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oblistka starannie zadysponowa!a 
t" stron" swego #wieckiego pogrze-
bu. Nie $yczy!a sobie repertuaru 

kojarzonego z ceremonia!em ko#cielnym, 
typu „Marsz $a!obny” i Preludium c-moll 
Chopina, „Requiem” Mozarta czy pie#ni 
„Anielski orszak”. Na cmentarzu odtwarza-
no piosenki Elli Fitzgerald, ulubionej wo-
kalistki Szymborskiej. Wcze#niej, w samo 
po!udnie, z wie$y Ko#cio!a Mariackiego 
zamiast hejna!u rozleg!a si% melodia pio-
senki „Nic dwa razy si% nie zdarza”, jednego 
z evergreenów polskiej muzyki rozrywko-
wej, skomponowanego do wiersza Poetki. 
Zagra! Marian Magiera, pierwszy tr%bacz 
orkiestry Capella Cracoviensis.

I pomy#le&, $e kilka lat wcze#niej, jako 
owoc zabaw literackich Szymborskiej i jej 

znajomych, powsta!o nast%puj"ce epita-
'um pióra Grzegorza Turnaua: 

Tu le!y W. S.
Pogrzebik bez "ez.
Jak poda"o Radio Zet,
Na grobie jest tylko pet.
Wed"ug Wyborczej Gazety
Dwa pety.

Poetka i jazz
(ycie i osoba Szymborskiej by!y przeci-

wie)stwem koturnowo#ci i patosu. Obda-
rzona wielkim poczuciem humoru i zmy-
s!em autoironii, rozumia!a i lubi!a kultur% 
popularn" w jej wszelkich przejawach, jak 
telewizja kablowa, 'lmy kryminalne i se-
riale, zakupy w supermarketach, kube!ek  

z KFC, mro$ona pizza w kartonie czy zup-
ka w proszku. Nie ta)czy!a, nie gra!a na 
$adnym instrumencie. Uwielbia!a jazz,  
a najbardziej – Milesa Davisa i Ell% Fitzge-
rald. To ich muzyka s"czy!a si% w mieszka-
niu Szymborskiej w tle spotka) w gronie 
przyjació!. Elli Fitzgerald, od której by!a 
zaledwie o sze#& lat m!odsza, po#wi%ci!a 
wiersz z ostatniego tomu „Tutaj” – „Ella  
w niebie”. Lektura tego liryku nasuwa sko-
jarzenia z tekstami bluesów. Uboga czar-
noskóra, oty!a dziewczyna modli si% do 
Boga, aby odmieni! jej los, ale Bóg wie, $e 
wielka sztuka rodzi si% z nieszcz%#cia i nie 
spe!nia pro#by: 

Po"o!y" tylko r#k# na jej sercu, 
zajrza" do gard"a, pog"aska" po g"owie. 

.LHG\�Z������]PDUï� 
dziennikarz Andrzej  

:R\FLHFKRZVNL��]DïRĝ\FLHO� 
Radia Zet, a w czasie jego  

pogrzebu na warszawskich  
3RZÈ]NDFK�]�JïRĂQLNöZ� 
UR]EU]PLHZDï\�SLRVHQNL� 

francuskie, powszechne  
E\ï\�JïRV\�REXU]HQLD�� 

6LHGHPQDĂFLH�ODW�SöěQLHM��
��OXWHJR�������QLH�Z]EXG]LïD� 
MXĝ�ZLÚNV]\FK�NRQWURZHUVML� 

oprawa muzyczna  
XURF]\VWRĂFL�ĝDïREQ\FK� 
:LVïDZ\�6]\PERUVNLHM� 

Z�.UDNRZLH�� 
Signum temporis��

+DQQD�0LOHZVND

Szymborska,  
koloratura i jazz

:LVïDZD�6]\PERUVND���
NDZD�L�SDSLHURV
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A kiedy b#dzie ju! po wszystkim – doda" – 
sprawisz mi rado$%, przybywaj&c do mnie,
pociecho moja czarna, roz$piewana k"odo.

Na krakowskim Cmentarzu Rakowic-
kim ostatniej drodze noblistki towarzyszy-
!y mi%dzy innymi dwie ulubione przez ni" 
piosenki Elli – „Black Co*ee” i „I cried for 
You”. Nic dziwnego, $e Poetka, która nie 
wyobra$a!a sobie $ycia bez kawy i papiero-
sów, czu!a szczególn" sympati% do standar-
du „Czarna kawa”, skomponowanego przez 
Steve’a Burke’a. Spo#ród wielu wy#mieni-
tych wykona) (a #piewa!y go takie s!awy, jak 
Peggy Lee, Petula Clark, Nana Moskouri, 
Marianne Faithfull i Ray Charles) wybra!a 
wersj% Elli – #ciszon", stonowan", „zwyczaj-
n"” opowie#& o wiecznym czekaniu kobiety 
na ukochanego m%$czyzn%, czasie odmie-
rzanym kolejnymi wypitymi 'li$ankami 
kawy i wypalonymi papierosami.

