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L' introduzione / Wstęp
Questo tomino é la frutta del’inverno 2019/20 ...
---------------------------------------------------------------------------Ten tomik jest owocem zimy 2019/20 spędzonej na Sycylii, nad morzem w pobliżu
Pozzallo, jakieś dwadzieścia pięć kilometrów od miasta Modica, w którym urodził się Salvatore
Quasimodo.
Tak jak w Portugalii, starałem się poznać kraj, w którym przebywam, poprzez jego
piosenki i wiersze. Przekonałem się, że włoski jest pięknym językiem i utwierdziłem się w
przekonaniu, że Półwysep Apeniński jest przesiąknięty kulturą. Podczas codziennych spacerów
na plaży z psami śpiewałem na krzyż ze cztery włoskie piosenki. Odnajdywałem też wiersze.
Po powrocie do domu wszcząłem przeszukiwanie bardziej systematyczne i okazało się,
że jest z czego wybierać. To nie będzie, mam nadzieję, ostatni tomik z poezją włoską, a do
pierwszego wybrałem dwóch wybitnych piewców wybitnych wartości. Horacego - piewcę życia
i Aldę Merini - piewczynię miłości.
Horacy, to co prawda łacina, ale w końcu ta sama kraina. Horacy daje dużo. Wzmacnia
poczucie wartości życia i daje poczucie ciągłości, bo gdzieś tam, ponad dwa tysiące lat temu, też
była zima i ktoś z zadowoleniem wyciągnął skądyś winko. I miał też poczucie przemijania, które
jakoś do dziś w nas trwa. I co się dziwić!
Muzyka do jego wierszy, to udane próby rekonstrukcji muzyki Starożytności.
Alda Merini stawia na piedestale miłość. Nie jest w tym na pewno jedyna. Alda jest
jednak, jak sądzę, niepowtarzalna. Jej miłość nie jest pensjonarska i nie jest ślepa - jest w niej
dużo goryczy. Tym niemniej bez miłości świat dla Aldy nie ma sensu i to mnie ujęło. Ma też
wyjątkowy dar do pięknych, ujmujących sformułowań.
Muzyka Możdżera, zastosowana z jednym wyjątkiem, wpasowała się tu dobrze.

1. Prologo / Prolog

♫
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un ragio di sole:
ed e é subito sera.

Każdy jest sam w sercu świata
porażony promieniem słońca:
a zaraz potem jest wieczór.

Salvatore Quasimodo

przekład:

KJ

muzyka:

nieznana melodia włoska
wykonawca nieznany

Komentarz
Nie przypominam sobie innego wiersza, który na tak krótkiej przestrzeni wyraził tak dużo. A
więc w trzech kolejnych wierszach:
1) świat huczy wielością ludzi i zdarzeń, a i tak, choć w tym uczestniczymy, w gruncie rzeczy
jesteśmy samotni;
2) życie niezmiennie zaskakuje nas coraz co nowymi sytuacjami, którym, trochę na ślepo,
staramy się podołać, raczej nieudolnie;
3) i tak już jest, i będzie do samego końca, który przyjdzie niespodzianie szybko.
Muzyka, zwykła, grana nieco fałszywie, można rzec, po amatorsku, nie wiadomo, czy
wesoła, czy smutna, pasuje tu z tych względów jak ulał.

Część pierwsza
Horatius
♫
2. Spójrz na szczyt Sorakte
Oda I/9 Vides ut alta

♫
Spójrz na szczyt Sorakte w białej szacie,
las konary pod śniegiem ugina,
rzeki ostrym mrozem ścięte
stanęły, idzie zima.
Ziąb dotkliwy, drew dorzuć do ognia
i, Taliarchu amforę wydobądź
czteroletniego Sabina.
Resztę pozostaw bogom,
którzy srogie wiatry, kiedy zechcą,
poskramiają na morzu wzburzonym,
że czarne cyprysy nie drgną
ani stare jesiony.
Nie czas pytać o jutro niepewne,
więc cokolwiek los niesie łaskawy,
przyjmij ze szczerą ochotą
i nie stroń od zabawy,
póki lata zielone nie znają
siwizny. Marsowe Pole, place
nawiedzaj, a w porze zmierzchu
nie zapomnij o schadzce.
Śmiech zdradny w ciemnym zakątku płoche
ujawni dziewczę, zastaw pod szczęście
z ramienia weź lub z paluszka
mało spornego pierścień.
przekład:

