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7. 
Sonety Szekspira Pa;vła Mykietyna zaliczane , do najlepszych utwo
rów tego niespełna 35-letniego dziś artysty i wraz z Trzema pics11ia111i 
do słów Georga Trak/a (2002) Pawła Szymańskiego wytyczają szczyty 
polskiej liryki woka lnej po Witoldzie Lutosławskim. 

Pr7ystępując do m uzycznego opracowania "''Yboru Sonetów, M}
kietyn chciał za hować coś z „hermafrodytyczn j" aury li teracki'
go pierwowzoru. Uczynił to za sprawą doboru głosu: pr ferowan 
przez niego sopran męski w wysokich r j trach brz mi przecież 
bardzo kobieco, w przeci"wie1'1stwie do rej strów niski h , gd1:ic pod 
względem barwy zbliża się do głosu męż " yzny (w dopuszczonym 
przez kompozytora wykonaniu cyklu przez śpiewaczkę ten ambi
walenh1y seksualnie charakter dzieła bywa bezpowrotnie zatracony) . 

8. 
Aurę erotycznej dwuznaczności podtrzymuje pierws:La z ptcsm, 
dla której kompozytor wybrał słynny Sonet 116, opiewający stałość 
i nieśmiertelność miłości. To jeden z tych liryków Szekspira, w któ
rych uży te formy gramatyczne nic pozwalają na zidentyfikowanie 
płci adresata. Kolejny w cyklu Sonet 34 układa się w jeden wielki 
w 1rzut podmiotu lirycznego do kochanka, pełen bólu i rozpaczy. 
Trzeci j t Son t 8: P et przeprowadza w nim paralelę pomiędzy 
zakochaną parą a dwiema id aln ie zestrojonymi strunami lutni, 
wskazując zarazem na beznadziejność położenia osoby odrzuconej 
przez miłosny obiekt. 
Pieśń czwarta (Sonet 147) wprowadza do erotycznie dotąd stono
wanej aurę nowy akcent: gwałtowne pożądanie. Jest ono tym 
trudniejsze do okiełznania, że wzmagają je psychiczne tortury, 
w wyrafinowany sposób zadawane podmiotowi lirycznemu 
przez Czarną Damę. Przedostania pieśń cyklu powstała z połą
czenia dwóch sąsiadujących ze sobą Sonetów - 135 i 136. Sonety te 
- właściwie nieprzetłumaczalne - uchodzą za najbardziej sprośne 
w całym zbiorze Szekspira, a wszystko to za sprawą obsesyjnie po
wracającego wieloznacznego słowa „Will/will", które występuje tu 
przynajmniej w kilku odcieniach semantycznych: jako zdrobnienie 
imienia podmiotu lirycznego (alter ego poety), jako synonim woli, 
wreszcie jako określenie narządów płciowych (zarówno męskich, 

jak i żeńskich). 
O tatnic ogniwo cy klu - Sonet 66 - silnie kontrastuje z poprzednim. 
Według Lamp dusy to „arcydzieło : krzyk zniecierpliwienia, bólu 
i podszytej .d o cią melancholii" ; w ujęciu Wystana Hugh Audena 
- „przykłady nędzy tego świata i ohydy pożądliwości [ ... ], efekt 
o wielkiej mocy" . Dodajmy, że mamy tu do czynienia z modelo
wą sytuacją renesan owego taedium vitae, nie bez przyczyny ze
stawianej czasem z egzystencjalnym monologiem Hamleta lub 
z dobrowolnym gestem od unięcia się od rzeczywistości Prospera
-Szekspira, znużonego miałką kondycją moralną ludzkości. 
Ta druga analogia wydc j si dla Mykietyna ważniejsza, ponieważ 
w 2000 roku, niemal jednocze, nic z Sonetami, komponował muzykę 
do spetaklu Burza reż serowanego przez Krzysztofa Warlikowskie
go w stuttgarckim taatstheater. 
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9. 
W odróżnieniu od Zapisków, Sonety nie tworzą zwartej fabuł . Dzię
ki temu polski kompozytor mógł sobie pozwolić na luksus rezygna
cji z dążenia do ujednolicania przebiegu drama turgicznego przez 
łączenie ze sobą niektórych numerów czy stosowania motywów 
przewodnich. Jednocześnie - i to tajemnica tego dzieła - artysta 
stworzył utwór tak spójny, że jego sześć pi eśni, często ostro ze sobą 
skontrastowanych, łączą się w nadrzędną całość. 
Być może sedno tej tajemnicy tkwi w kompozytorskim idiomie My
kietyna, rozpoznawalnym równie łatwo, jak styl Adesa, Parta, Gó
reckiego, Pendereckiego czy Szymańskiego. Poczucie stylistycznej 
jedności w wielości zapewnia Sonetom Mykietyna silniejsza niż w 
jakiejkolwiek innej kompozycji tego muzyka (nie wyłączając o kilka 
miesięcy późniejszej kameralnej opery Ignorant i szaleniec) skłonność 
do sięgania po autocytat. Chwilami można wręcz odnieść wrażenie 
- mówiąc oczywiście nie do końca serio - jakby niespełna trzydzie
stoletni kompozytor, stając u progu życia małżeńskiego, chciał się 
Sonetami definitywnie rozliczyć (pożegnać?) z własnymi dokona
niami okresu kawalerskiego ... 

10. 
Głos sopranu w pierwszej pieśni opiera się na „ puentylistycznej" 
fakturze fortepianu, przeniesionej z powstałego dwa lata wcześniej 
kameralnego 4 for 4. Początek tekstu tego ogniwa oparty został na 
lubianej przez Szekspira aliteracji, uznanej przez Audena za jeden 
z podstawowych środków wiodących do umuzycznienia poezji. 
Kompozytor podąża jednak pod prąd tekstu: słynny inicjalny wers, 
mówiący o bezwarunkowym zjednoczeniu zakochanych dusz (sło
wa „ the marriage of true minds" dały tytuł pięknemu szkicowi Au
dena o artystycznym porozumieniu Richarda Straussa z Hofmann
sthalem) - nie podaje na sposób tradycyjny, wokalny. Przeciwnie, 
nakazuje go sopranowi wykrzyczeć; zupełnie tak, jakby chciał pod
kreślić, że dla wyniesienia nieśmiertelnej miłości „tradycyjna" mu
zyka nie wystarczy. 
Dopiero następny wers - „Love is not love / Which alters when 
it alteration finds, / Or bends with the remover to remove" -
w którym Szekspir powtarza słowa o identycznym zestroju brzmie
niowym (a to quasi-muzyczne rozwiązanie, zdaniem Audena, na
leżałoby określić jako cantnbi/e), poi ki kompozytor podaj właśnie 
na sposób kantylen wy. Temperatura pieśni nie spada aż do o tat
niego taktu, w którym końcowe słowa znowu „wypadną" z ram 
śpiewu (co będzie także cechą ostatnich trz h sonetów). 
Druga, chyba najbardziej konwencjonalna część cyklu, śpiewana 
molto espressivo, także quasi indifferente na tle misterioso partii forte
pianu - przynosi chwilowe ""Yciszenie. W pieśni trzeciej, samotność 
osoby odtrąconej w miłości Mykietyn przed taw ił za pośrednic
twem dwóch czysto muzycznych aluzji. Pierw za z nich nawiązuje 
do tradycji barokowego echa, którego istnienie możemy usłyszeć 
zarówno z partii fortepianu, jak i głosu. Przywołanie epifenomenu 
słuchowego, zapewne na drodze asocjacji z bliźniaczym epifenome
nem wzrokowym - cieniem, będącym faktycznie brakiem światła, 
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Szl[bl)o, intuicvjnie 
z .Pawłem .dl:ql)ietqnem 
.rozmawia Emo Szczeci.ńsl)o 

