meus olhos e ouvidos atentos
E à minha clara simplicidade de alma...

Ale jeśli ktoś umie patrzeć, wie, że kwiaty są te same.
No więc gdy wydaję się niezgodny z samym sobą,
przyjrzyjcie się mi uważnie:
Jeśli byłem zwrócony w prawo,
odwróciłem się teraz w lewo,
ale to ciągle ja, stojący na moich nogach zawsze ten sam, dzięki niebu i ziemi,
z moimi uważnymi oczami i uszami
i z prostotą duszy.

muzyka:

medieval
Diaspora Sephardi / A la una yo naci

Komentarza nie mam.

30. Se quiserem / Jeśli chcecie
♫

♫

Se quiserem que eu tenha um misticismo, está bem,
tenho-o.
Sou místico, mas só com o corpo.
A minha alma é simples e não pensa.

Jeśli chcecie, bym miał w sobie mistycyzm, proszę
bardzo, mam.
Jestem mistykiem, ale tylko ciałem.
Moja dusza jest prosta i nie myśli.

O meu misticismo é não querer saber.
É viver e não pensar nisso.

Mój mistycyzm, to nie chcieć wiedzieć.
I żyć, nie myśląc o niczym.

Não sei o que é a Natureza: canto-a.
Vivo no cimo dum outeiro
Numa casa caiada e sozinha,
E essa é a minha definição.

Nie wiem, czym jest natura, ja ją śpiewam.
Żyję na wierzchołku wzgórza
w domu białym i samotnym,
i to jest moja definicja.

muzyka:

medieval
Trubadurzy 4

Komentarz
Nie wiem, co może znaczyć bycie mistykiem ciałem.

31. Se às vezes digo / Jeśli czasem mówię
♫

♫

Se às vezes digo que as flores sorriem
E se eu disser que os rios cantam,
Não é porque eu julgue que há sorrisos nas flores
E cantos no correr dos rios...
É porque assim faço mais sentir aos homens falsos
A existência verdadeiramente real das flores e dos
rios.
Porque escrevo para eles me lerem sacrifico-me às
vezes
À sua estupidez de sentidos...
Não concordo comigo mas absolvo-me,
Porque só sou essa coisa séria, um intérprete da
Natureza,
Porque há homens que não percebem a sua
linguagem,
Por ela não ser linguagem nenhuma.

Jeśli czasem mówię, że kwiaty się uśmiechają,
a rzeki śpiewają,
to nie dlatego, że sądzę, że są uśmiechy w kwiatach
czy też pieśni w płynących rzekach...
ale dlatego, że w ten sposób mogę sprawić, że
zaślepieni bardziej poczują
prawdziwie realne istnienie kwiatów i rzek.
Ponieważ piszę, by być przez nich czytany, czasem
składam się w ofierze
głupocie ich zmysłów...
Nie jestem w zgodzie z sobą, ale sobie wybaczam,
bo to poważne zadanie, być tłumaczem natury,

muzyka:

bo są ludzie, którzy nie rozumieją jej języka,'
a zresztą ona nie jest językiem.

medieval
Pielgrzymi 6

Komentarz
Przybranie roli wieszcza oddala Pessoę od kręgu taoizmu.

32. Ontem à tarde / Wczoraj wieczorem
♫

♫

Ontem à tarde um homem das cidades
Falava à porta da estalagem.
Falava comigo também.
Falava da justiça e da luta para haver justiça
E dos operários que sofrem,
E do trabalho constante, e dos que têm fome,
E dos ricos, que só têm costas para isso.

Wczoraj wieczorem człowiek miastowy
przemawiał na progu gospody.
Przemawiał też do mnie.
Mówił o sprawiedliwości i o walce o nią,
i o cierpiących robotnikach
i niekończącej się pracy i o tych, którzy są głodni,
i o bogaczach, którzy odwracają się od tego plecami.

E, olhando para mim, viu-me lágrimas nos olhos
E sorriu com agrado, julgando que eu sentia
O ódio que ele sentia, e a compaixão
Que ele dizia que sentia.

A patrząc na mnie, dostrzegł łzy w mych oczach,
więc uśmiechnął się, zadowolony, sądząc, że czuję
nienawiść, którą on czuje i współczucie,
które mówi, że czuje.

(Mas eu mal o estava ouvindo.
Que me importam a mim os homens
E o que sofrem ou supõem que sofrem?
Sejam como eu—não sofrerão.
Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns
com os outros,
Quer para fazer bem, quer para fazer mal.
A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos.
Querer mais é perder isto, e ser infeliz.)

(Ale ja ledwo go słuchałem.
Co mnie obchodzą ludzie
i ich cierpienia albo to, co uważają za cierpienie?
Niech będą jak ja - nie będą cierpieć.
Całe zło świata bierze się z zajmowania się sobą
nawzajem,
czy to dla czynienia dobra, czy zła.
A powinna nam wystarczyć dusza, niebo i ziemia.
Chcieć więcej, to utracić to i popaść w
niezadowolenie).

Eu no que estava pensando
Quando o amigo de gente falava,
(E isso me comoveu até às lágrimas),
Era em como o murmúrio longínquo dos chocalhos

A myślałem sobie
gdy przyjaciel ludzi przemawiał
(i to mnie rozśmieszyło do łez),
czy daleki odgłos zwierzęcych dzwonków

A esse entardecer
Não parecia os sinos duma capela pequenina
A que fossem à missa as flores e os regatos
E as almas simples como a minha.

tego wieczoru
nie przypomina dźwięków dzwonu małej kaplicy,
do której chodzą na mszę kwiaty i strumienie
i dusze proste, jak moja.