Kiedy w 2009 roku w Operze Krakow-
skiej zorganizowano wieczór promuj"-
cy tomik „Tutaj”, wydawnictwo „Znak” 
wpad!o na pomys!, aby zaprosi& Tomasza 

Sta)k%, który solowymi improwizacjami 
na tr"bce stworzy!by aur% dla autorskiej 
g!o#nej lektury. Oto jak jazzman wspomi-
na to wydarzenie: 

„Znale+& si% na jednej scenie z artystk" 
takiego formatu jak Szymborska to tak, 
jak gra& z Milesem Davisem czy Keithem 
Jarrettem. Muzyka sama wyp!ywa!a z tr"b-
ki. […] Muzyka jest jednak abstrakcj", 
tak wi%c ze swej natury pasuje do poezji, 
zw!aszcza do wierszy Szymborskiej, która 
lubi!a np. pos!ugiwa& si% paradoksem; nie 
by!a to gra intelektualna, lecz jej sposób 
na zbli$enie si% do zagadek egzystencji. 
Tak my#l%. […] Swoj" muzyk% do wierszy 
Szymborskiej nazywam komentarzami. Na 

tr"bce gra si% krótko, lapidarnie; wtedy wy-
dobywaj" si% walory ekspresyjne, brzmie-
niowe. Moja tr"bka towarzyszy!a wierszom 
czytanym przez sam" poetk%. Zauwa$y!em, 
$e poeci inaczej czytaj" swoje utwory ni$ 
aktorzy. To jest kolosalna ró$nica. Wis!awa 

Szymborska mia!a pi%kny g!os i brzmienie 
jej g!osu mnie najbardziej inspirowa!o”. 

Jazzmani i Poetka
Szymborska lubi!a jazz, a poezj% Szym-

borskiej najlepiej rozumieli jazzmani. Nie 
tylko Sta)ko. Na kompakcie wydanym 
przez „Gazet% Wyborcz"” (w ramach czte-
rop!ytowego albumu multimedialnego 
upami%tniaj"cego noblistk%) znalaz!o si% 
dziesi%& piosenek skomponowanych do 
jej wierszy: 
„Nienawi!"” – Hanna Banaszak  

(muz. H. Banaszak)
„Atlantyda” – Grzegorz Turnau  

(muz. G. Turnau)

„Jawno!"” – ,ucja Prus  
(muz. Andrzej Mundkowski)

„Allegro ma non troppo”  
– Stanis!aw Soyka (muz. S. Soyka)

„Nic dwa razy” – ,ucja Prus  
(muz. A. Mundkowski)

„Przy winie” – Dorota Mi#kiewicz  
(muz. W!odzimierz Nahorny)

„Jaskó#ka” [wiersz nosi tytu!  
Upami#tnienie] – Skaldowie  
(muz. Andrzej Zieli)ski)

„Bu$o” – Micha! Bajor  
(muz. Hadrian Filip Tab%cki)

„Nic dwa razy” – Maanam  
(muz. Marek Jackowski)

„Meblo!cianka” – Anna Radwan,  
Grzegorz Turnau (muz. G. Turnau).

Cz%#& kompozytorów potraktowa!a liryki 
Szymborskiej jak teksty u$ytkowe, s!owne 
wype!niacze przeznaczone do „zag!usze-
nia” wyrazist", charakterystyczn" dla swojej 
twórczo#ci stylistyk" (Turnau, Skaldowie, 
Maanam, Bajor). Hanna Banaszak ograni-
czy!a si% do melorecytacji na nieinwazyj-
nym tle d+wi%kowym. Nahorny i Soyka dali 
si% ponie#& rytmowi wierszy (walc – „Przy 
winie”, synkopy – „Allegro…”); ich gorz-
kiej, lecz serdecznej ironii. Niezrównane 
pozostaj" dwie piosenki pianisty i kompo-
zytora jazzowego Andrzeja Mundkowskie-
go (1938-79), skomponowane w po!owie 
lat 60. dla jego ówczesnej $ony, ,ucji Prus,  
i brawurowo przez ni" wykonane. 

Mundkowski skomponowa! muzyk% do 
'lmu „Kochankowie z Marony” (1966) 
w re$yserii Jerzego Zarzyckiego. Pi%kn" 
„Chanson triste” #piewa tam ,ucja Prus, 
ale wbrew napisom w czo!ówce autorem 
s!ów nie jest Wis!awa Szymborska, lecz 
m!ody Jonasz Ko-a. Na istniej"cych ko-
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piach 'lmu nigdy tego nie sprostowano.
Warto wspomnie&, $e po otrzymaniu 

przez Poetk% nagrody Nobla zg!aszali si% do 
niej z pro#b" o napisanie tekstów do piose-
nek czo!owi polscy wykonawcy rockowi, 
na przyk!ad Budka Su.era. Nadaremnie. 