Stefan Gołębiowski

muzyka:

Melipnoon
Orkiestra Antyczna

Komentarz
Co nam daje Horacy? Poczucie, że życie jest warte życia.

3. Nie pytaj próżno
Oda I/11 Tu ne quasieris

♫
Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie.
Jaki nam koniec gotują bogowie,
I babilońskich nie pytaj wróżbiarzy.
Lepiej tak przyjąć wszystko, jak się zdarzy.
A czy z rozkazu Jowisza ta zima,
Co teraz wichrem wełny morskie wzdyma,
Będzie ostatnia, czy też nam przysporzy
Lat jeszcze kilka tajny wyrok boży,
Nie troszcz się o to i ... klaruj swe wina.
Mknie rok za rokiem, jak jedna godzina.
Wiec łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę
W złudnej przyszłości obietnice płoche.

przekład:

Henryk Sienkiewicz

muzyka:

Sappho - Hymaneal
Petros Tabouris

Komentarz
To tu jest „carpe diem”. Liczy się tylko teraźniejszość. Ja się chyba z tym tak do końca nie
zgadzam, co nie przeszkadza mi uwielbiać ten wiersz, zwłaszcza w przekładzie Sienkiewicza.
Muzyka i recytacja w zamierzeniu mają odzwierciedlać to, że człowiek porusza się w świecie
rządzonym siłami silniejszymi od niego, wobec czego półszeptem wypowiada swoją strategię
przetrwania, gdy nad nim wieją siły uosabiane muzycznie auolsem.

4. Czyż trzeba, by cię nowa fala niosła
Oda I/14 O navis, referent in mare

♫
Czyż trzeba, by cię nowa fala niosła
Na pełne morze, w sinych wód zamęcie?
Lepiej tu w porcie, pozbawiony wiosła,
Zostań, okręcie!
Wszak brak ci żagli, a i maszt się chwieje,
Maszt afrykańskim wiatrem skołatany,
Spróchniałe belki i trzeszczące reje
Wśród morskiej piany.
A gdy bałwany wzburzone urosną.
Jakich bóstw wezwiesz w oną noc ponurą?
Wiem, sławna byłaś ty, pontyjska sosno,
Ciemnych kniej córo.
Lecz gdy żeglarze ufać ci przestali,
Nie uspokoisz burz sławnym nazwiskiem.
Bacz, byś nie była na wezbranej fali
Wiatrów igrzyskiem.
To, o czym dawniej nie myślałem wcale,
Teraz mi troską. Usłuchaj mej rady,
Nie płyń, okręcie, tam gdzie szumią fale
I lśnią Cyklady.

przekład:

Ludwik Hieronim Morstin

muzyka:

Ivikos - Euryalos
Petros Tabouris

Komentarz
Naturalnym dopełnieniem apoteozy życia jest jego ochrona. Nie traćmy życia na wyprawach,
które nie są niezbędne. To zresztą całkiem taoistyczna idea. No i jeszcze dochodzi do tego myśl
o słabnących z wiekiem siłach.