(Louvado seja Deus que não sou bom,
E tenho o egoísmo natural das flores
E dos rios que seguem o seu caminho
Preocupados sem o saber
Só com o florir e ir correndo.
É essa a única missão no Mundo,
Essa—existir claramente,
E saber fazê-lo sem pensar nisso.)

Chwała niech będzie niebiosom, że nie jestem dobry
i mam w sobie naturalny egoizm kwiatów
i rzek płynących swoim korytem,
zajętych, bez wiedzy o tym,
tylko kwitnieniem i płynięciem.
Oto jedyne zadanie na świecie:
istnieć w sposób oczywisty
i wiedzieć, jak to robić, bez myślenia o tym.

E o homem calara-se, olhando o poente.
Mas que tem com o poente quem odeia e ama?

Mówca zamilkł, patrząc na zachód słońca.
Ale co ma wspólnego z zachodem ktoś, kto
nienawidzi i kocha?

muzyka:

Retrato social
5. Nos e os Outros

Komentarz
Zwrot „Całe zło świata bierze się z zajmowania się sobą nawzajem” prowokuje do ważnej
dyskusji. Ja się z nim zgadzam w tym sensie, że należy żyć własnym życiem. To nie znaczy, że
nie należy należycie wychować dzieci, opiekować się niesprawnym już rodzicem i pomagać
przyjaciołom i sąsiadom. Należy to wszystko robić, ale jako coś koniecznego, a nie jako cel sam
w sobie. Dzięki takiej postawie unika się nadopiekuńczości, nadgorliwości, a w końcu postawy
roszczeniowej przejawiającej się w żądaniu „ja ci daję, więc daj ty i mnie”. Zajmowanie się
innymi może też oznaczać porównywanie się, a to może prowadzić do zazdrości, a w skrajnych
przypadkach - do chęci zabrania innemu, czego nam brakuje. W ten sposób dochodzimy do
paradoksalnego stwierdzenia: kto zajmuje się tylko sobą, nie będzie zabierał niczego innym.
Ale jak powyższe stwierdzenia mogą sobie poradzić z przypadkiem Matki Teresy? Posłużeniem
się formułą reguła-wyjątek. Nie wydaje mi się możliwe, by postępowanie Matki Teresy stało się
zasadą. Jest bowiem rzadkim wyjątkiem. I jakoś nie potrafię wyobrazić sobie organizacji świata
opartej na wzorcu Matki Teresy. A jakoś potrafię sobie wyobrazić organizację świata, w którym
ludzie zajmują się samym sobą w powyższym sensie. Nawet jeśli to wyobrażenie jest utopijne.

33. Pobres das flores / Biedne kwiaty
♫

♫

Pobres das flores nos canteiros dos jardins regulares.
Parecem ter medo da polícia...
Mas tão boas que florescem do mesmo modo
E têm o mesmo sorriso antigo
Que tiveram para o primeiro olhar do primeiro
homem
Que as viu aparecidas e lhes tocou levemente
Para ver se elas falavam...

Biedne kwiaty na klombach regularnych ogrodów.
Zdają się drżeć ze strachu przed policją...
ale są na tyle wspaniałomyślne, że kwitną tak samo
i mają ten sam odwieczny uśmiech
które miały na pierwsze spojrzenie pierwszego
człowieka
który dostrzegł je, gdy wyrosły i dotknął łagodnie,
by zobaczyć, czy przemówią...

muzyka:

Retrato social
9. Mudar

Komentarz
Po raz kolejny Pessoa okazuje wrażliwość wobec roślin, które przedtem miały to nieszczęście, że były
zrywane i wkładane do wazonów albo między kartki książki (3) albo były bezmyślnie zjadane z talerza
(17). Ten wiersz podkreśla niezależność roślin od naszych ludzkich kaprysów.

34. Acho tão natural que não se pense / Niemyślenie wydaje mi się tak
naturalne
♫

♫

Acho tão natural que não se pense
Que me ponho a rir às vezes, sozinho,
Não sei bem de quê, mas é de qualquer coisa
Que tem que ver com haver gente que pensa...

Niemyślenie wydaje mi się tak naturalne,
że czasami śmieję się sam,
nie wiem dobrze z czego, ale z czegoś
co dotyczy ludzi, którzy myślą...

Que pensará o meu muro da minha sombra?
Pergunto-me às vezes isto até dar por mim
A perguntar-me coisas...
E então desagrado-me, e incomodo-me
Como se desse por mim com um pé dormente...

Co też sobie myśli moja ściana o moim cieniu?
Pytam się o to, aż zauważam,
że zadaję pytania....
a to mi się nie podoba i jest mi nieswojo
jakbym sobie uświadomił, że zdrętwiała mi noga...

Que pensará isto de aquilo?
Nada pensa nada.
Terá a terra consciência das pedras e plantas que
tem?
Se ela a tiver, que a tenha...
Que me importa isso a mim?
Se eu pensasse nessas coisas,
Deixaria de ver as árvores e as plantas
E deixava de ver a Terra,
Para ver só os meus pensamentos...
Entristecia e ficava às escuras.
E assim, sem pensar, tenho a Terra e o Céu.

