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Andrzej Czajkowski
Seven Shakespeare Sonnets
for voice and piano

[10]  Sonnet No. 104
         To me, fair friend, you never can be old...   5:11
[11]   Sonnet No. 75
        So are you to my thoughts as food to life…   1:49
[12]  Sonnet No. 49
         Against that time, if ever that time come...   2:52
[13]  Sonnet No. 61
        Is it thy will, thy image should keep open…   2:11
[14]  Sonnet No. 89
        Say that thou didst forsake me for some fault...   4:30
[15]  Sonnet No. 90
       Then hate me when thou wilt…  2:00
[16]  Sonnet No. 146
       Poor soul, the centre of my sinful earth…   5:09

Total time: 43:00

Witold Lutosławski
Chantefleurs et Chantefables
to poems by Robert Desnos

arranged for soprano and piano 
by Eugeniusz Knapik

[1]  La Belle-de-nuit     2:41

[2]  La Sauterelle     1:38

[3]  La Véronique       2:10

[4]  L’Églantine, l’aubépine et la glycine     1:36

[5]  La Tortue       1:56

[6]  La Rose        2:18

  [7]  L’Alligator    2:29

[8]  L’Angélique     2:33

[9]  Le Papillon     1:36
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W 1990 roku Witold Lutosławski po raz drugi w swojej twórczości sięgnął do poezji Roberta Desnosa.                 
Po onirycznym „poemacie symfonicznym z głosem”, jak sam określił powstałe w 1975 roku Les espaces
du sommeil na baryton i orkiestrę, jego uwagę zwrócił tomik wierszy poety – Chantefables et Chantefleurs. 
W 1944 roku, na krótko przed aresztowaniem przez gestapo, Desnos złożył w domu wydawniczym Gründ 
rękopis zatytułowany Chantefables pour les enfants sages: à chanter sur n`importe quel air (Śpiewobaśnie 
dla mądrych dzieci; do śpiewania na dowolną melodię). W 1952 roku pod tytułem Chantefables et Chantefleurs 
opublikowano 60 utworów z tego zbioru, dopiero w 1955 ukazała się pełna edycja zawierająca 80 wierszy. 
Krótkie historyjki z pointą, opowiadające o kwiatach, owadach, zwierzętach, odwołują się do wyobraźni 
dziecka nieskrępowanej żadnymi narzuconymi z zewnątrz kanonami. Obrazowanie Desnosa przypomina 
trochę jego dawne, surrealistyczne strategie poetyckie, sprowadzone tym razem do opisania realnej, choć 
ubranej w baśniowe szaty rzeczywistości.

„Lubię język francuski w śpiewie, jego prozodię z akcentem na ostatniej sylabie słowa” – zwierzał się 
Lutosławski Tadeuszowi Kaczyńskiemu w rozmowie na temat Paroles tissées, cyklu pieśni na tenor 
i orkiestrę do słów Jean-François Chabruna. To upodobanie potwierdziły kolejne utwory wokalno- 
-instrumentalne z tekstami Roberta Desnosa. Skąd jednak pomysł wykorzystania wierszy dla dzieci? 
Lutosławski miał już w swoim dorobku liczne piosenki dziecięce pisane w latach 50. XX wieku na 
zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego czy Polskiego Radia. Tamta twórczość, traktowana 
przez kompozytora marginalnie, spełniała „społeczne zapotrzebowanie”, ponadto przeznaczona 
była „do wykonywania dla dzieci i przez dzieci” – jak głosi adnotacja odautorska na jednym z wydań. 
Pierwowzoru nowego cyklu szukać należy raczej w Pięciu pieśniach do słów Kazimiery Iłłakowiczówny, 
w których na kanwie wierszy zaczerpniętych ze zbioru Rymy dziecięce powstała muzyka o niezwykłym 
stopniu dojrzałości i wyrafinowania. Pole inspiracji wydaje się jednak szersze. W rozmowie z Iriną Nikolską 
kompozytor przyznawał, że impulsu dostarczyły mu urocze Duety na dwoje skrzypiec Luciana Beria, utwór 
pisany dla dzieci, lecz bez żadnej taryfy ulgowej. By dodać do tego motywację psychologiczną, powołajmy 
się na słowa Krzysztofa Meyera, który twierdzi, że dla kompozytora nadszedł wtedy czas spełnienia – 
miał on świadomość pokonania wielu trudności zarówno życiowych, jak i artystycznych. Mógł zatem 
pokusić się o dzieło, w którym w formie zawoalowanej, pod postacią dziecięcych rymowanek, ukrył swoje 
najgłębsze uczucia i marzenia. W tym momencie należy postawić tamę domysłom. 