- Premiera Sonetów Szekspira miała miejsce 
w czasie festiwalu Warszawska Jesień 
w warszawskiej Szkole Teatralnej, teraz Sonety 
stają się częścią teatralnego spektaklu. Być 
może teatralność jest w ten utwór wpisana ... 
- To, że premiera miała miejsce w szkole 
teatralnej, było dziełem przypadku. 
Prawykonanie planowano w innym miejscu, 
ale niespodziewanie Sonety zostały przeniesione 
do programu innego koncertu. 
Jeżeli chodzi o teatralność: pamiętam, 
że pierwotnie zamierzałem napisać większy 
utwór na 3 głosy z orkiestrą, myślałem 
o udramatyzowaniu sonetów. Sonety Szekspira 
są tak napisane, że można ułożyć je w formę 
dramatyczną. Ale zrezygnowałem z tego. 

- Dlaczego przeznaczyłeś je na sopran męski? 
- Ostatecznie zdecydowa.łem się na utwór na 
sopran. Myślałem o Oldze Pasiecznik jako 
o pierwszej wykonawczyni. I w pewnym 
momencie pojawił się Jacek Laszczkowski, 
a wraz z nim idea wykonywania utworu przez 
sopran męski . Niezwykłość tego głosu sprawiła, 
że miłość, o której opowiadają Sonety, zyskała 
fascynujący wymiar. 

- Mamy więc dwa przypadki: premiera 
w szkole teatralnej i sopran męski jako rezultat 
pojawienia się wówczas w Twojej przestrzeni 
Jacka Laszczkowskiego. Przypadków podobno 
nie ma ... Obydwa fakty być może mają duże 
znaczenie dla utworu, zwłaszcza, że przed nami 
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kolejny „przypadek" - Opera Narodowa w Warszawie 
postanowiła wystawić Twoje Sonety Szekspira. 
Jak współpracujesz z twórcami tego przedstawienia? 
- Jestem bardzo ciekaw koncepcji Łukasza Kosa 
i Leszka Mądzika. Nie uczestniczę jednak w próbach 
reżyserskich, nie przeszkadzam, zobaczę efekt finalny 
podczas premiery. 
Natomiast nowy interpretator utworu, Arno Raunig, 
jest dla mnie wielkim odkryciem. To perfekcjonista, 
inteligentny muzyk o nieskazitelnej intonacji i idealnym 
poczuciu rytmu, obdarzony zjawiskowym głosem. 
Jednocześnie to bardzo otwarty i ciepły człowiek. 
Cieszę się z naszej współpracy . 

- Co było dla ciebie ważniejsze: chciałeś napisać 
pieśni miłosne czy opracować muzycznie sonety 
Szekspira? 
- W 2000 roku, kiedy powstawały Sonety, bardzo 
intensywnie pracowałem w teatrze, niemal cały czas 
z dramatami Szekspira. Zaczynałem myśleć 
o sonetach, komponując muzykę do Hamleta w reżyserii 
Krzysztofa Warlikowskiego. Połowa utworu powstała 
w Stuttgartcie, gdzie pisałem muzykę do Burzy 
(też w reżyserii Krzysztofa) . Chwilę wcześniej 
pracowałem jeszcze z Andrzejem Waranem nad 
Szekspirem w Bremie. 
Szekspir był cały czas obecny w moim życiu. 
Wiedziałem, że chcę napisać utwór wokalny, 
wybór sonetów Szekspira był więc dla mnie czymś 
naturalnym. Miałem świadomość, że porywam się na 
literackie arcydzieło, ale nie czułem się skrępowany . 

Dałem się ponieść rytmowi poezji. 
Teraz nie napisałbym muzyki do sonetów. 
W ogóle piszę inną muzykę. Pozmieniałem w moim 
komponowaniu wiele elementów, co pociągnęło za 
sobą rozmaite konsekwencje. Interesuje mnie przede 
wszystkim mikrotonowość. 

- Ale droga od Twojego języka w Sonetach Szekspira 
do mikrotonowości, którą słychać w Twoich 
późniejszych utworach, jest długa ... 
- Kiedyś wydawało mi się, że można jeszcze 
napisać dużo muzyki tonalnej, że jeszcze można tak 
komponować. I na pewno tak jest. Jednak od pewnego 
czasu intuicyjnie czułem, że zaczynam się kręcić 
w kółko, że zamykam się wewnątrz jakiejś konwencji. 
Jednocześnie pisząc muzykę do teatru, zacząłem 
stosować w niej akordy zawierające mikrointerwały. 
Usłyszałem wtedy, że te współbrzmienia są bardzo 
zmysłowe. Zacząłem więc przebudowywać swój język 
harmoniczny. 

- A jak to wygląda w tonalnych jeszcze Sonetach? 
- W Pienuszym Sonecie wprowadzam pewne 
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PAWEŁ MYKIETYN 
Urodził się w 1971 roku w Oławie, kompozytor i klarnecista. Studio
wał w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Włodzimie
rza Kotońskiego. Brał udział w Międzynarodowych Letnich Kursach 
dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu nad Wisłą (1991, 1992, 
1993) oraz Gaudeamus Music Week w Amsterdamie (1992). Uczest
niczył w wykładach takich kompozytorów jak: Witold Lutosławski, 
Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Magnus Lindberg, 
Louis Andriessen, Francoise Bernard Mache czy Michael Nyman. 
W wieku 22 lat zadebiutował na festiwalu Warszawska J~sień utwo
rem La Strada. W 1993, jako klarnecista, zdobył I miejsce w drugiej edy
cji konkursu Młodzi Wykonawcy Muzyki XX wieku, organizowane
go przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej. W 1995 utwór 
3 for 13 - zamówienie Polskiego Radia - zdobył pierwsze miejsce 
na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu 
w kategorii młodych kompozytorów. W 1996 Epifora, zamówiona przez 
Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, zdobyła pierwsze miejsce na 
IV Międzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej UNESCO 
w Amsterdamie w kategorii młodych kompozytorów. 
Komponował dla takich solistów jak: Elżbieta Chojnacka, Ewa Po
błocka, Andrzej Bauer, Maciej Grzybowski. Pisał muzykę na zamó
wienia Warszawskiej Jesieni, Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, 
Filharmonii Poznańskiej, Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej Leopol
dinum oraz dla Belcea Quartett, Icebreaker i Ereprijs. W styczniu 2000 
otrzymał „Paszport Polityki". 
Paweł Mykietyn jest założycielem i klarnecistą zespołu Nonstrom, 
specjalizującego się w muzyce współczesnej. Skomponował muzykę 
do większości spektakli teatralnych w reżyserii Krzysztofa Warlikow
skiego, współpracował także z Grzegorzem Jarzyną i Andrzejem Wo
ronem. Jest autorem muzyki do filmów: Egoiści Mariusza Trelińskie
go i Ono Małgorzaty Szumowskiej. Najważniejsze kompozycje: ... Choć 
doleciał Dedal .. . na, klarnet, wiolonczelę i fortepian (1990), La Strada na 
trzy instrumenty (1991), Cztery Preludia na fortepian (1992), U Radka na 
klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (1993), 3 for 13 na trzynastu 
wykonawców (1994), Koncert na fortepian i orkiestrę (1996), Epifora na 
fortepian i taśmę (1996), Koncert na wiolonczelę i orkiestrę (1998), Com
mencement de siecle na zespół kameralny i live electronics (1999), Sonety 
Shakespeare'a na sopran (męski) i fortepian (2000), Ignorant i szaleniec, 
opera kameralna w dwóch aktach (2001), Krzyki na orkiestrę smycz
kową (2002), Kartka z albumu na wiolonczelę i komputer (2002), Lek
ko na sześć głosów męskich (2004), Klave na mikrotonowy klawesyn 
i orkiestrę kameralną (2004), Ładnienie na baryton, mikrotonowy kla
wesyn i kwartet smyczkowy (2004). 
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UJilliam Szel)spi.r 
Sonetą 