Co myśli to o tamtym?
Nie myśli niczego.
Czy ziemia jest świadoma kamieni i roślin, które ma?

muzyka:

Jeśli jest, to niech tak będzie...
A co mnie to obchodzi?
Jeśli bym myślał o tych rzeczach,
przestałbym widzieć drzewa i rośliny
i przestałbym widzieć Ziemię,
żeby widzieć tylko moje myśli...
Posmutniałbym i chował się w ciemności.
A tak, bez myślenia, mam niebo i ziemię.

Lucho Quintanilla
Music outside of time 7.

Komentarz
Ciąg dalszy apoteozy niemyślenia. Końcówka jest ściśle taoistyczna.

35. O luar através / Księżyc prześwitujący
♫

♫

O luar através dos altos ramos,
Dizem os poetas todos que ele é mais
Que o luar através dos altos ramos.

Księżyc prześwitujący przez wysokie gałęzie,
wszyscy poeci mówią, że to coś więcej
niż księżyc prześwitujący przez wysokie gałęzie.

Mas para mim, que não sei o que penso,
O que o luar através dos altos ramos
É, além de ser
O luar através dos altos ramos,
É não ser mais
Que o luar através dos altos ramos.

Lecz dla mnie, który nie wie, co myśli
o księżycu, który prześwituje przez wysokie gałęzie
poza tym, że jest
księżycem prześwitującym przez wysokie gałęzie
nie jest niczym więcej
niż księżycem prześwitującym przez wysokie gałęzie.

muzyka:

Lucho Quintanilla
Music outside of time 7.

Komentarz
Pessoa konsekwentnie domaga się, byśmy w naturze nie doszukiwali się czegokolwiek ponad to, czym po
prostu jest (zob. 10, 28, 30 i 32). Tu występuje też urocze powtarzanie fraz, które chyba najbardziej mnie
uderzyło w wierszu o Tagu, który nie jest piękniejszy niż rzeka, która płynie przez moją wioskę.
Autora muzyki użytej od tego wiersza poznałem w trakcie pobytu u Sol i Willema w Portugalii. Z punktu
widzenia standardów mieszczańskich jest utracjuszem, o ile nie wręcz nicponiem. Ale byłem na jego
koncercie, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i opróżniłem z nim kilka butelek wina (w czym jest
zdecydowanie lepszy) i w trakcie tego picia opowiadał o indiańskim duchowym centrum wszechświata
(rysunek przechowuję) i o życiu w społeczności indiańskiej, gdzie każdy współżyje z każdą i wszyscy są
rodzicami dzieci, które z tego wszystkiego się rodzą. Zastanawiające! To chyba właśnie on opowiedział
mi wtedy anegdotę o wegetarianach - miłośnikach natury, którzy przybyli do wioski indiańskiej w
dżungli, by poznać istotę życia wśród natury i z niesmakiem odebrali gest naczelnika wioski, który na ich
cześć zabił małpę, by ją skonsumować.

36. E há poetas / A istnieją poeci
♫

♫

E há poetas que são artistas
E trabalham nos seus versos
Como um carpinteiro nas tábuas!...

A istnieją poeci, którzy są artystami
i obrabiają swoje wersy
jak stolarz deski!...

Que triste não saber florir!
Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói
um muro
E ver se está bem, e tirar se não está!...
Quando a única casa artística é a Terra toda
Que varia e está sempre bem e é sempre a mesma.

Jakież to smutne, nie wiedzieć jak rozkwitnąć!
Stawiać wers na wersie, jakby się budowało mur

Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem
respira.
E olho para as flores e sorrio...
Não sei se elas me compreendem
Nem se eu as compreendo a elas,
Mas sei que a verdade está nelas e em mim
E na nossa comum divindade
De nos deixarmos ir e viver pela Terra
E levar ao colo pelas Estações contentes
E deixar que o vento cante para adormecermos
E não termos sonhos no nosso sono.

Myślę o tym nie jak ktoś kto myśli, ale jak ktoś kto
oddycha.
I patrzę na kwiaty i uśmiecham się...
Nie wiem, czy one mnie rozumieją
ani czy ja je rozumiem
ale wiem, że prawda leży w nich i we mnie
i w naszej wspólnej boskości
pozwalającej nam iść i żyć na Ziemi
i nieść się przez zadowolone pory roku
i pozwalać, by wiatr śpiewał do snu
i nie mieć snów, gdy śnimy.

muzyka:

i patrzeć, czy jest dobry i zburzyć, jeśli nie!...
A przecież jedynym domem sztuki jest cała Ziemia
która zmieniając się jest zawsze dobra i ta sama.

medieval
Diaspora Sephardi / A la una yo naci

Komentarz
Ciekawe, jaki procent wierszy, które trafiły do serii Poezja i muzyka było obrabiane jak deski przez

stolarza albo jak mur - z namysłem, poprawkami i burzeniem. Stawiam na więcej niż 50, a więc
trudno mi się zgodzić z Pessoą, że ten, kto hebluje wiersz, nie rozkwitnął.

37. Como um grande borrão / Jak wielka plama
♫

♫

Como um grande borrão de fogo sujo
O sol-posto demora-se nas nuvens que ficam.
Vem um silvo vago de longe na tarde muito calma.
Deve ser dum comboio longínquo.

Jak wielka plama brudnego ognia

Neste momento vem-me uma vaga saudade
E um vago desejo plácido
Que aparece e desaparece.

I właśnie wtedy niejasna tęsknota
i niejasne przyjemne pragnienie
zjawia się i znika.