Spośród 80 wierszy kompozytor wybrał dziewięć opowiadających o polnych roślinach, owadach, 
ptakach i zwierzętach. Wiersze są krótkie, kilkuwersowe, zróżnicowane wersyfikacyjnie, ujęte w formę 
opowiadania, poetyckiej impresji, dialogu między rośliną a zwierzęciem (nr 3. La Véronique) lub między 
małym chłopcem a zwierzęciem (nr 7. L`Alligator). Poeta nasycił świat przyrody ludzkimi uczuciami, 

After Les espaces du sommeil of 1975 – the oneiric “symphonic poem with voice”, as the composer 
himself called it – Witold Lutosławski returned to the poetry of Robert Desnos in 1990, setting texts 
from Chantefables et Chantefleurs. The manuscript of this volume was submitted to Gründ publishing 
house in 1944, shortly before the poet’s arrest by the Gestapo. Its full title reads: Chantefables pour 
les enfants sages: à chanter sur n`importe quel air (Song-fables for Good Children; to Be Sung to Any 
Melody). In 1952 sixty poems from this collection were printed as Chantefables et Chantefleurs, but it 
was only in 1955 that the full edition of 80 poems was published. Those brief stories with a message 
or moral, whose heroes are flowers, insects and animals, draw on the child’s imagination unrestricted 
by any external canons. Desnos’s imagery in this collection resembles to some extent his earlier, 
surrealist poetic strategies, which he employs this time to describe the real world, even if that world is 
clad in a fairy-tale costume. 

“I like the French language in songs; I like its prosody, with the stress on the final syllable,” confessed 
Lutosławski to Tadeusz Kaczyński in an interview dedicated to Paroles tissées – a song cycle for tenor 
and orchestra to words by Jean-François Chabrun. Lutosławski confirmed his predilection for French in 
the later vocal-instrumental pieces to texts by Robert Desnos. What, however, made him choose poetry 
for children? The composer had written numerous songs for children in the 1950s; some had been 
commissioned by PWM Edition, others – by the Polish Radio. Those songs, which he saw as marginal 
to his artistic development, answered a “social need” and were meant for performance “for children 
and by children”, as the author’s note in one of the editions informs. If we were to point to a model that 
Lutosławski may have used for his new cycle, it could rather be found in his Five Songs to words by 
Kazimiera Iłłakowiczówna – extremely refined and mature settings of poems from the Children’s Rhymes 
collection. But his inspirations seem to have been more diverse. In an interview with Irina Nikolskaya, 
the composer admitted that the impulse had come from Luciano Berio’s charming Duets for two violins 
– written for children, but without any compromises. We may also postulate psychological motivation: As 
Krzysztof Meyer claims, for Lutosławski it was a time of fulfilment, when, aware that he had eventually 
overcome major difficulties both in his life and his art, he could venture to write a piece in which he 
concealed his deepest dreams and passions under the guise of children’s rhymes. This, however, is as far 
as conjecture can be pushed.

From among the 80 poems in Desnos’s collection, the composer selected nine texts about field herbs, 
insects, birds and other animals. These compact texts, each consisting of several lines, with varied 
versification, assume the form of stories, poetic impression, a dialogue between a plant and an animal 
(No. 3 La Véronique) or between a little boy and an animal (No. 7 L`Alligator). The author saturated the
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ujmując w lakonicznej formie całą gamę miłosnych doznań – od żartobliwie potraktowanego dramatu byka 
wzdychającego do przetacznika po pełne żaru wyznanie sikorki skierowane do anżeliki (nr 8. L`Angélique). 
W utworze Lutosławskiego świat flory zyskał przewagę nad światem fauny (stosunkiem 5 do 4), w związku               
z tym kompozytor zdecydował się zmienić tytuł na: Chantefleurs et Chantefables (Śpiewokwiaty i śpiewobajki). 
W książce programowej festiwalu Warszawska Jesień‘91, podczas którego odbyło się polskie prawykonanie 
nowego dzieła, Witold Lutosławski napisał: „Wiersze przeznaczone są dla dzieci. Nie mogę tego samego 
powiedzieć o muzyce mojego cyklu na sopran i orkiestrę do 9 tekstów wybranych z książki Desnosa, jakkolwiek 
ich «dziecięcy» charakter ma swoje odbicie w napisanej przeze mnie muzyce”. 