5. Żyj, Licynuszu, spokojniej
Oda, II/10 Rectius vives, Licini

♫
Żyj, Licyniuszu, spokojniej, tak skoro
Na wielką wodę nie płyń, a gdy burzy
Lękasz się, gdy na morzu niebezpiecznie,
Chroń się zdrad brzegu.
Kto średnią miedzą chadza, ścieżką złotą,
Nie będzie w brudach żył, w zatęchłej mroczy,
Ani się pysznił rzędem kolumn świetnych,
Co kolą w oczy.
Częściej się limba niebotyczna miota
Na wichrze, z większym też podniebne wieże
Walą się trzaskiem, a piorun druzgota
Gór ostre szczyty.
Przezorne serce w ucisku się krzepi
Nadzieją, szczęściu nie ufa tak wiele.
Wie: srogość zimy Bóg zsyła i Bóg ją
Odegnać może.
A skoro źle jest dziś, to nie na wieki
Tak będzie. Kiedyś także Muzę śpiewem
Zbudzi Apollo, nie zawsze okrutnie
Łuk tylko tęży.
Więc gdy ci ciężko żyć, bądź pełen ducha,
Bądź mężny, a gdyć szczęście zajaśnieje,
Nie dmij się pychą, ale ściągaj wzdęte
Żagle i reje.
przekład:

Ida Wieniawska

muzyka:

Ivikos - Euryalos
Petros Tabouris

Komentarz
Droga środka ze wskazaniem, że gdy odchodzisz odeń w jedną stronę, myśl już o drugiej. Bądź
więc zadowolony w czasie ciężkim i chłodny w czasie dobrym. Najbardziej podoba mi się to, że
gdy zwalczasz niebezpieczeństwa płynące z jednej strony (na morzu) już powinieneś myśleć o
tych, które nadejdą z drugiej (na lądzie). No i zalecenie, by nijak nie wystawać zanadto.

6. Mkną chyże lata
Oda, II/14 Eheu fugaces

♫
Mkną chyże lata, Postumie, Postumie,
Z modlitwy naszej drwi śmierć niepobożna.
Kroków starości wstrzymać nikt nie umie
I zmarszczek z czoła usunąć nie można.
Bowiem nad nikim Pluton się nie wzrusza,
Choćbyś mu co dzień wołów składał trzysta.
Nawet wielkiego Geriona, Titiusza
Na wieki fala uwięziła mglista.
Tak, przyjacielu! Przez nurty tej strugi
My wszyscy, którzy chleb jemy powszedni,
śmiertelnej musim podjąć się żeglugi,
Czyśmy królowie, czy kmiotkowie biedni.
Próżno od krwawych wojen będziem stronić,
Od Adriatyku rozhukanej głębi:
Próżno przed wiatrem będziemy się chronić,
Który jesienią ciała nasze ziębi.
Kiedyś porzucisz żywot swój obecny,
Ujrzysz płynący wśród mętnych odramień
Kokyt, obaczysz ród Danaid niecny
I Syzyfowy trud złowrogi kamień.
Porzucisz dom swój, ziemię, żonę młodą,
A z drzew, co dziś je sadzisz w swym ogródku,
Żadne do grobu ciebie nie powiodą
Chyba cyprysy jedne, drzewa smutku.
Przywłaszczy sobie piwnic twoich klucze
Godniejszy dziedzic; nie żałując dzbanów,
Posadzki winem cejubijskim spłucze
Lepszym, niż bywa na ucztach kapłanów.

przekład:

Józef Birkenmajer

muzyka:

The writing of my father's hand
Dead Can Dance

Komentarz
Muzyka ma odzwierciedlać nieuchronność. Czasu i przemijania. Trzy ostatnie strofy nieco
tajemnicze. I pesymistyczne, bo to, co otaczasz opieką nie zostanie przy tobie, gdy odejdziesz, a
twoje miejsce zajmie ktoś lepszy.