Também às vezes, à flor dos ribeiros
Formam-se bolhas na água
Que nascem e se desmancham.
E não têm sentido nenhum
Salvo serem bolhas de água
Que nascem e se desmancham.

Także na powierzchni strumienia
tworzą się bąbelki
które pojawiają się i znikają.
I nie mają żadnego sensu
poza tym, że są bąbelkami
które pojawiają się i znikają.

muzyka:

Retrato social
6. A Escola

Komentarza nie mam.

słońce opóźnia zachód w chmurach, które zostają.
Spokojne popołudnie. Z dala dobiega niejasny świst.
Pewnie odległego pociągu.

38. Bendito seja / Pochwalone niech będzie
♫

♫

Bendito seja o mesmo sol de outras terras

Pochwalone niech będzie słońce, które, to samo, w
innych krajach
czyni moimi braćmi wszystkich ludzi
bo wszyscy ludzie, w pewnej chwili dnia, patrzą na
nie tak jak ja
i w tym właśnie momencie
czystym i wrażliwym
znów stają się łzawo
z ledwo wyczuwalnym westchnieniem
człowiekiem prawdziwym i pierwotnym
który widzi wschodzące słońce i jeszcze go nie czci.
Bo to jest naturalne - bardziej naturalne
niż czczenie złota i boga
i sztuki i moralności...

Que faz meus irmãos todos os homens
Porque todos os homens, um momento no dia, o
olham como eu,
E nesse puro momento
Todo limpo e sensível
Regressam lacrimosamente
E com um suspiro que mal sentem
Ao Homem verdadeiro e primitivo
Que via o Sol nascer e ainda o não adorava.
Porque isso é natural — mais natural
Que adorar o ouro e Deus
E a arte e a moral...

muzyka:

Lucho Quintanilla
Taypi / 4. The child of the fifth sun

Komentarz
Gdy w noc sylwestrową w pobliżu Bensafrimu stałem na szczycie wzgórza, na którym były ruiny
domostwa, i obserwowałem sztuczne ognie wybuchające w oddali, wyobraziłem sobie, że ktoś patrzy z
góry na Ziemię i dziwi się, że pewnej nocy, gdy Ziemia się obraca, to na wysokości jego spojrzenia
wybucha wielość jakichś migotliwych świateł, by wkrótce zgasnąć. Ten sam obserwator może też ustawić
się tak, by cały czas widzieć ludzi, którzy wstają z miejsc, w których leżeli przez kilka godzin.
Takie widzenie faktycznie budzi poczucie wspólnoty czy braterstwa wszystkich ludzi i marginalizuje
niechęć do mało zrozumiałych, gdy się nad tym zastanowić, zwyczajów z dnia, o którym przyjęło się
mówić, że kończy okres, który przyjęło się nazywać rokiem.

39. O mistério das cousas / Tajemnica rzeczy
♫

♫

O mistério das cousas, onde está ele?
Onde está ele que não aparece
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério?
Que sabe o rio disso e que sabe a árvore?
E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso?
Sempre que olho para as cousas e penso no que os
homens pensam delas,
Rio como um regato que soa fresco numa pedra.

Tajemnica rzeczy, gdzie jest?
Gdzie jest ta, która się nie objawia
choćby po to, by pokazać, że jest tajemnicą?
Co wiedzą o niej rzeki i co wiedzą drzewa?
A ja, który nie jestem niczym więcej niż one, co wiem
Zawsze gdy patrzę na rzeczy i myślę, co ludzie myślą
o nich,
Śmieję się jak strumień szemrzący rześko między
kamieniami.

Porque o único sentido oculto das cousas
É elas não terem sentido oculto nenhum.
É mais estranho do que todas as estranhezas
E do que os sonhos de todos os poetas
E os pensamentos de todos os filósofos,
Que as cousas sejam realmente o que parecem ser
E não haja nada que compreender.

Bo jedynym ukrytym sensem rzeczy
jest to, że nie mają żadnego ukrytego sensu.
I dziwniejsze od wszystkich dziwności
i od snów wszystkich poetów
i od myśli wszystkich filozofów
jest to, że rzeczy rzeczywiście są tym, czym się zdają
i że nie ma tu nic do zrozumienia.

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam
sozinhos:
As cousas não têm significação: têm existência.
As cousas são o único sentido oculto das cousas.

Tak, tego moje zmysły nauczyły się same:
Rzeczy nie mają znaczeń, mają tylko istnienie.
Rzeczy są jedynym ukrytym sensem rzeczy.

muzyka:

Lucho Quintanilla
Taypi 1. Entrance to the void

Komentarz
Nie wiem, z czym walczy Pessoa. Rozróżniam bowiem rzeczy naturalne i artefakty, czyli rzeczy
stworzone przez człowieka. W tych pierwszych nie doszukuję się tajemnicy, a istotą tych drugich, tak
deprecjonowanych, o ile nie wręcz negowanych, przez Pessoę, jest właśnie to, że mają sens, często
nieoczywisty, i ile nie wręcz tajemniczy. Jeśli zaś chodzi o rzeczy naturalne, to tajemnica nie tyle tkwi w
poszczególnych rzeczach, ile w całości; gdy pomyśli się o czasie i przestrzeni.