I. (116) 

tłumaczenie 
Stonisłour Boro.ó.czol) 

Let me not to the marriage of true minds 
Admit impediments. Love is not love 
Which alters when it alteration finds, 
Or bends with the remover to removc. 
O no, it is an ever-fixed mark 
That looks on tempests and is never shaken; 
It is the star to every wand' ring bark, 
Whose worth's unknown, although his height be taken. 
Love's not timc's fool, though rosy ljps and cheeks 
Within his bending sickle's compass come. 
Love alters not with his brief hours and wceks, 
But bears it out ev'n to the edge of doom. 
If this be error and upon me proved, 
I never writ, nor no man ever loved. 

Nie ma miejsca we wspólnej dwojga serc przestrzeni 
Dla barier, przeszkód. Miłość to me miłość, jeśli, 
Zmienny świat naśladując, sama się odmiem 
Lub zgodzi się me istnieć, gdy ktoś ją przekreśli. 
O, nie: to znak, wzmesiony wieczme nad bałwany, 
Bez drżema w twarz patrzący sztormom i cyklonom -
Gwiazda zbłąkanych ludzi, nieoszacowanej 
Wartości, choćby pułap jej zmierzył astronom. 
Miłość to me igraszka Czasu: niech kwitnące 
Róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady -
Miłości nie odmienją chwile, dm, miesiące: 
Ona trwa - i trwać będzie po sam skraj zagłady. 
Jeśli się mylę, wszystko inne też mnie łudzi: 
Że piszę to; że kochał choć raz któryś z ludzi. 

Why didst thou promise sucha beauteous day 
And make me travel forth without my cloak, 
To !et base clouds o'ertake me in my way, 
Hiding thy bravery in their rotten smoke? 
,Tis not enough that through the cloud thou break, 
To dry the rain on my storm-beaten face, 
For no man w ell of such a salve can speak, 
That heals the wound, and cures not the disgrace: 
Nor can thy shame give physic to my grief; 
Though thou repent, yet I have stili the loss. 
Th' offender's sorrow lends but weak relief 
To him that bears the strong offence' s cross. 
Ah, but those tears are pearl which thy love sheds, 
And they are rich, and ransom all iii deeds. 

Czemuż mnie upewnjałeś, że dzień piękny będzie 
I że się bez okrycia w podróż w podróż wybrać mogę -
Gdy tymczasem chmur siność i zgniłe mgły wszędzie 
Przesłaniają mi w drodze twych blasków pożogę? 
Cóż, że przebije chmury promień mespodziany, 
Osuszając na twarzy ślad burz swym gorącem? 
Nikt nie pochwali maści, która goi rany, 
Lecz zostawia rannego z kalectwem hańbiącem. 
Twoja skrucha też bólu we mnie nie ukoi; 
Strat mych nie zwrócą nawet łzy, lane bez miary: 
To, że krzywdziciel winą swą zgnębiony stoi, 
Niewielką jest pociechą dla jego ofiary. 
Ach, lecz te łzy - to perły, przez miłość twą suto 
Sypane, by za wszelkie zło były pokutą. 

III. (8) 

Music to hear, why hear'st thou music sadly? 
Sweets with sweets war not, joy dclights in joy. 
Why lov'st thou that which thou receiv'st not gladly, 
Or else receiv' st with pleasure thine annoy? 
If the true concord of well-tuned sounds, 
By unions married, do offend thine ear, 
They do but sweetly chidc thee, who confounds 
In singleness the parts that thou shouldst bear. 
Mark how one string, sweet husband to another, 
Strikes cach in cach by mutual ordering; 
Resembling sire, and child, and happy mother, 
Who alJ in one, one pleasing note do sing; 
Whose speechless song, bcing many, seeming one, 
Sings this to thec: „Thou single wilt prove none." 

Głos jak muzyka mając, ci:emuż przy muzyce 
Smutniejesz? Słodycz słodzi, szczęście uszczęśliwia: 
Ty zaś porządek rzeczy wywracasz na nice, 
Gdy tylko przykrość cieszy cię, a zgrzyt ożywia. 
Jeśli w małżeńskie pary połączone tony 
Zgodnymi dwudźwiękami ucho twoje kolą -
Czynią ci tylko czuły wyrzut, że kanony 
Pisane na dwa głosy pragniesz śpiewać solo. 
Słuchaj, jak struna, gdy ją dłoń grajka potrąca, 
W drugiej strunie znajduje harmonijne echo -
Ojca z matką i dzieckiem więź równie gorąca 
Zespala w jedność, kiedy śpiewają z uciechą; 
I strun tak wiele jedno bezsłowne przesłanie 
Śpiewa ci: „Kto samotny - nic zeń nie zostanie". 
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IV. (147) 

My love is as a fev er, longing stili 
For that wh.ich longer nurseth the disease. 
Feeding on that which doth preserve the il!, 
Th' uncertain siekły appetitc to please. 
My reason, the physician to my love, 
Angry that his prcscriptions are not kept, 
Hath lcft me, and I desp'ratc now approve 
Dcsire is death, which physic did except. 
Past cure I am, now reason is past care, 
And frantic mad with evermore unrest, 
My thoughts and my discourse as madmen's are, 
At random from the truth vainly expressed; 
For I havc sworn thec fair, and thought thee bright, 
Who art as black as heli, as dark as njght. 

Miłość mnie jak gorączka rozszalała trawi, 
Łaknąc czegoś, co jeszcze przedłuży chorobę, 
Karmiąc się tym, co opór zdrowia we mnie dławi, 
Sycąc dziki apetyt swój wszelkim sposobem. 
Lekarz - rozsądek - dawno porzucił pacjenta, 
Gniewny, że każdą z recept mam w tak niskiej cenie, 
I dzisiaj sam w rozpaczy widzę, że zawzięta 
Żądza woli już raczej śmjerć mż wyleczeme. 
Za późno na kurację zresztą; medykament 
Żaden tu nie pomoże, gdy w myśli i w mowie 
Nic jeno ciemność, obłęd i rosnący zamęt; 
A prawda, którą z rzadka sobie uzmysłowię, 
Dobija nmie: rzekomo tak promienna pani 
Mego serca jest mroczna niby dno otchłani. 

V. (135, 136) 

Whoever hath her wish, thou hast thy will, 
And will to boot, and will in overp\us; 
More than enough am I that vex thee stili, 
To thy sweet will making addition thus. 
Wilt them, whose will is large and spacious, 
Not emce vouchsafe to hidc my will in thine? 
Shall will in othcrs seem right gracious, 
And in my will no fair acceptancc shine? 
The sea, all wa ter, yet receivcs rain stili, 
And in abundance addeth to his store; 
So thou being rich in will add to thy iii 
One wiU of rnine, to make thy large will more. 
Lct no unkind, no fair besccchers kill; 
Think all but one, and me in that one will. 

