




BOHDAN POCIEJ 
Schubert może być nazwany największym metafizykiem muzyki wśród kompozyto

rów epoki romantyzmu . ( ... ) Sensus metaphysicus szuka jakby dźwiękowego języka uczuć 
i znajduje go nad wyraz bogatym i rozwiniętym. Intuicja metafizyczna rodzi się wszak z głę

bi naszego odczucia: siebie, własnego ja, świata, Bytu, Boga. Tą intuicją, tym zmysłem 
nadprzyrodzonym chwytamy dopiero cały splot przeciwieństw egzystencjalnych: życia 

i śmierci , szczęścia i tragedii, miłości i odrzucenia, radości i rozpaczy. ( .. . ) 
Do takiego to spełnienia( ... ) prowadził ów genialny cykl „ Podróży zimowej" (do tekstów 

romantycznego poety - rówieśnika Schuberta - Wilhelma Mullera) dramat muzyczny ( egzy
stencjalny!) w 24 obrazach, scenach o niezwykle skondensowanej wyrazistości, niedoścignio

ne arcydzieło formy cyklicznej w historii pieśni , obrazujący - symbolizujący - wędrówkę me
tafizyczną ... 

JAN KOTT 
Wilhelm Muller, romantyczny i nie najciekawszy poeta niemiecki, poskładał dwadzieścia 

cztery liryki. Schubert stworzył do nich jedno ze swoich przedśmiertnych arcydzieł „Win
terreise". „Podróż zimowa" Barańczaka nie jest przekładem z Mullera (poza jednym wier
szem) . To Schubert był inspiracją i wyzwaniem. Bo cykl Barańczaka jest przekładem muzyki. 
Poezja nawet najsuchsza, najbardziej semantyczna, nie jest nigdy w pełni jednoznaczna, 
za każdym słowem niesie się echo . Pieśń ma niejednoznaczność i cielesność śpiewu : trzepo
cze w gardle, drży w piersiach. 

MICHAŁ BRISTIGER 
Barańczak wnosi do sprawy ton własny i niepowtarzalny. Podam dwa przykłady. 

W pierwszej pieśni „Die Nacht" wędrowiec , der Wanderer, opuszcza swoje miasto i pozosta
wia w nim także ukochaną. U Barańczaka jej nie ma, nie ma nawet miasta, są tylko ujadają
ce psy i pustka dokoła. Wpadliśmy w problemy egzystencjalne. Lekka ironia romantyków sta
je się tu bezgraniczna. 

Zaś w pieśni ostatniej jedyną osobą - jedyną w całym cyklu 24 pieśni opisujących wę
drówkę - jest Lirnik. I on również znika u Barańczaka , !tył kimś naprawdę ważnym: tragicz
nym muzykiem, któremu nikt nie wtóruje, a może też i przewodnikiem innej już wędrów
ki , prowadzącym dusze zmarłych do krainy muzyki, czyli krainy śmierci? U Barańczaka za
stępuje go odbicie w witrynie lirycznego ja, pojawia się sobowtór, postać par excellence ro
mantyczna. Sobowtóry nie mogą jednak zaludnić świata, ten świat pozostaje pusty bar-

dziej jeszcze od romantycznego. Ów Lirnik grał da
lej , choć nie było nikogo, żeby rzucić mu monetę , 

choć nikt nie pragnął go zobaczyć, ani wsłuchać się 
w jego muzykę. Teraz lirę zastąpiło radio kieszonkowe, 
cóż z tego, że niesione na sercu , skoro to serce sobo
wtóra. Z radia da się usłyszeć muzykę Schuberta, już 
przemienioną w muzykę mechaniczną, wydobywającą 

się ze słuchawek. Pomyślmy: jeżeli wiersz Barańczaka 
jest śpiewany, to w tym momencie - o dziwo! - słyszymy 

przecież muzykę właśnie żywą . To słowo o muzyce me
chanicznej należy w tej chwili do żywej materii dźwięko
wej , ale pojęciowo jest jedynie sobowtórem dźwięku ży
wego , gdyż mówi o martwym. Dziwne jest to wszystko, 
przewrotne - i piękne . 

ANTONI LIBERA 
„Moją ambicją", anonsuje Barańczak w słowie od au

tora, „było napisanie takich tekstów, które można było

by zaśpiewać do określonej melodii , a zarazem - prze
czytać również w oderwaniu od muzyki, jako samo
dzielne wiersze". Postawione sobie zadania wykonał, 
jak zwykle, bezbłędnie. Wiersze, pod względem formal
nym , idealnie wpisują się w strukturę muzyczną. Poeta 
zachowuje nieraz - w określonych miejscach (na da
nych dźwiękach) - nawet te same głoski co w tekście 
niemieckim. Cóż jednak wychodzi z tego połączenia? 
Z połączenia idealnego pod względem merytorycz
nym - z najczystszą romantyczną muzyką Schuberta? 
Dysonans. Ostry, zgrzytliwy dysonans. Pieśń współ

czesnego wędrowca, zagubionego w otchłani cywiliza
cji XX wieku w jej schyłkowym stadium , podłożona pod 
nuty natchnionego Schuberta zachowuje się jak - nie 
przymierzając - diabeł wrzucony do święconej wody. 
Zostaje odrzucona. Jak przeszczep. Jak obce ciało . 