40. Passa uma borboleta / Przelatuje motyl
♫

♫

Passa uma borboleta por diante de mim
E pela primeira vez no Universo eu reparo
Que as borboletas não têm cor nem movimento,
Assim como as flores não têm perfume nem cor.
A cor é que tem cor nas asas da borboleta,
No movimento da borboleta o movimento é que se
move.
O perfume é que tem perfume no perfume da flor.
A borboleta é apenas borboleta
E a flor é apenas flor

Przelatuje przede mną motyl
i po raz pierwszy we wszechświecie spostrzegam
że motyle nie mają koloru ani ruchu
tak jak kwiaty nie mają zapachu ani koloru.
To kolor ma kolor na skrzydłach motyla
to w motylich ruchach ruch się porusza.

muzyka:

To zapach jest tym, co ma zapach w zapachu kwiatów
Motyl jest jedynie motylem
A kwiat jest jedynie kwiatem.

Lucho Quintanilla
Taypi / 8. Cradle of condors

Komentarz
Nie rozumiem tego wiersza. Chyba za mocno tkwi we mnie arystotelesowskie rozróżnienie substancji i
jej cech, w którym substancją jest motyl i kwiat, a kolor, zapach i ruch są cechami. Wychodzi na to, że przyjmując tę terminologię, u Pessoi cechy są też substancjami. Ciężko mi jednak pogodzić się z kolorem
jako bytem.
Swoją drogą, czy w tym wierszy Pessoa nie zapędza się w stronę, którą silnie krytykuje, czyli w
filozofowanie?

41. No entardecer dos dias de Verão / Pod koniec letnich dni
♫

♫

No entardecer dos dias de Verão, às vezes,
Ainda que não haja brisa nenhuma, parece
Que passa, um momento, uma leve brisa...
Mas as árvores permanecem imóveis
Em todas as folhas das suas folhas
E os nossos sentidos tiveram uma ilusão,
Tiveram a ilusão do que lhes agradaria...

Pod koniec letnich dni, czasami
chociaż nie ma żadnego wiatru, zdaje się,
że lekki wiatr wieje,
ale drzewa stoją nieporuszone
z wszystkimi liśćmi swoich liści
to tylko nasze zmysły poddały się iluzji
poddały się iluzji tego, co nam przyjemne.

Ah!, os sentidos, os doentes que vêem e ouvem!
Fôssemos nós como devíamos ser
E não haveria em nós necessidade de ilusão...
Bastar-nos-ia sentir com clareza e vida
E nem repararmos para que há sentidos...

Ach, zmysły i my chorobliwie widzący i słyszący!
gdybyśmy byli jacy powinniśmy być
nie byłoby w nas potrzeby iluzji...
Dość byłoby nam odczuwać jasność i życie
i nie myślelibyśmy, po co nam zmysły...

Mas Graças a Deus que há imperfeição no Mundo
Porque a imperfeição é uma coisa,
E haver gente que erra é original,
E haver gente doente torna o Mundo engraçado.
Se não houvesse imperfeição, havia uma coisa a
menos,
E deve haver muita coisa
Para termos muito que ver e ouvir...

Ale dzięki bogu jest niedoskonałość w świecie
bo niedoskonałość jest czymś
i istnienie ludzi, którzy błądzą jest oryginalne
i istnienie ludzi chorych świat ubogaca.
Gdyby nie było niedoskonałości, byłoby o coś mniej
A powinno istnieć wiele rzeczy
by można było widzieć i słyszeć...

muzyka:

Retrato social
15. Um Pais como os Outros

Komentarz
Pessoa po raz któryś stwierdza, że coś jest dzięki bogu, co mi się nie podoba. Podoba mi się natomiast
dostrzeżenie wartości niedoskonałości. Trudniej już zgodzę się z wartością chorób, zwłaszcza, że gdy
piszę te słowa, siedzę nie w swoim domu, ale w Bydgoszczy, opiekując się chorą na alzheimera mamą.
Nie ma w tej chorobie żadnej wartości. Wręcz przeciwnie, ona wszystkie wartości zabiera.

42. Passou a diligência / Przejechał powóz
♫

♫

Passou a diligência pela estrada, e foi-se;
E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais
feia.
Assim é a acção humana pelo mundo fora.
Nada tiramos e nada pomos; passamos e
esquecemos;
E o Sol é sempre pontual todos os dias.

Przejechał powóz po drodze i znikł
A droga nie stała się ani piękniejsza, ani brzydsza.
Tak to jest z ludzkim działaniem w świecie.
Nic nie zabieramy i nic nie zostawiamy; przemijamy i
zapominamy;
a słońce jest zawsze punktualne, każdego dnia.

muzyka:

Retrato social
10. Gente diferente

Komentarz
Ten niepozorny wiersz jest genialny. Łączę go z fragmentem Baltazara i Blimundy, w którym umiera
rolnik, który całe życie oczyszczał pole z kamieni i zmarł, a kamienie nadal są. Łączę go z wierszem
Quasimodo, w którym słońce oślepia człowieka, którego zaraz już nie ma. Łączę go z taoizmem
podważającym wartość działania.

43. Antes o voo da ave / Raczej lot ptaka
♫

♫

Antes o voo da ave, que passa e não deixa rasto,
Que a passagem do animal, que fica lembrada no
chão.

Raczej lot ptaka przelatującego bez śladu,
niż przejście zwierzęcia pozostawającego ślad.

A ave passa e esquece, e assim deve ser.
O animal, onde já não está e por isso de nada serve,
Mostra que já esteve, o que não serve para nada.