Inne mają zachcianki - ty masz raczej wolę, 
Więcej woli nie trzeba, i wolę w zapasie. 
Do tego - Will cię dręczy, próbując w mozole, 
Czy do twej woli jego wolę dodać da się. 
Czyż nie pozwolisz, aby wola twa pojemna 
Choć raz dla woli Willa schromeniem się stała? 
Czy tylko wola innych zda ci się przyjenma, 
A mojej - brzask nadziei nigdy nie zapała? 
Morze, choć pełne wody, i w dodatku so],i, 
Wchłama deszcze - w podobnej roli i ty, miła, 
W wolę bogata, do swej tak przestronnej woli 
Wpuść wolę Willa, by twą wolę wypełniła. 
Niech suplikatna twoja odmowa nie boli: 
Daj mu do woli czynić zadość twojej woli. 

If thy soul check thce that I come so near, 
Swear to thy blind soul that I was thy will, 
And will thy soul knows is admitted there; 
Thus far for love my love-suit sweet fulfil. 
Will will ful fili the treasurc of thy love, 
Ay fill it full with wills, and my will one. 
In things of great reccipt with ease we provc, 
Among a number one is reckoned none. 
Then in the number Jet me pass untold, 
Though in thy store's account l one mu st be, 
For nothing hold me, so it please thee hold 
That nothing me, a something sweet to thee. 
Make but my na me thy love, and love that stili, 
And then thou lov' st me for my na me is Will. 

Jeśli dusza cię złaje, żeś nmie dopuściła, 
Mów jej, ślepej, że wolą twą jest gościć Willa; 
Dusza bo wie, że wola Willa jest ci miła: 
Gdy wypełnia twą wolę - słodka to idylla. 
Gwoli twej woli otwórz dla woli podwoje 
Skarbca miłości - niech się okazami woli 
Tłumnie napełma, wśród nich bowiem i ja stoję, 
A kto sam - me odegra w ważnej sprawie roli. 
W gromadzie niechaj wejdę nie zauważony, 
Choć imię moje znajdzie się na liście gości: 
Traktuj mnie jak powietrze - ja ze swej strony 
Jak powietrze mezbędny będę twej miłości, 
Albowiem imię moje Will, a Will to wola; 
Wypełniać twoja wolę - oto Willa rola. 

VI. (66) 

Tir' d with all thcse, for restful death I ery, 
As to behold desert a beggar bom, 
And needy nothing trimmed in jollity, 
And purest faith unhappily forsworn, 
And gilded honour shamcfully mjsplaccd, 
And ma iden virtue rudely strumpeted, 
And right perfection wrongfully disgraced, 
And strength by limping sway disabled 
And art made tongue-tied by authority, 
And folly, doctor-like, controlling skill, 
And simple truth miscalled simplicity, 
And captive good attending captain iii. 
Tir' d with all these, from these would l be gone, 
Save that to die, I leave my love alone. 

W śmierć jak w sen odejść pragnę, znużony tym wszystkim: 
Tym, jak rzadko zasługę nagradza zapłata, 
Jak miernota się stroi i raduje zyskiem, 
Jak czystą ufność krzywdzi wiarołomstwo świata, 
Jak hańba blask honoru rychło brudem maże, 
Jak żądza na złą drogę dziewiczość sprowadza, 
Jak zacność bezskutecznie odpiera potwarze, 
Jak moc pospólną trwoni nieudolna władza, 
Jak sztuce zatykają usta jej wrogowie, 
Jak naukę w pacht biorą ignorantów stada, 
Jak prostą prawdomówność głupotą się zowie, 
Jak dobro złu na sługę najwyżej się nada. 
Znużony - odejść pragnę; lecz częć w sobie dławię: 
Jeśli umrę, sam na sam z światem cię zostawię. 
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13. 
(fortepian solo) 

14. 
Slnećko sa zdvihś, 
stin sa krati. 
Oh! Ćeho sem pozbył, 
gdo mi to navrati? 

15. 
Moji sivi volci, 
co na mne hledfte? 
Esli vy to na mne, 
esli vy povite! 
Nebudu ja bica 
na vas śanovat, 
budete to potem, 
budete banovat! 
Nejhorśi vśak bude, 
vrat'a sak polednu, 
jak ja jen mamence 
do ocf pohlednu! 

16. 
Co sem to udelal? 
Jaka to vzpomnenka' 
Gdyż bych ja mel pravit 
cigance mamenka. 
Cigance mamenka, 
ciganu tatfćek, 
raC'i bych si ut' al 
od ruky maliC'ek! 
Vyletel skfivanek, 
vyletel z ofeśi, 
moje truchle srdce 
nigdo nepoteśi. 

17. 
Co komu sózeno, 
tomu neuteće . 

Sp~ham ja vćil ćasto 
na većer do seće. 
Co tam chodfm delat? ... 
Sbiram tam jahody. 
Listetek odhrńa, 
uzijeś lahody. . 
18. 
Nedbam ja vćil o nic, 
nez aby veter był, 
abych ja si s Zefku 
celu noc pobył. 
Povśeckym kohutom 
hlavy bych zutinal, 
to aby zadny z nich 
svftani nevola l. 
Gdyby chtela noc 
na veky trvati, 
abych ja na veky 
mohl milovati. 

19. 
Leli straka, leli, 
kfidlama chlopota, 
ztratila sa sestfe 
kośulenka z plota. 
Gdo jl ju ukradł, 
oj, gdyby vedela, 
vcckrat by se mnu 
fećnovat nechtela. 
Oh, Boze, rozbo.ze, 
jak sem sa promenil, 

13. 
(fortepian solo) 

14. 
Słonko coraz wyżej, 
coraz krótszy cień. 
Kto przywoła przeszłość, 
wróci miniony dzień? 

15. 
Moje siwe wołki, 
czemu tak patrzycie? 
Jeśli wy jakkolwiek. .. , 
jeśli mnje zdradzicie!. .. 
Już przed wami bicza 
me będę chować, 
bardzo potem tego 
będziecie żałować! 
Najgorzej wszak będzie, 
gdy do domu wrócę, 
na spojrzenie matki 
oczy swe odwrócę. 

16. 
Co takiego czynię? 
Jest dobrym wyborem 
życie swoje łączyć 
z cygańskim taborem? 
Cygan i Cyganka 
wkrótce mą rodziną? 
Mamże radować się 

tą gorzką nowiną? 
Wyleciał skowronek, 
wyleciał z leszczyny, 
serce me strapione, 
choć nie nosi winy. 

17. 
Wszystkim wydarzeniom 
los dotrzyma kroku. 
Odwiedzam ja teraz 
porębę o zmroku. 
Dlaczego to robię? 
Ach, zbieram jagody. 
Tam dokoła rosną 
pełne ich ogrody. 

18. 
Nic dbam o nic więcej, 
niż żeby wieczór był, 
żebym z moją Zefką 
całą noc spędził. 
Piejącym kogutom 
głowy bym pościnał, 
żeby żaden z nich 
świtania nie wszczynał. 
Niechby noc chciała 
po wsze czasy trwać, 
by mnie dane było 
na wieki miłować. 