7. O Mecenasie
Oda, III/29 Tyrrhena Regum

♫
O Mecenasie, władców tyrreńskich
potomku, dom gościnny zaprasza,
przybywaj, czekają róże,
dzban pisany i balsam. [...]
Nie czekaj jutra, dziś miej na względzie.
Życie umyka: płynie jak rzeka
nurtem spokojnym, do Morza
Etruskiego ucieka albo spieniona jak powódź: głazy,
kłody, ryk bydła, zagród wołania,
lament lasów, huk żywiołów
biały odmęt pochłania.
Kto posiadł władzę rządzenia sobą,
z ręką na sercu rzec może co dzień:
Żyłem, czy jutro pochmurne
niebo, czy słońce, w zgodzie
z każdym dniem będę, choć minionego
nie da się cofnąć w naturze rzeczy
ni biegu przeciwnych zdarzeń
odwołać i zniweczyć.
Los wiarołomny o żadne względy
nie dba, Fortuna się naigrawa:
jednym zaszczyty odbiera,
drugim daje łaskawa.
Szczęściu rad jestem, zawodu jednak
nie żywię, gdy na skrzydłach odlata —
bez złudzeń tym snadniej
wrócę do cnoty, mała strata.
Nie moja rzecz pod masztem strzaskanym
błagać o łaskę, składać ofiary,
gdy na dno idą cypryjskie
lub tyryjskie towary.
Mnie w kruchej łodzi na zdradnych wodach
egejskich sprzyja wiatr w czasie jazdy.
Wiodą wierne przewodniczki łodzi,
bliźniacze gwiazdy.
przekład:
tłumacz nieznany
muzyka:
Fortune presents gifts not according to
Dead Can Dance
Komentarz: to esencja stoicyzmu. Ani się zbytnio nie martw, ani się zbytnio nie ciesz. Tu
zbliżamy się do rozumienia taoistycznego porzekadła, że największą przyjemnością jest brak
przyjemności.

8. Wybudowałem pomnik
Oda, III/30 Exegi monumentum

♫
Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu.
Od królewskich piramid sięgający wyżej;
Ani go deszcz trawiący, ani Akwilony
Nie pożyją bezsilne, ni lat niezliczony
Szereg, ni czas lecący w wieczności otchłanie.
Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie
Poza grobem. Potomną sławą zawsze młody,
Róść ja dopóty będę, dopóki na schody
Kapitolu z westalką cichą kapłan kroczy.
Gdzie z szumem się Aufidus rozhukany toczy,
Gdzie Daunus w suchym kraju rządził polne ludy,
Tam o mnie mówić będą, że ja, niski wprzódy,
Na wyżyny się wzbiłem i żem przeniósł pierwszy
Do narodu Italów rytm eolskich wierszy.
Melpomeno, weź chlubę, co z zasługi rośnie,
I delfickim wawrzynem wieńcz mi skroń radośnie.

przekład:

Lucjan Rydel

muzyka:

Song of Sophia
Dead Can Dance

Komentarz
“Exegi monumentum”, „Non omnis moriar”. Siła sztuki. Ars longa vita brevis. “Dopóki na
schody Kapitolu...” - dreszcz mnie przechodzi na myśl, że, być może, przyjdzie chwila, w której
kultura ludzka zniknie. Horacy, nieskromnie zresztą, ale - jak okazuje się - słusznie twierdzi, że
nie zniknie wcześniej. Po tylu wiekach możemy chyba sądzić, że przebył pomyślnie próbę czasu.
Również moje życie dzięki niemu jest bogatsze.

Część druga
Alda Merini
♫

9. All'amore non si resiste / Miłości nie można się oprzeć

♫
ll'amore non si resiste
perché le mani vogliono possedere la bellezza
e non lasciare tramortite anni di silenzio.
Perché l'amore è vivere duemila sogni
fino al bacio sublime.

Miłości nie można się oprzeć
ponieważ ręce chcą posiąść piękno
i nie dozwalać głuchych lat ciszy.
Ponieważ miłość to życie tysiącami snów
aż do subtelnego pocałunku.

przekład:

KJ

muzyka:

Asta II

Leszek Możdżer

Komentarz
Głuche lata ciszy to moje doświadczenie. To też doświadczenie wielu ludzi, których znam.
Miłość prawdziwa zdarza się tak rzadko! Ciekaw byłbym, jak rozmawiałyby Alda i Wisława na
temat miłości. Jaki procent ludzkości doznało głębokiej szaleńczej miłości z tysiącami snów i
byciem razem aż do subtelnego pocałunku, czyli do końca, bo tak rozumiem zakończenie
wiersza? Pięć?