Ptak przelatuje i zapomina i tak powinno być.
Zwierzę, gdzie go już nie ma, niczemu nie służy,
pokazuje, że to co już było, niczemu nie służy.

A recordação é uma traição à Natureza.
Porque a Natureza de ontem não é Natureza.
O que foi não é nada, e lembrar é não ver.
Passa, ave, passa, e ensina-me a passar!

Wspominanie jest zdradą Natury.
Bo wczorajsza Natura nie jest Naturą.
To co było jest niczym, a wspominać, to nie widzieć.
Przemijaj ptaku, przemijaj i naucz mnie przemijać!

muzyka:

medieval
Diaspora Sephardi / A la una yo naci

Komentarz
Witamy w klubie z Audenem. Dodajmy, że zdradą natury jest także wyglądanie przyszłości. Tylko że
my, ludzie, nie jesteśmy naturalni, tak jak są inne zwierzęta. Nawoływanie, by nie istniały da nas
przeszłość ani przyszłość, jest z gruntu utopijne. Trzeba tylko wołać, by nie psuły teraźniejszości, a więc
by w pełni brać z nich to, co korzystne, a to co niekorzystne przyjmować ze spokojem. Jest to może
banalnie stoickie, ale osiągnięcie tego nie jest banalnie proste.

44. Acordo de noite / Budzę się w nocy
♫

♫

Acordo de noite subitamente,
E o meu relógio ocupa a noite toda.
Não sinto a Natureza lá fora.
O meu quarto é uma coisa escura com paredes
vagamente brancas.
Lá fora há um sossego como se nada existisse.
Só o relógio prossegue o seu ruído.
E esta pequena coisa de engrenagens que está em
cima da minha mesa
Abafa toda a existência da terra e do céu...
Quase que me perco a pensar o que isto significa,
Mas volto-me, e sinto-me sorrir na noite com os
cantos da boca,
Porque a única coisa que o meu relógio simboliza ou
significa
Enchendo com a sua pequenez a noite enorme
É a curiosa sensação de encher a noite enorme
Com a sua pequenez...
E esta sensação é curiosa porque só para mim é que
ele enche a noite
Com a sua pequenez...

Budzę się w nocy nagle
i mój zegarek wypełnia całą noc.
Nie czuję Natury na zewnątrz.
Mój pokój jest czymś ciemnym z ledwo bielejącymi
ścianami.
Na zewnątrz spokój, jakby nic nie istniało
Tylko zegarek dobywa swój dźwięk.
I ten drobny przedmiot z przekładniami leżący na
stole
tłumi całe istnienie ziemi i nieba...
Niemal się gubię, myśląc, co to znaczy,
Ale gubię się, czuję, że uśmiecham się w ciemności,
kącikami ust,
bo jedyną rzeczą, którą mój zegarek symbolizuje lub
oznacza
wypełniając swą małością ogrom nocy
jest dziwne wrażenie wypełniania ogromu nocy
swoją małością.
A to wrażenie jest dziwne, bo on nie wypełnia
ogromu nocy
swoją małością.

muzyka:

Lucho Quintanilla
Munyaki / 7. Munyaki

Nie mam komentarza.

45. Um renque de árvores / Rząd drzew
♫

♫

Um renque de árvores lá longe, lá para a encosta.
Mas o que é um renque de árvores? Há árvores
apenas.
Renque e o plural árvores não são coisas, são nomes.

Rząd drzew gdzieś w dali, na zboczu.
Lecz czym jest rząd drzew? Są tylko drzewa.

Tristes das almas humanas, que põem tudo em
ordem,
Que traçam linhas de coisa a coisa,
Que põem letreiros com nomes nas árvores
absolutamente reais,
E desenham paralelos de latitude e longitude
Sobre a própria terra inocente e mais verde e florida
do que isso!

muzyka:

Rząd i liczba mnoga drzew nie są rzeczami, są
nazwami.
Smutne są ludzkie dusze, chcące wszystko
porządkować,
kreślące linie od przedmiotu do przedmiotu,
stawiające tabliczki z nazwami na drzewach
absolutnie rzeczywistych,
i rysujące równoleżniki szerokości i długości
na własnej ziemi niewinnej, zieleńszej i kwiecistszej
niż to!

medieval
Puerta de Veluntad / 10 Yede

Komentarz
Skłonny jestem bronić podejścia, że określenie szerokości i długości geograficznej nie musi zepsuć
percepowania Ziemi jako takiej. Podobnie, dostrzeżenie, że drzewa tworzą rząd, nie wyklucza zachwytu
nad pojedynczym drzewem stojącym w rzędzie Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że
dualizm, rozumiany jako harmonijne współistnienie natury i sztucznego świata człowieka, jest możliwy, a
więc skłonny jestem uznać za gorsze nie tylko życie bez natury, które jest przypadłością wielu znanych
mi ludzi, ale także życie bez artefaktów i bez myślenia abstrakcyjnego, do czego często nawołuje Pessoa.

46. Deste modo ou daquele modo / W ten czy w inny sposób
♫

♫

Deste modo ou daquele modo,
Conforme calha ou não calha,
Podendo às vezes dizer o que penso,
E outras vezes dizendo-o mal e com misturas,
Vou escrevendo os meus versos sem querer,
Como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos,
Como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse
Como dar-me o sol de fora.

W ten czy w inny sposób,
czy się zdarzy, czy nie zdarzy
potrafiąc niekiedy powiedzieć, co myślę
a innymi razy mówiąc to źle i nieczysto,
spisuję moje wersy od niechcenia
jakby pisanie nie było czymś, co składa się z gestów,
jakby pisanie było czymś, co mi się przytrafia, jak
padanie słońca z zewnątrz.