19. 
Sroka się z nagła 
zerwała do lotu, 
siostrze mej zniknęła 
koszuleńka z płotu. 
Kto ją ukradł skrycie, 
oj, gdyby wiedziała, 
więcej by ze mną 
rozmawiać nie chciała . 
Och, Boże, mój Boże, 
jakże się zmieniłem, 
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jak jsem sve myślenky 
ve svem srdci zmenil. 
Co sem sa modlival, 
uz sa hlava zbyla, 
jak gdyby sa piskem 
zhlybeń zafutila! 

20. 
Mam ja panenku, 
ale po kolenka 
uz sa ji zdvlha 
refaa kośulenka. 

21. 
Muj drahy ta tiC'ku, 
jak vy sa mylite, 
ze sa ja ozenlm, 
kteru mi zvołlte. 
Kaidy, kdo pochybil, 
nech trpi za vinu, 
svojemu osudu 
rovnez nevyminu! 

22. 
Sbohem, rodny kraju, 
sbohem, ma dedino! 
Navzdy sa rozlóćit 
zbyva mi jedino. 
Sbohem, muj tatitku, 
a i vy, rnamenko, 
sbohem, ma sestl'ićko 
mych oći pomnenko! 
Ruce vam obtólam, 
zadam odpuśtfai, 
uz pro mne navratu 
zadnó cestó neni! 
Chci vśedmo podillknut, 
co osud porući. 
Zefka na mne ćeka 
se synem v narući! 

„ 

wszvstko, co nieważne, 
wszystko porzuciłem . 
O co się modliłem, 
o tym zapomniałem, 
płynął wartki strumień, 
ja go zatrzymałem. 

20. 
Na mojej miłej 
biała koszuleńka, 
już się nam rodzi 
dziecina malel'tka. 

21. 
Ojcze mój kochany, 
nic o mnie nie wiecie, 
nie wezmę za żonę 
tej, którą wskażecie. 
Każdy, kto pobłądził, 
niech cierpi za winę, 
przeznaczenia swego 
ja też nie ominę. 

22. 
Z Bogiem, ziemio ojców, 
z Bogiem moja wiosko, 
żegnam się, choć serce 
wypełnione troską . 
Z Bogiem, ojcze, matko 
i ty siostro miła, 
nie zapomni;' o was, 
w pamięci ma siła. 
Wybaczcie mi, proszę, 
wybrałem już drogę, 
z niej dziś ani jutro, 
zawrócić nie mogę. 
Co los mi wyznaczy, 
temu stawię czoła! 
Zefka z synkiem czeka, 
życie tak mnie woła! 

LEOS JANAĆ:EK 
Urodził się 3 lipca w Hukvaldach, zmarł 12 sierpnia w Mo
rawskiej Ostrawie. Był synem wiejskiego nauczyciela; stu
diował w Brnie, Pradze, Lipsku i Wiedniu. Po powrocie do 
Brna założył szkołę organistowską, którą kierował w latach 
1881-1919 (był także dyrygentem brneńskiej orkiestry i chó
ru, redaktorem czasopisma muzycznego „Hudebni Listy"). 
Z Frantiśkiem Bartosem badał wnikliwie morawski folklor 
i gwarę, co bezpośrednio wpłynęło na jego twórczość . Publi
kował zbiory pieśni ludowych i artykuły na temat folkloru 
morawskiego („Obrzędy i obyczaje ludowe Moraw", „O stro
nie muzycznej morawskich pieśni ludowych"). 
Od 1919 roku był dyrektorem nowo utworzonego konser
watorium w Pradze, a po jego upaństwowieniu (1920) profe
sorem w klasie mistrzowskiej filii konserwatorium w Brnie. 
W 1925 roku Uniwersytet im. Masaryka w Brnie nadał mu 
tytuł doktora honoris causa, w 1927 roku Pruska Akademia 
Sztuki wybrała go - razem z Arnoldem Schonbergiem i Pau
lem Hindemithem - na swego członka. 
Jego życie rodzinne targały tragiczne przeżycia: stracił syna 
Vladimira (1890) i córkę Olgę (1903), miał nieudane, pełne 
kryzysów małżeństwo ze Zdenką Schulzovą; czerpał na
tchnienie z licznych romansów z kobietami z kręgów arty
stycznych i muzycznych (Kamila Urvalkova, Gabriela Ho
rvatova, Kamila Stosslova). 
Najważniejsze utwory: Lasske tance na orkiestrę (1890), balet 
Rakos Rakoczy (1891), Narodni tance na Morave na orkiestrę 
(1892), Sonata fortepianowa »Z ulicy 1.X.1905« poświęcona 
robotnikowi zabitemu podczas antyaustriackiej demonstra
cji, Trio fortepianowe według »Sonaty Kreutzerowskiej« Tołstoja 
(1908), rapsodia symfoniczna Taras Bulba (1918), Glagolska 
mse (1926), dwa kwartety smyczkowe, opery - ]enufa według 
noweli Gabrieli Preissovej Jej pasierbica (1904), Osud (1903-07), 
Vylety pana Broućka według FrantiSka Prohazki i Svatopluka 
Cecha (1920), Katia Kabanova (1921), Pifhody LiSky BystrouSky 
według opowiadania Rudolfa Tesnohlideka (1924), VCc Ma
kropulos według komedii Karela Ćapka (1926), Z mrtveno domu 
(1927-28). 
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Ozef Holda 
Zapisl)i 
łe90 l)tórą 

zniY)nqł 

tłumaczenie 
Jal)ub Pacześnial) 

1. 
Potkał sem mladou ciganku, 
nesla se jako lai\, 
pfes prsa ćerne łeUky 
a oći bez dna zhlan. 
Pohledla po mne zhluboka, 
pak vznesla sa pfes peń, 
a tak mi v hlavl! ostała 
ples celućky, celućky den. 

2. 
Ta ćema ciganka 
kołem sa posmeta. 
Prać sa tady drti, 
prać nejde do sveta? 
Był bych snad veselśi, 
gdyby odj!t chtela; 
śel bych sa pomodlit 
hnedkaj do kostela . 

3. 
Svatojanske mu§ky 
tanćfja po hrazi, 
gdosi sa v podvećer 
podle ni prochazi. 
ećekaj, nevyjdu, 

nedam ja sa zlakat, 
mosela by po tej 

1. 
Spotkałem młodą Cygankę, 
piękną niczym łania, 
warkocz kruczoczarnych włosów 
piersi jej przysłaniał. 
Spojrzała wzrokiem głębokim, 
przeskoczyła przez pień, 
i tak mi w głowie została 
na calutki, calutki dzie1't. 

2. 
Ta czarna Cyganka 
ciągle się tu kręci. 
Czemu nie odchodzi, 
czy świat jej nie nęci? 
Lepiej by mi było, 
gdyby znikła naraz, 
szedłbym za pacierzem 
do kościoła zaraz. 

3. 
Wieczorem przy grobli 
świetliki latają, 
ktoś s i ę tam przechadza, 
kogoś oświetlają. 
Nie czekaj, nie przyjdę, 
nie kusisz mnie wcale, 
serce by mi pękło 
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ma mamenka plakat. 
Mesićek zachodi, 
u:t nic videt nenf, 
stoji gdosi, stoji, 
v naśem zahumeni. 
Dvoje svetelka 
zaftja do noci. 
Pane Boże, nedaj! 
Staj mi ku pomoci! 