10. L'anima innamorata/ Zakochana dusza

♫

przekład:

KJ

muzyka:

Smells like teen

Leszek Możdżer

Komentarz
Myślę, że niezależnie od tego, czym to się kończy, dobrze jest przeżyć te dziwne rzeczy. To
ściskanie, motyle w brzuchu. I poczucie pełni, gdy jest się razem. Czy to jest faktycznie
tajemnica, jak chce Alda, czy może tylko fizjologiczny efekt instynktu zachowania gatunku?
Sądzę, że to pierwsze, skoro zdarza się rzadko.

11. Io non ho bisogno di denaro

♫

muzyka:

Suffering

Leszek Możdżer

Komentarz
Nierzadko zastanawiam się ze smutkiem, jak wiele złego ludzie potrafią zrobić, by zdobyć
więcej pieniędzy. Lektura spaw karnych i podatkowych, czyli moja codzienna strawa, nie
nastraja pod tym względem optymistycznie. Nie napawa optymizmem także myśl, jak wiele
ludzi obywa się całkowicie bez poezji. A przecież świat bez poezji kurczy się do łupinki orzecha.
I marzenia ani sny (nie byłem pewien, jak tu przetłumaczyć „sogni”) nie mieszkają w drzewach.

11a. Nie potrzebuję pieniędzy

♫

przekład:

KJ

muzyka:

Suffering

Leszek Możdżer

12. Quelle come me

♫

muzyka:

Farewell

Leszek Możdżer

Komentarz
To taki kobiecy dekalog. Najbardziej podobają mi się zwrotki 6 i 7. Szósta jest przewrotna i
ultrapoetycka. Te drobinki bytu... Siódma zaś jest olbrzymio prawdziwa. To piękne wyrażenie
gombrowiczowskiej gęby. I ultrakobieca, bo wydaje mi się, że kobiety bardziej skłonne są
dostosowywać się do oczekiwań ich partnera,

12a. One jak ja

♫

przekład:

KJ

muzyka:

Farewell

Leszek Możdżer

13. Tu non sai / Nie wiesz

♫ - wersja włoska
♫ - wersja polska

muzyka:
Sanctus
Leszek Możdżer
przekład:
KJ
Komentarz
Jak dla mnie, to nie jest wiersz do konkretnego mężczyzny. To odwieczne wołanie kobiety, która
zależna od mężczyzny, choćby po to, by mieć potomstwo, zdobywa się jednak na autonomię,
choćby duchową.

14. Ti aspetto ogni giorno / Czekam cię każdego dnia

♫

przekład:
muzyka:

KJ
08 Audio Track (?)

Leszek Możdżer

Komentarz
Ten wiersz można rozumieć różnie. Czy jest o konkretnym mężczyźnie, który odszedł, czy może
o mężczyźnie in abstracto, to jest, o takim, który być może się nie zdarzy, a nawet jak się zdarzy,
to i tak nie przekreśli to naszej śmiertelności?

15. Quando innamorati si parlano

♫

muzyka:

Christus vincit

Leszek Możdżer

Komentarz
Uwielbiam ten wiersz. Jest w nim wiara w potęgę miłości. Mimo tego, że w życiu układa się
inaczej (druga część wiersza). Zakochani rozmawiają sobie tylko znanym językiem pomimo
tysięcy nieszczęść naokoło. A gdy się kochają, sięgają nieskończoności.

15a. Gdy zakochani rozmawiają

♫

przekład:

KJ

muzyka:

Christus vincit

Leszek Możdżer

16. Ho bisogno di silenzio

♫

muzyka:

Early morning range
George Winston

Komentarz
Podoba mi się spostrzeżenie, że za wiele się już mówiło. Ja coraz częściej mam wrażenie, że za
wiele się robiło. I może nie tyle potrzebuję ciszy w sensie fizykalnym, ile spokoju i zamknięcia
się w swoim świecie, czyli bez hałasów z zewnątrz.
Podoba mi się też spostrzeżenie, że prawdziwych przyjaciół, takich co rozumieją wszystko, nie
może być wielu.
Nie podobają mi się jednak trzy ostatnie wersy. Chyba ich nie rozumiem.