Procuro dizer o que sinto
Sem pensar em que o sinto.
Procuro encostar as palavras à ideia
E não precisar dum corredor
Do pensamento para as palavras.

Próbuję powiedzieć, co czuję,
nie myśląc, co czuję.
Próbuję łączyć słowa i idee
nie potrzebując przejścia
od myśli do słów.

Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir.
O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado
Porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar.

Nie zawsze udaje mi się czuć, co czuć powinienem
Moja myśl bardzo powoli płynie przez rzekę
bo obciąża ją garnitur nałożony przez ludzi.

Procuro despir-me do que aprendi,
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me
ensinaram,
E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos,
Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras,
Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro,
Mas um animal humano que a Natureza produziu.

Staram się rozebrać z tego, czego się nauczyłem
Staram się zapomnieć sposób pamiętania, jaki mi
wpajano.
I zdrapać farbę, którą pomalowano mi zmysły,
Rozpakować moje prawdziwe emocje
Odwiązać się i być sobą, nie Albertem Caeiro,
lecz ludzkim zwierzęciem stworzonym przez Naturę.

E assim escrevo, querendo sentir a Natureza, nem sequer
como um homem,
Mas como quem sente a Natureza, e mais nada.
E assim escrevo, ora bem, ora mal,
Ora acertando com o que quero dizer, ora errando,
Caindo aqui, levantando-me acolá ,
Mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso.

I tak piszę, chcąc czuć Naturę, nawet nie jak człowiek,
ale jako czujący naturę i nic więcej.
I tak piszę, czasem dobrze, czasem źle,
czasem trafiając w to, co chcę powiedzieć, czasem
błądząc,
upadając tu, podnosząc się tam,
ale idę zawsze własną drogą, jak uparty ślepiec.

Ainda assim, sou alguém.
Sou o Descobridor da Natureza.
Sou o Argonauta das sensações verdadeiras.
Trago ao Universo um novo Universo
Porque trago ao Universo ele-próprio.

Pomimo tego jestem kimś.
Jestem Odkrywcą Natury.
Jestem argonautą prawdziwych wrażeń.
Przynoszę Wszechświatowi nowy Wszechświat
bo przynoszę Wszechświat jemu samemu.

Isto sinto e isto escrevo
Perfeitamente sabedor e sem que não veja
Que são cinco horas do amanhecer
E que o Sol, que ainda não mostrou a cabeça
Por cima do muro do horizonte,
Ainda assim já se lhe vêem as pontas dos dedos
Agarrando o cimo do muro
Do horizonte cheio de montes baixos.

Tak czuję i tak piszę
Doskonale wiedząc, nie widząc tego,
że jest piąta rano
i że słońce, które jeszcze nie wychyliło głowy
ponad mur horyzontu,
choć widać mu już czubki palców
chwytających szczyt muru
horyzontu znaczonego niskimi górami.

muzyka:

medieval
Diaspora Sephardi / Paxarico tu llamas

Komentarz
Dalszy ciąg zwierzęcego monizmu Pessoi. Rozebranie się z tego, czego nas nauczono jest, jak sądzę,
operacją ważną by dostrzec coś naturalnego, ale jednak krótkotrwałą, bo myślenie nie jest garniturem
człowieka, lecz jego istotą.

47. Num dia excessivamente nitido / W dniu nazbyt przejrzystym
♫

♫

Num dia excessivamente nítido,
Dia em que dava a vontade de ter trabalhado muito
Para nele não trabalhar nada,
Entrevi, como uma estrada por entre as árvores,
O que talvez seja o Grande Segredo,
Aquele Grande Mistério de que os poetas falsos
falam.

W dniu nazbyt przejrzystym
dniu, w którym chciałoby się mieć za sobą mnóstwo
roboty, by nie musieć już pracować,
dostrzegłem, niczym drogę między drzewami
coś co może być Wielkim Sekretem
tą Wielką Tajemnicą, o której mówią fałszywi poeci.

Vi que não há Natureza,
Que Natureza não existe,
Que há montes, vales, planícies,
Que há árvores, flores, ervas,
Que há rios e pedras,
Mas que não há um todo a que isso pertença,
Que um conjunto real e verdadeiro
É uma doença das nossas ideias.

Zobaczyłem, że nie ma Natury,
że Natura nie istnieje,
że są góry, doliny, równiny,
że są drzewa, rośliny, trawy,
że są rzeki i kamienie,
ale nie ma jakiejś całości, do której to wszystko
należy
że takie złączenie rzeczywiste i prawdziwe
jest chorobą naszych idei.

A Natureza é partes sem um todo.
Isto é talvez o tal mistério de que falam?

Natura to części bez całości.
Może to jest ta tajemnica, o której mówią?

Foi isto o que sem pensar nem parar,
Acertei que devia ser a verdade
Que todos andam a achar e que não acham,
E que só eu, porque a não fui achar, achei.

I tak oto, nie myśląc ani nie zatrzymując się,
stwierdziłem coś, co zapewne jest prawdą
którą wszyscy wyruszają szukać i nie znajdują,
i którą tylko ja, dlatego, że nie szukałem, znalazłem.

muzyka:

medieval
Katalońskie - 2

Komentarz
Podobno Pessoa lubił wypić. I to nie jak ja, sączyć coś tam wieczorem, ale mocniej. Może ten wiersz
powstał pod wpływem alkoholu? Zwłaszcza ostatni czterowiersz trochę na to wskazuje.