4. 
U:t mlade vlaśruvky 
ve hnfzdi! vmo:ti, · 
lefal sem celu noc 
jako na tmozi. 
Uz sa aj svitani 
na nebi patrnf, 
lefal sem celu noc 
jako nahy v tmL 

5. 
TMko sa mi of'e, 
vyspal sem sa mało, 
a gdyz sem odespał, 
o ni sa mi zdało ! 

6. 
Hajsi!, vy sivi volci, 
bedlivo orajte, 
nic vy sa k ol§ine 
nic neoh1edajte! 
Ode tvrdej zeme 
pluh mi odskakuje, 
strakaty fertllśek 
listim pobleskuje. 
Gdo tam na mne ćeka, 
nech raći zkameni, 
moja chora hlava 
v jednom je plameni. 

7. 
Ztratil sem kolfćek, 
ztratil sem od napravy, 
postojte volećci, postojte, 
nory to vyspravi. 
Pujdu si pro neho 
rovnu ja do seće. 
Co komu suzeno, 
tomu neuteće! 

8. 
Nehled' te, volećci, 
tesklivo k uvratlm, 
nebojte sa o mne, 
śak sa vam neztratlm! 
Sto1·1 ćema Zefka 
v o §ine na kraju, 
temne jeji oci 
jiskru ligotaju. 
Nebojte sa o mne, 
aj gdyż k ni pfikroćim, 
dokażu zdorovat 
uhranćlivym oćim. 

9. 
„ Vitaj, Janf&u, 

ftaj tady v lese! 
Jaka śt'astna trefa 
t'a sem cesru nese? 
Vitaj, Janfćku l 
Co tak tady stojm 
Bez krve, bez hnutl, 
ći snad sa mne bojiś?" 

na matczyne żale. 
Księżyc już zachodzi, 
nic nie widać prawie, 
jakaś postać stoi 
w oddali przy stawie. 
Dwoje oczu świeci 
pośród ciemnej nocy . 
Panie Boże, ustrzeż! 
Bądź mi ku pomocy! 

4. 
W gnieździe kwilą z rana 
jaskółcze pisklęta, 
nic prawie nie spałem, 
noc taka przeklęta. 
Już niebo jaśnieje, 
świta już na dworze, 
nocą spać nie dało 
cierniste me łoże. 

5. 
Ciężko mi się orze, 
krótko przed tym spałem, 
a gdy później sen przyszedł 
znów ją tam widziałem! 

6. 
Hej!, moje siwe wołki, 
gorliwie orajcie, 
wcale ku olszynie 
~ię nie oglądajcie! 
Swiat wokół kolory 
na nowe wciąż zmienia, 
nie daje się pługiem 
zorać twarda ziemia. 
Kto tam na mnie czeka, 
w kamień się obróci, 
w mej głowie już ogień 
swą melodię nuci. 

7. 
Ech, trzonek zgubiłem, 
trzon od pługu starego, 
zatrzymajcie się wołki moje, 
poszukam nowego. 
Na porębie znajdę 
ąrzewa powalone. 
Zaden nie ucieknie 
przed tym, co sądzone! 

8. 
Nie patrzcie tak tęsknie, 
wołki. Czego chcecie? 
Nie bójcie się o mnie, 
nie przepadnę przecie' 
Stoi czarna Zefka 
w olszynie na skraju, 
już ciemne jej oczy 
płomieniem pałają . 
Nie bójcie się o mnie, 
dajcie bliżej dotrzeć, 
czarującym oczom 
potrafię się oprzeć . 

9. 
„ Witaj, Janiczku, 
witaj w lesie, miły! 
Jakież drogi dobre 
cię tu sprowadziły? 
Witaj, Janiczku! 
Dlaczego tak stoisz? 
Blady, bez życia, 
może się mnie boisz?" 

„Nemam ja sa veru, 
nemam sa koho bat, 
pfisel sem si enom 
nakolnićek ut' at!" 
„Netez muj Janićku, 
nef'ez nakolnfcku! 
Raći si poslechni 
cigansku pesnicku!" 
Ruky sepjala, 
smu tno zpfvala, 
truchla pesnićka 
srdcem hybala. 

10. 
„ Boże dainy, nesmrtelny, 
proc' s ci gan u zivot dal? 
By bez dle bludil svNem, 
§tvan był jenom dal a dal?" 
„Rozmily Janićku, 
ćujes-li skfivanky?" 
Smutna pesnićka 
srdcem hybala. 
„Pfisedni si pteca 
podleva ciganky!" 
„Boze mocny, milosrdny! 
Nez V pustem svete zahynu, 
daj mi poznat, daj mi dtitl" 
Smutna pesnicka 
srdcem hybala. 
„Potad tady enom 
jak solny slp stojiś, 
vśecko mi pfipada, 
ze sa ty mne bojiś. 
Pfisedni si bliżej, 
ne tak zpovzda1eka, 
ći t' a moja barva 
pf'eca enom leka? 
Nejsu ja tak ćerna, 
jak sa ti uzdava, 
gde nemoze slnce, 
jinSi je postava!" 
I<osulku na prsoch 
krapećku shmula, 
jemu sa vśecka krev 
do hlavy vhmula. 

11. 
Tahne vuna k (esu 
z rozkvetle pohanky. 
„Chceś-li, Janku, videt, 
jak spija ciganky?" 
Haluzku zlomila, 
kameń odhodila. 
„Toz UZ.mam ustlane," 
v smichu prohodila. 
„Zem je mi za pol§W, 
nebem sa ptikf:Yvam, 
a rosu schladle ruce 
v klfne si zahf'ivan1." 
V jednej sukence 
na zenu leZala 
a moja poctivost 
plaćern usedala . 

12. 
Trnava olśinka, 
chladrui studenka, 
cema ciganka, 
bile kolenka: 
na to śtvero, 
co :tiv budu, 
nikd ja uz. 
nezabudu. 
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„Nie takim strachliwy, 
nie mam się kogo bać, 
przyszedłem nowy trzon 
do pługu wystrugać!" 
„Nie strugaj, Janiczku, 
przystań na chwileczkę, 
posłuchaj, zaśpiewam 
cygańską piosneczkę!" 
Ręce złożyła, 
tęsknie śpiewała, 
smutna piosneczka 
serce ściskała. 

10. 
„ Boże wieczny, nieśmiertelny, 
po co Cyganowi żyć, 
skoro ciągle błądzi światem, 
coraz słysząc - dalej idź!?" 
„Kochany Janiczku, 
czy słyszysz skowronki?" 
Smutna piosneczka 
serce ściskała . 
„ Usiądź przecie, proszę, 
u boku Cyganki!" 
„Boże wielki, nieśmiertelny, 
zanim w obcym świecie zginę, 
daj wiedzę, pragnień spełnienie!" 
Smutna piosneczka 
serce ściskała . 
„Zmieniony w słup soli 
cały czas tu stoisz, 
wygląda mi na to, 
że ty się mnie boisz. 
Usiądź, proszę, bliżej, 
nie trzymaj się z dala, 
czy kolor mej skóry 
na to nie pozwala? 
Nie jest taka ciemna, 
na jaką wygląda, 
zbliż się, to zobaczysz -
słońca nie ogląda!" 
Z jej piersi koszula 
nieco się zsunęła, 
jego twarz niewinna 
od krwi zapłonęła. 