7DN�]ZDQD�SRZDĝQD
W pewnym okresie Szymborska mia!a, 

mo$na rzec, za$y!e kontakty z muzyk" po-
wa$n". Od 1953 roku pracowa!a w redakcji 
tygodnika „(ycie Literackie”, szefuj"c dzia-
!owi poezji (do 1966). Zapewne szuka!a 
mo$liwo#ci dorobienia do pensji, skoro 
wyst"pi!a do macierzystego pracodawcy  
o zgod% na podj%cie pracy dodatkowej  
w… Pa)stwowym Wydawnictwie Muzycz-
nym – na pó! etatu, czyli wówczas 23 go-
dziny tygodniowo, co by!o czasem orien-
tacyjnym, jako $e prac% mia!a wykonywa& 
w domu. Poetka zaj%!a stanowisko dorad-
cy literackiego, a jej obowi"zki zwi"zane 
by!y z redagowaniem tekstów literackich, 
wchodz"cych w sk!ad dzie! muzycznych 
wydawanych przez PWM. Szymborska 
sprawdza!a poprawno#& polskich przek!a-
dów poezji obcoj%zycznej (w edycjach pie-
#ni). Uaktualnia!a pisowni%. Wyg!adza!a 
niezr%czno#ci leksykalne i rytmiczne w re-
edycjach partytur. Mia!a te$ wyra$a& swo-
j" opinie na temat planów wydawniczych. 
Pó!etatowa wspó!praca trwa!a tylko rok. 
Potem Szymborska wykonywa!a jeszcze 
dla PWM incydentalne prace zlecone.

Muzyka klasyczna nie zajmowa!a w jej 
twórczo#ci tak wa$nego miejsca jak np.  
w liryce Julii Hartwig, Jaros!awa Marka 
Rymkiewicza czy Adama Zagajewskiego. 
Nie przywo!uje w wierszach tytu!ów utwo-

rów ani nazwisk kompozytorów i wirtu-
ozów. Nie próbuje opisywa& niezwyk!ych 
dozna) estetycznych. Obcy jest jej ton 'l-
harmonicznego snobizmu, na który sil" si% 
liczni poeci. Jedynie raz pos!uguje si% fa-
chowym okre#leniem tempa – „Allegro ma 
non troppo”, w tytule wiersza, którego tre#& 
nota bene nie ma nic wspólnego z muzyk", 
a jest manifestem mi!o#ci do $ycia. Alter ego 
poetki wyznaje w imieniu ludzko#ci: „Jeste# 
pi%kne […] / Zabiegam mu drog% z lewej, 
/ zabiegam mu drog% z prawej, / i unosz% 
si% w zachwycie, / i upadam od podziwu”. 

„Szybko, ale nie za bardzo” – tak wyobra-
$a sobie podmiot liryczny optymalne tem-
po $ywota, a u$ywaj"c w!oskiego terminu, 
unika pedagogicznej dos!owno#ci. Robi te$ 
b!yskotliw" aluzj% do ujmowania fenomenu 
stworzenia jako wielkiej kreacji, Boga – jako 
wspania!ego artysty, a biogra'i jednostki – 
jako unikalnego dzie!a sztuki.

Szymborska napisa!a te$ dwa wiersze 
drwi"ce z konwencjonalnej opery. Sztucz-

no#& #piewu operowego, absurdy librett  
i inscenizacyjna pompa to #wiat martwej 
estetyki. Z narzeka) tytu!owego „Starego 
#piewaka” (tom „Wielka liczba”, 1976) na 
m!odych #piewaków nie wynika absolut-
nie nic: 

On dzisiaj $piewa tak: trala tra la.
A ja $piewa"em tak: trala tra la.
S"yszy pani ró!nic#?
I zamiast stan&% tu, on staje tu
i patrzy tam, nie tam,
cho% stamt&d, a nie stamt&d
wbiega"a, nie jak teraz pampa rampa pam,
ale ca"kiem po prostu pampa rampa pam,
niezapomniana Tschubeck-Bombonieri,
tylko !e
kto j& pami#ta.

Wiersz „Koloratura” (tom „Sól”, 1962) 
to majstersztyk parodii, kpina z literackiej 
mizerii librett, niesk!adno#ci fabularnej, 
niezr%czno#ci j%zykowych („zmi!uj si%, / 
doremi mane thekel fares!”), grafoma)-
skich rymów (zw!aszcza m%skich: „z!ej- 
-swej”, „wzi"&-wspi"&”). Kiedy# Tuwim  
z porównywalnym polotem wy#miewa! 
kicz operetki.