48. Da mais alta janela / Z najwyższego okna
♫

♫

Da mais alta janela da minha casa
Com um lenço branco digo adeus
Aos meus versos que partem para a humanidade

Z najwyższego okna mojego domu
białą chusteczką macham na pożegnanie
mym wierszom wyruszającym do ludzi.

E não estou alegre nem triste.
Esse é o destino dos versos.
Escrevi-os e devo mostrá-los a todos
Porque não posso fazer o contrário
Como a flor não pode esconder a cor,
Nem o rio esconder que corre,
Nem a árvore esconder que dá fruto.

I nie jestem ani wesoły, ani smutny.
Takie jest przeznaczenie wierszy.
Napisałem je i powinienem je pokazać wszystkim
bo nie mogę zrobić czegoś przeciwnego
tak jak kwiat nie może ukryć koloru
ani rzeka ukryć tego, że płynie,
ani drzewo ukryć tego, że daje owoce.

Ei-los que vão já longe como que na diligência
E eu sem querer sinto pena
Como uma dor no corpo.

Oto one, są już daleko, jakby jechały powozem
a ja, nie chcąc tego, czuję żal
jak ból ciała.

Quem sabe quem os lerá?
Quem sabe a que mãos irão?

Kto wie, kto je przeczyta?
Kto wie, w jakie wpadną ręce?

Flor, colheu-me o meu destino para os olhos.
Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas.
Rio, o destino da minha água era não ficar em mim.
Submeto-me e sinto-me quase alegre,
Quase alegre como quem se cansa de estar triste.

Murcha a flor e o seu pó dura sempre.
Corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre a
que foi sua.

Kwiat: moje przeznaczenie zerwało mnie dla oczu.
Drzewo: zerwali mi owoce dla ust.
Rzeka: przeznaczeniem mojej wody jest niezostanie
we mnie.
Poddaję się i czuję się niemal wesoły
Niemal wesoły jak ktoś kto zmęczył się byciem
smutnym.
Idźcie, idźcie ode mnie!
Przemija drzewo i pozostaje rozdzielone przez
Naturę.
Więdnie kwiat, a jego pył trwa wiecznie.
Przepływa rzeka i wpada do morza, a jej woda zawsze
jest jej.

Passo e fico, como o Universo.

Przemijam i zostaję, jak Wszechświat.

Ide, ide, de mim!
Passa a árvore e fica dispersa pela Natureza.

muzyka:

Lucho Quintanilla
Munyaki / 5. Runas

Komentarz
Wydaje się, że można zarzucić Pessoi niekonsekwencję. Jak bowiem można negować myślenie, a
zarazem wypuszczać w świat wiersze, by je czytano? Ten wiersz to młyn na moją dualistyczną wodę.

49. Meto-me para dentro / Wchodzę do środka
♫

♫

Meto-me para dentro, e fecho a janela.
Trazem o candeeiro e dão as boas-noites.
E a minha voz contente dá as boas-noites.
Oxalá a minha vida seja sempre isto:
O dia cheio de sol, ou suave de chuva,
Ou tempestuoso como se acabasse o Mundo,
A tarde suave e os ranchos que passam
Fitados com interesse da janela,
O último olhar amigo dado ao sossego das árvores,

Wchodzę do środka i zamykam okno
przynoszą świecę i życzą dobrej nocy
i mój zadowolony głos życzy dobrej nocy
Oby moje życie było zawsze takie:
Dzień pełen słońca albo miękki od deszczu
lub burzowy jakby kończył się świat
delikatny wieczór i przechodzące grupki
oglądane z zainteresowaniem z okna
ostatnie przyjazne spojrzenie rzucone na nieruchome
drzewa
A potem, przy zamkniętym oknie, zapalona świeca
nie czytając, nie myśląc o niczym, nie śpiąc,
czuję jak życzę przepływa przeze mnie niczym rzeka
swoim korytem
a na dworzu wielka cisza jak śpiący bóg.

E depois, fechada a janela, o candeeiro aceso,
Sem ler nada, sem pensar em nada, nem dormir,
Sentir a vida correr por mim como um rio por seu
leito,
E lá fora um grande silêncio como um deus que
dorme.

muzyka:

Retrato social
17. Retratos

Komentarz
Na zakończenie miły obraz. Nie ma już w nim dylematów, Jest zadowolenie, a przecież nie ma większej
tragedii niż niezadowolenie.

50. P.S.
KJ
♫
Gdzieś pod niebem Portugalii
nagrywam kolejny wiersz
korzyści wymiernej z tego nie mam
tyle tylko że może się wznoszę
ponad to co nieważne
i wydaje mi się
że czegoś dosięgam
i dobrze mi z tym

muzyka:

Retrato social
17. Retratos

Komentarz
Ja też (jak Pessoa w ostatnim wierszu) jestem zadowolony. Gdybym nie odwiedził Portugalii, to
nawet gdybym poznał Pessoę, to nie tak blisko. Pooddychałem powietrzem Portugalii, też
Lizbony, i jestem o to bogatszy.
Bogactwem jest chęć i umiejętność ślęczenia nad wierszami bez żadnej wymiernej z tego
korzyści. Przypomnijmy: „mój wymiar zależy od tego, co widzę, a nie od mojego wzrostu”.