11. 
Wabią swym zapachem 
pole, rzeka i las. 
„Chcesz zobaczyć, Janku, 
gdzie sypiam w każdy czas?" 
Gałązkę złamała, 
kamień odrzuciła. 
„Oto mam posłane" , 
śmiejąc się rzuciła . 
„Poduszką jest ziemia, 
niebem się przykrywam, 
a gdy ręce mi zmarzną, 
pod siebie je skrywam." 
W jednej sukience 
na ziemi leżała, 
duszę mą od tego 
żalość wypełniała . 

12. 
Ciemna olszyna, 
czarna Cyganka, 
chłodne źródełko, 
białe kolanka: 
o tym wszystkim, 
choć to skromne, 
nigdy przecie 
nie zapomnę. 





Spotkałem się z synem Kamili, Ottonem 
(zmarłym przed kilkoma zaledwie miesiącami). 
Obraz interesującej nas relacji, jaki zapisał się 
w jego pamięci, był całkowicie pozbawiony 
romantyzmu: pamiętał on bowiem, że jego matka 
podczas ich ostatniej wizyty u Janacka groziła, że 
wyjdzie, jeśli starszy pan nie przestanie grzmocić 
na instrumencie (znaczy wykonywać swoją 
muzykę). John Tyrell, brytyjski biograf Janacka, 
twierdzi, że związek z Kamilą istniał wyłącznie 
w wyobraźni kompozytora; pewien czeski 
uczony wspomina list, który widział w latach 
70. minionego stulecia, a który później zaginął, 
sugerujący, że było inaczej. 

Z całą pewnością Kamila była obsesją Janacka 
- zachowało się ponad 600 listów; namiętnych 
wyznań. Ostatecznie jednak o wiele ważniejsze 
niż fakty, których nie sposób już w tej chwili 
ustalić, jest to, co działo się wyobraźni Jarnicka. 
W chwili, gdy poznał Kamilę, był nieszczęśliwym 
w małżeństwie sześćdziesięcioletnim mężczyzną, 
który pochował już obydwoje swoich dzieci. 
Przez całą swoją młodość i większą część 
dorosłego życia pozostawał postacią z prowincji, 
o marginalnym znaczeniu. Nagle, po wiedeńskiej 
premierze ]enufy w 1916 roku, stał się kulturalną 
ikoną. 
Zapiski, które zaczął pisać w roku 1917, stanowiły 
osobny rozdział w jego twórczości. Było to dzieło 
eksperymentalnego modernizmu, stworzone 
w oparciu o doniesienie z gazety. Był to także 
muzyczny i dramaturgiczny opis miłości do 
Kamili, którą zwykł nazywać swoją Cyganką. 
Jakkolwiek miałaby wyglądać ich faktyczna 
relacja (ona była kobietą dwudziestokilkuletnią, 
szczęśliwą mężatką, matką dwóch synów), 
Kamila z całą pewnością była muzą, inspiracją 
niemal wszystkich dzieł Jarnicka powstałych 
w ostatnich latach jego życia. Konfrontacja 
Schuberta z syfilisem i problemem śmiertelności 
wyzwoliła falę jego późnych dzieł; Kamila 
stała się taką „iskrą" dla Janacka, dla którego 

okres pomiędzy premierą Jenufy w Brnie a jej 
wiedeńskim triumfem był mniej twórczy. Była 
bodźcem - emocjonalnym i erotycznym - do 
zebrania sił w drodze po szeroką sławę. 

Kamila nieumyślnie zwróciła na siebie uwagę 
Janacka swoim głosem. Kiedy siedział 
w kawiarni w kurorcie na Morawach, zanim 
jeszcze w ogóle ją poznał, zarysował muzyczny 
kształt jej głosu w swoim notatniku. Jakieś 10 
lat później, tuż przed śmiercią, zapełnił kolejny 
zeszyt szkicami muzycznymi wokół tematu 
Kamili i zbliżającej się wizyty jej i jej synów. 
Zresztą, to właśnie dzięki tej wizycie Kamila 
była przy nim w chwili jego śmierci. Janacek 
podjął nawet próbę uczynienia jej swoją 
spadkobierczynią, ale sąd w Brnie odrzucił 
ten wniosek (Kamila otrzymywała jednak 
pewien procent tantiernów od dzieł, które 
zainspirowała). 
Jest wymowne, jak sądzę, że to głos był pierwszy. 
Kreatywność muzyczna Janacka potrzebowała 
zanurzenia w człowieczeństwie, emocji, 
cielesności - by się odrodzić. Pod tym względem 
należał on do zupełnie innego świata niż 
przedstawiciele głównego nurtu niemieckiego 
modernizmu (ScMnberg, Webem i inni), czy 
święcącego triumfy eklektyka Strawińskiego, dla 
którego muzyka była sztuką sarną dla siebie, nie 
zaś sztuką w służbie emocji. Strawiński napisał 
kilka zaledwie pieśni, a jego jedyna opera, 
The Rake's Progress, choć znakomita i poruszająca, 
pozostaje jednak zbyt chłodna i bezosobowa. 

Jeśli muzyka Janacka pozostaje wciąż żywa i ma 
niezwykłą siłę oddziaływania, to dzięki temu, 
że nie włączyła się w nurt muzycznej abstrakcji. 
Janacek nie potrafił inaczej: naturalne było dla 
niego łączenie przeżyć osobistych z estetyzmem. 
Rodził się z tego zarówno jakiś rodzaj 
intelektualnych puzzli Uak, poza wszystkim, 
przełożyć uczucia na język muzyki?), 
ale i artystyczny cud. 

zapislr)i... I 8 

E.cos 
z Tanatosem 

UJ tle 
(cz. D 

ffia.ccin Q.mąs 

1. 
Cykl piesni z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestn· stanowi późny \1T-
11 ak1zek hi storii muzyki. Jego powstanie, datowane na wiek XIX, wii)zać 

należy p rzede wszystkim z temilt~·ki) miłosni). l\.limo iż nil czele długiego 
szeregu na jwyb i tniejsz~·ch cykli usYtuo\1·ać wypadil An die fcmc Gclic/1-
tc Beethovenil, to jednak pieśniowe historie miłosne koiarzymy przede 
wszystkim z przedstawicielami romantyzmu. 
Niljp ierw oczywiście z Schubertem i ieszcze dość beztroską Die 'c/1ó11c Miil
lcri11 , krótko przed śmiercią dopełnioną tragicznymi akordami LVintcrreisc, 
il potem z cil lym zastępem sukcesorów wielkiego wiedeńczvka : Schuman
nem (Frr111c11/icbc 1111d Lebe11 orilz Dic/1tcrlicbe), Berliozem (Le:.; 1111its d 'ćtc), 

Brilhmsem (Dic sc/1ó11c M11gcl/011 c), Mahlerem (Licdcr ci11c' f11'1rc11dc11 Gcse/
/c11), wreszcie z Schiinbergiem, na początku swojei drogi silnie romantyzu
i<Jcym (w G11rrc/icdcr) . 
Kompozytorzy dwudziestowieczni \\' opiewaniu miłości nie pozostali by
najmniej\\' tyle za S\~· \·m i poprzed ni kam i - b\· ponownie wymienić Schtin
berga, który ,,. 011:=' Bt1c/1 der !tii11gc11dc11 Giirte11 odrzucił estetykę XIX wieku, 
a także Pic~11i 111ilos11J, H1!f1::a Szynwnowskiego, L_11risc/1c s .1fl11p!to11ie Zemlin
sky' ego czy r-fnm1t'i N1essiaena .. . 
Zestawienie podczas jednego w ieczoru ZapiskÓH' tego, któn1 :11ilw ąl Leosa 
}ilnc1ćka ze współczesnymi nilm So11ct11111i S::ckspim Pawła i'vtvkietyna jest 
- tylko i aż - jed ny m z możliwych świadectw żywotności tego gatunku 
i wiecznie inspiruji)cej mocy miłosnego ilfektu. 