Oto, dokądśmy zaszli - zdaje się przez ten ekspery
ment konstatować Barańczak. - Nawet naszej rozpaczy 
nie da się już wyśpiewać na ową dawną nutę . 

Muzyka jako arbiter. Jako punkt odniesienia. 
Jako krytyk kultury - krytyk kryzysu człowieka. 

Przytoczone fragmenty artykułów pochodzą z: 
Bohdan Pociej „Zmysł nadprzyrodzony", Tygodnik 
Powszechny 1997 nr 51-52 „Głosy o Podróży zimowej 
Stanisława Barańczaka" (Michał Bristiger, Jan Kott, 
Antoni Libera), Zeszyty Literackie 1995 nr SO. 



About Winter journey _______________ _ 

BOHDAN POCI EJ 
Schubert can be called the greatest metaphysician among the composers of the Romantic era. 

( ... )The s~nsus metaph(sicus seems to be looking for a language of sounds to express feelings 
and finds 1t extremely nch and developed . Metaphysical intuition, after all , is born out of the 
d~pth o: how we feel abo ut: ourselves, our ego, the world , Being, God. lt is through this intuition, 
w1th th1s supernatural sense, that we grasp the whole complex of existential opposites: 
life and death , happiness and tragedy, love and rejection , joy and despair. ( .. . ) 

lt was such a fulfilment ( .. . ) that the Winter journey series led to, the work of a genius (com
posed for a lyric cycle _by the Romantic poet Wilhelm Muller, Schubert's coeval), an (existential!) 
musical drama 1n 24 1mages, scenes of extraordinarily condensed expressiveness, an unmatched 
ma~terpiece of the cycle form in the history of song, depicting - symbolizing - metaphysical wan
denng ... 

JAN KOTT 
Wilhelm Muller, a Romantic German poet, hardly the most interesting one, put together twenty 

four lync poems. Schubert turned them into one of his prehumous masterpieces , Winterreise. 
Barańczak's Winter journey is not a translation of Muller's work (except for one poem); it was 
Schubert that was his inspiration and challenge . Because Barańczak's series of poems is a transla
tion of music. Even at its driest, at its most semantic, poetry is never entirely unambiguous; some 
echo lurks behind every word . A song has the ambiguity and corporality of singing: it flutters 
in the throat, vibrates in the chest. 

MICHAŁ BRISTIGER 
What Barańczak contributes is his own idiosyncratic tone. Let me give you two examples. 

In the first song, ' Die Nacht', the wanderer leaves his town and his beloved woman in it. 
In Barańc~ak's poem , she is not there, even the town is not there, all that is there are barking dogs 
and empt1ness all around. We have plunged into existential problems. What was a light irony 
on the part of the Romantics becomes limitless here. 

And then in the final song, the only person - the only in the whole cycle of 24 songs describing 
the wandering - is the Lyre Player. He vanishes too with Barańczak; he was someone really im
portant: a tragic musician who accompanies no singer, and perhaps also a guide for some other 
journey, leading the sou Is of the dead to the realm of music - the realm of death? In Barańczak's 
poem, he is replaced by a window reflection of the lyrical I; a lookalike comes forward , indeed 

a Romantic figure . Lookalikes cannot, 
however, popu late the world ; this world 
remains even emptier than the Ro
mantic one . The Lyre Player played on 
even though there was no one around 
to toss him a coin, even though no one 
wished to see him or listen to his mu 
sic. Now the lyre has been replaced 
by a portable radio, and what good 
is the fact that it is carried on the heart 
if it is a lookalike 's heart? You can hear 
Schubert's music coming from the ra
dio, al ready transformed into mechani
cal music , emitted by the earphones . 
Let us think: ifBarańczak's poem is being 
sung, then , at this particular moment -
oh wonder! - what we hear is after all 
live music. The words about mechanical 
music now belong to the living matter 
of sounds but, in notional terms, are 
only lookalikes of living sounds because 
they talk about something dead. All ofit 
is strange, perverted - and beautiful. 

ANTONI LIBERA 
'My ambition ', Barańczak announces 

in the author's preface, 'was to write 
texts that could be sung to a specific 
melody, and at the same time read 
in abstraction from music, as autono
mous poems.' He completed the task 
that he had set forhimself, as usual , flaw
lessly. In formal terms, the poems fit the 
musical structure perfectly. Sometimes, 
at specific places (on relevant notes) , the poet retains the same phonemes that are found in 
the German text. What is it, however, that comes out of this combination? A combination 
of the i deal in terms of content and the purest Romantic music of Schubert? A dissonance. 
A sharp, screeching dissonance . The song of a modern-day wanderer, lost in the abyss of2Qth 
century civilization in its declining phase, set to the notes of the inspired Schubert, behaves 
like, sa~, a devil thrown into holy water. lt is rejected . Like a transplant. Like a foreign body. 

Th1s 1s what we have come to - Barańczak seems to be saying through this experiment. -
Even our despair cannot be sung to this old tune anymore. 

Music as an arbitrator. As a point of reference. As a critic of cui tu re - a critic of the crisis 
of man . 

These fragments of articles are quoted from : 
Bohdan Pociej "Zmysł nadprzyrodzony", Tygodnik Powszechny 51 - 52/ 1997. 
"Głosy o Podróży zimowej Stanisława Barańczaka" (Michał Bristiger, Jan Kott, Antoni Libera), 
Zeszyry Literackie 50/ 1995. 