16a. Potrzebuję ciszy

♫

przekład:

KJ

muzyka:

Early morning range
George Winston

17. Il mio passato

♫
Spesso ripeto sottovoce
che si deve vivere di ricordi solo
quando mi sono rimasti pochi giorni.
Quello che è passato
è come se non ci fosse mai stato.
Il passato è un laccio che
stringe la gola alla mia mente
e toglie energie per affrontare il mio presente.
Il passato è solo fumo
di chi non ha vissuto.
Quello che già visto
non conta più niente.
Il passato ed il futuro
non sono realtà ma solo effimere illusioni.
Devo liberarmi del tempo
e vivere il presente giacché non esiste altro tempo
che questo meraviglioso istante.

muzyka:

Eja Mitt
Leszek Możdżer

Komentarz
Tutaj Alda łączy się z Horacjuszem, swoimi słowami wypowiadając: carpe diem. Łączy się nie
tylko z Horacym, ale także z wieloma innymi poetami i myślicielami dostrzegającymi bezsens
żalu nad błędami i niepokoju o jutro. Ale tu sprawdza się powiedzenie, że łatwiej powiedzieć nić
zrobić. Oprócz tego, jako niestrudzony planista, mam kłopot z akceptacją niemyślenia o
przyszłości. Zgadzam się, że nie ma sensu myśleć o niej negatywnie, ale czy nie jest dobre
torowanie sobie drogi z pewnym rozmysłem?

17a. Moja przeszłość

♫
Często powtarzam cicho
że trzeba żyć tylko wspomnieniami
kiedy zostało mi kilka dni.
Ale to co minęło
jakby się nigdy nie wydarzyło.
Przeszłość jest pułapką,
która ściska mnie za gardło
i zabiera energię, by zmierzyć się z moim teraz.
Przeszłość to tylko dym
z tych, którzy nie istnieli.
To co już widziałam
to nie więcej niż nic.
Przeszłość i przyszłość
nie są realne, są ulotną iluzją.
Muszę uwolnić się od czasu
i żyć teraźniejszością, gdyż nie ma innego czasu
niż ta cudowna chwila.

przekład:

KJ

muzyka:

Eja Mitt
Leszek Możdżer

Komentarz

18. Due amanti / Dwóch kochanków

♫

przekład:

KJ

muzyka:

Berlin
Leszek Możdżer

Komentarz
To fragment wiersza, który w całości mi się nie spodobał, ale nie mogłem nie zatrzymać się nad
tym fragmentem, a to wobec ustawicznego narzekania recytującej ten wiersz Kasi na temat
włosów, które traci przy każdym ich myciu. Kobiece postrzeganie, co jest złego w tym, że się
starzejemy: staję się coraz brzydsza!

19. Non si ama con il cuore

♫

muzyka:

Prado
Leszek Możdżer

Komentarz
Nie boję się prostoty. Dlatego tak lubię tę pochwałę miłości. Ten wiersz to koronny dowód na to,
że wśród licznych piewców miłości Alda wiedzie prym.

19a. Nie kocha się sercem

♫

przekład:

KJ

muzyka:

Prado
Leszek Możdżer

20. Epilogo / Epilog

♫
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un ragio di sole:
ed e é subito sera.

Każdy jest sam w sercu świata
porażony promieniem słońca:
a zaraz potem jest wieczór.

Salvatore Quasimodo

przekład:

KJ

zob. też recytację na plaży - film

muzyka:

nieznana melodia włoska
wykonawca nieznany

Komentarz
Ten wiersz jest tak wszędosięgający, że może niniejszy tomik zarówno otwierać, jak i zamykać.
Czy nie jest zresztą tak, że elementem wiersza jest też jego odbiór, który przecież za każdym
razem może być inny?