Okazuje si% jednak, $e ludzie opery po-
tra'" si% zdoby& na dystans do samych sie-
bie. W roku 2004 w Operze Krakowskiej 
50-lecie pracy artystycznej obchodzi!a 
#wietna #piewaczka, sopran koloraturowy, 
Jadwiga Roma)ska. W prezencie od aktor-
ki Anny Polony zacna jubilatka dosta!a… 
recytacj% wiersza „Koloratura” Szymbor-
skiej. By!a zachwycona.

A Szymborska teraz s!ucha w niebie Elli 
Fitzgerald na $ywo.  ■
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Warto wspomnie", #e po otrzymaniu 

przez Poetk$ nagrody Nobla zg%aszali si$ do 
niej z pro&b' o napisanie tekstów do piose-
nek czo%owi polscy wykonawcy rockowi, 
na przyk%ad Budka Su(era. Nadaremnie. 
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W pewnym okresie Szymborska mia%a, 

mo#na rzec, za#y%e kontakty z muzyk' po-
wa#n'. Od 1953 roku pracowa%a w redakcji 
tygodnika „)ycie Literackie”, szefuj'c dzia-
%owi poezji (do 1966). Zapewne szuka%a 
mo#liwo&ci dorobienia do pensji, skoro 
wyst'pi%a do macierzystego pracodawcy  
o zgod$ na podj$cie pracy dodatkowej  
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nym – na pó% etatu, czyli wówczas 23 go-
dziny tygodniowo, co by%o czasem orien-
tacyjnym, jako #e prac$ mia%a wykonywa" 
w domu. Poetka zaj$%a stanowisko dorad-
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by%y z redagowaniem tekstów literackich, 
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dów poezji obcoj$zycznej (w edycjach pie-
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edycjach partytur. Mia%a te# wyra#a" swo-
j' opinie na temat planów wydawniczych. 
Pó%etatowa wspó%praca trwa%a tylko rok. 
Potem Szymborska wykonywa%a jeszcze 
dla PWM incydentalne prace zlecone.

Muzyka klasyczna nie zajmowa%a w jej 
twórczo&ci tak wa#nego miejsca jak np.  
w liryce Julii Hartwig, Jaros%awa Marka 
Rymkiewicza czy Adama Zagajewskiego. 
Nie przywo%uje w wierszach tytu%ów utwo-

rów ani nazwisk kompozytorów i wirtu-
ozów. Nie próbuje opisywa" niezwyk%ych 
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chowym okre&leniem tempa – „Allegro ma 
non troppo”, w tytule wiersza, którego tre&" 
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jako unikalnego dzie%a sztuki.

Szymborska napisa%a te# dwa wiersze 
drwi'ce z konwencjonalnej opery. Sztucz-

no&" &piewu operowego, absurdy librett  
i inscenizacyjna pompa to &wiat martwej 
estetyki. Z narzeka* tytu%owego „Starego 
&piewaka” (tom „Wielka liczba”, 1976) na 
m%odych &piewaków nie wynika absolut-
nie nic: 

On dzisiaj !piewa tak: trala tra la.
A ja !piewa"em tak: trala tra la.
S"yszy pani ró#nic$?
I zamiast stan%& tu, on staje tu
i patrzy tam, nie tam,
cho& stamt%d, a nie stamt%d
wbiega"a, nie jak teraz pampa rampa pam,
ale ca"kiem po prostu pampa rampa pam,
niezapomniana Tschubeck-Bombonieri,
tylko #e
kto j% pami$ta.

Wiersz „Koloratura” (tom „Sól”, 1962) 
to majstersztyk parodii, kpina z literackiej 
mizerii librett, niesk%adno&ci fabularnej, 
niezr$czno&ci j$zykowych („zmi%uj si$, / 
doremi mane thekel fares!”), grafoma*-
skich rymów (zw%aszcza m$skich: „z%ej- 
-swej”, „wzi'"-wspi'"”). Kiedy& Tuwim  
z porównywalnym polotem wy&miewa% 
kicz operetki.

Okazuje si$ jednak, #e ludzie opery po-
tra!' si$ zdoby" na dystans do samych sie-
bie. W roku 2004 w Operze Krakowskiej 
50-lecie pracy artystycznej obchodzi%a 
&wietna &piewaczka, sopran koloraturowy, 
Jadwiga Roma*ska. W prezencie od aktor-
ki Anny Polony zacna jubilatka dosta%a… 
recytacj$ wiersza „Koloratura” Szymbor-
skiej. By%a zachwycona.

A Szymborska teraz s%ucha w niebie Elli 
Fitzgerald na #ywo.  ■

-DGZLJD�5RPDñVND
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