') 

ivlc'iw i ąc o utworach poświęcon~·ch milości , z1n·kle trzeba dotknąć delikilt
nych kwestii il utob iogra ficzn~·ch . Nie inaczei jest \1· przYpildku obu c~ · kli . 

\V od n iesieni u do Zapi,kó<c dość długo utrznm ·\1·ano. że do umuzycznie
nia bezpretensjon.1 lnei opowieści o uwied ze niu Janiczka przez cygankę 
Zefkę. blisko szcśćdziesięcioletniegci komfinzytora popchnęło uczucie do 
młodszej o ponild 30 lat Kamili Stiiss[o,·ei, \1·ó11Tzas już - latem 1917 roku 
- mężatki i matki jednorocznego Oty. Oddziałvwaniu Kamili ni e można 
icdnak prz~·znilć wyłi)cznego wpływu n,1 kształt partl· turv Zapisk!iH', albo
wiem f'Ostnci Zcfki patronowah1 t a kże operowa śpiewaczka Gabriela I lo-
1'\'i\tovi\ . Dopiero po schłodzeniu re lacji z tą kobit'li), komponując \ · ju ż od 
f'ewncgo czilsu Zapiski Jm1i\cek zaczą ł czerpać inspiracię z coraz gorętsz\-ch 
ucz uć d o Stosslovej. Tylko częścicl\ni Zil tem pril \Hl ziwc jest pocz1,nione 
przez niego 11· jedny m z listó11· d o Kamili wyzniln ie: „ przez Cilły czas prac\· 
nad dzie łem myślillem o Tobie' Byłaś moją Zefką z d zieckiem na rękach". 
Autobiograficznv ilspekt So11ctózc S:ckspim Pawła i\lykietyna właściwie nie 
11·ymilgil komentilrza . Kompozycja do tekstów iednego z najważniejszych 

„studi ów miłosci " nowożytnej kultun· śródziemnomorskiej powstała od 
grud nia 1999 do milfca 2000 roku i zaded\·kowi\na została żonie Katarzy
nie, poślubionej nil początku roku 2000. 

3. 
Za literilCki) podstilwę Z11pi,kóz1' tego. który ::11 ik11ąl posłużył Janackowi cykl 
ponild dwudziestu wierszyków, opublikowam' w 191 6 roku na lamach 
„Lidovych novin" pod tytułem Sp(•d pitim ~n11w11ka . Publi kilcję tę opatrzono 
in formilc ii), że jest świadectwem autentvcznvch przeżyć jej taiemniczego 
autora o inicja lach J .O., o którym wicidomo było tylko tyle, że żył \\' XIX 
wieku i pochodził z górskiei wsi 11· Zachodnich Mornwcich. 
Janacek zm ieni ł pierwotnv t~ · tul, ale do koriCil swych dni ż~ · wił przekonil
nie, że ma do czvnienia z ludow\'ln autentykiem. Dopiero wiele lat później 
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Życie intymne wielkich kompozytorów zawsze wzbudzało 
duże, by nie rzec: nadmierne zainteresowanie. Tak 
jakby odbiorcy ich dzieł szukali możliwości odniesienia 
abstrakcyjnych emocji zapisanych językiem sztuki, której 
naturalnym celem jest ekspresja, do świata realnego, 
do - najchętniej owianych jednak mrokiem tajemnicy 
- autentycznych historii i namięh1ości; jakby ten abstrakcyjny 
język musial zostać przetłumaC7ony przez fascynację 
cielesnością. 
Oto seksualność Schuberta stanowi przedmiot niekoI'lczących 
się analiz, problematyczna kwestia rzekomych skłonności 
pedofilskich Benjamina Briltena urasta do rangi obsesji, 
a listy - nic zachowane zresztą - Brahmsa i wdowy po jego 
p rotektorze, Klary Schumann, są wciąż niewyczerpanym, 
choć domniemanym źródłem domysłów, które sprowadzają 
ię głównie do jednej kwestii: robi li lo cLy tci nic? 

momencie akcji pojawia się nie wiadomo skąd. 
Można je tez traktować jak wyłamującv :-.ię z ram 
gatunku cykl pieśni, którego bohatern - rolnika, 
bliskiego kuzyna młynarczyka z Schubertowskicj 
Pirk11cj 111ły11arki - ratuje od niechybnej śmierci 
seksowna cygat'lska mezzosopranistka, 
zjawiająca się na jego polu. 

Gdy po raz pierwszy zetknąłem się L Zapiskami 
- jako kompletny ignorant w kwestii Janaćka 
i jego dzieła - pomyslałcm, że owo „zniknął" 
musi mieć znaczenie polityczne: że to coś 
o pokazowych procesach i niesłusznych 
aresztowaniach. Okazało się potem, że istotnie 
jest to dzieło o wolności, jednak o zupełnie inną 
wolność tu chodzi. Za podstawę literacką mając 

zbiór wierszy opublikowanych w brneriskiej 
gazecie, Zapiski są historią drogi do wolności 
osobistej; opowieścią o miłości bez społecznych 
uprzedzcf1, o przekraczaniu barier klasowych, 
kulturowych i etnicznych\'\ ros7ukiwaniu 
spełnienia . 

Jednocześnie muzyka ta przesycona jest żalem 
za tym, z czego podczas tego dążenia trzeba 
rezygnować. To historia miłosna, pozostawiająca 
u odbiorcę wrażenie dojmującej samotności : 

bohater musi się pożegnać z domem i rodziną, 
by podążyć za swym przeznaczeniem. 

Kilka lat temu zdecydowałem się na realizację 
dokumentu na temat Zapisków dla kanału BBC4. 
To było szczególne doświadczenie : rodzaj 
detektywistycznej wręcz przygody, obejmującej 
podróż na Morawy w celu zbadania pochodzenia 
wierszy, które wykorzystał Janacek, oraz 
faktycznego charakteru jego relacji z Kamilą 
Stósslovą - kobietą, która zainspirowała go do 
napisania Zapisków, jak również większości jego 
późnych dzieł. 

Podróż przez sielskie Morawy przyniosła 
refleksję nad swoistym fenomenem tej prowincji 
u schyłku panowania dynastii Habsburgów. 
Mijaliśmy kolejno wioski, w których na świat 
przychodzili: Freud, Mahler, Janacek. Ten ostatni 
jako chłopiec śpiewał w chórze w opactwie, 
w którym swoją fasolę hodował Gregor Mendel. 
Musiałem też w pewnym sensie przełamać 
swoją niechęć do poruszania pewnych kwestii, 
która w czasach, gdy pracowałem jako 
dokumentalista dla telewizji, powstrzymywała 
mnie przed zadawaniem pytań niewątpliwie 
niezbyt wysublimowanych intelektualnie, za 
to niezwykle atrakcyjnych z dziennikarskiego 
punktu widzenia. Przed takim właśnie 
pytaniem ijak bv nie było : Lawstydzającym) 

zostałem postawiony tym razem: czy między 
Janackiem i Kamilą Stosslovą doszło do kontaktu 
seksualnego, czy też nie? 
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