Dziecięcy charakter muzyki przejawia się zwykle w melodii, to ona jest nośnikiem wszelkich treści i emocji 
zawartych w literaturze przeznaczonej dla najmłodszych. Melodia, przez wielu kompozytorów XX wieku 
traktowana jako anachronizm, element przebrzmiałej estetyki romantyzmu, powróciła w nowej postaci pod 
koniec ubiegłego stulecia, ale uwolniona   z praw, które krępowały jej rozwój w czasach awangardowego buntu. 
Ulotność, lapidarny charakter niektórych fraz, motywów tworzących kolejne scenki Chantefleurs et Chantefables 
przywodzi czasami na myśl Koncert fortepianowy kompozytora, utwór zbudowany w wielu miejscach poprzez 
łączenie w dłuższe sekwencje krótkich, przeobrażających się nieustannie figur, niemal mobilów dźwiękowych. 
Wszystkie zastosowane przez kompozytora zabiegi służą nie tylko wywołaniu odpowiedniego nastroju, lecz 
także celom ilustracyjnym, choć nie zawsze w duchu tradycyjnie pojmowanej mimesis. Jeśli w drugiej opowieści 
kompozytor podkreśla naturę pasikonika, każąc śpiewaczce powtarzać urywaną frazę na słowie saute, to 
w kolejnym utworze oddaje dźwiękami jedynie „sytuację psychologiczną” byka, który znalazł się w godnej 
pożałowania opresji, próbując zdobyć względy weroniki (przetacznika). Smętne, chromatyczne pochody i to 
zarówno w partii solowej, jak i w wielu miejscach akompaniamentu, podobnie jak ekspresyjne westchnienie 
głównego bohatera ze skokiem o oktawę w górę na słowach: Tu est bien belle – są tego niezbitym dowodem. 
Z pełną łagodnego smutku sytuacją dramatyczną trzeciego utworu kontrastuje pełen życia i ruchu obrazek             
z następnej opowieści, w której nad kołyszącymi się różą i głogiem przelatuje ptak. I kolejna pieśń, pełna 
wdzięku autokreacja żółwia, który z namaszczeniem, w hoquetowym stylu oświadcza, że jest piękny, zaś                          
w kolejnym recytatywie sugeruje, że gdyby miał skrzydła mógłby być jaskółką. W całym cyklu urzeka finezja 
z jaką kompozytor oddaje dźwiękiem charakter bohaterów, ich całkiem „ludzkie” przywary i fobie. Tworzy 
mikrokosmos pulsujący wewnętrznym życiem, niesłychanie zróżnicowany. Owe scenki sąsiadują bowiem 
ze sobą na zasadzie kontrastu. Po humorystycznym obrazku z żółwiem (La Tortue) przychodzi najbardziej 
dramatyczna w cyklu elegia o róży (białej, herbacianej). W oryginale francuskim jest to jedyna – wśród 
dziewięciu wierszy – wypowiedź odautorska. Poeta przyjmuje na siebie rolę sprawcy, jednocześnie beneficjenta 
dramatu zerwanej w rozkwicie róży, rozkoszując się jej zapachem. Alegoryczne znaczenie tej sceny podkreślone 
zostało muzycznie poprzez wzrost napięcia – od powściągliwej  w wyrazie, pieśniowej linii melodycznej sopranu, 

natural world with human emotions, laconically expressing an entire spectrum of erotic sentiments: from the 
humorously presented “drama” of a bull’s longing for a veronica, to the titmouse’s fervent confession addressed 
to the angelica (No. 8. L`Angélique). In Lutosławski’s cycle, the flora is represented in larger numbers than the 
fauna (the proportion is five to four). Therefore the composer changed the title to Chantefleurs et Chantefables 
(Song -flowers and Song-stories). The Polish premiere of the cycle took place at the “Warsaw Autumn” in 1991. 
The festival’s programme book contains the following note by Witold Lutosławski: “The poems are meant for 
children. However, I cannot say the same about my music – for soprano and orchestra, setting nine selected 
texts from Desnos’s collection – even if the ‘childlike’ nature of the poems is reflected in my music.” 

That “childlike” character of music is usually reflected in the melody, which is the carrier of all the content 
and emotion in songs for the youngest audience. Many 20th-century composers dismissed melody as an 
anachronism, the residue of an obsolete Romantic aesthetic. Melody did return in a new guise later in the 
century, already liberated from the principles that stunted its growth in the years of the avant-garde rebellion. 
The succinct and fleeting nature of some phrases and motives in the successive “scenes” of Chantefleurs 
et Chantefables at times brings to mind Lutosławski’s own Piano Concerto – many of whose sections are 
composed by linking brief, constantly transforming figures or even sound mobiles into longer sequences.        
The techniques applied by the composer not only serve to create the appropriate mood, but also – to illustrate 
the text, though not always in the traditional mimetic fashion. For instance, in the second song the composer 
represents a grasshopper’s nature by making the singer repeat a broken phrase on the word saute, but in the 
third – he only reflects the “psychological condition” of the bull, lamentably thwarted in his attempt to win 
the favour of the veronica. The wistful chromatic passages both in the solo part and in many sections of the 
accompaniment, as well as the expressive sighs of the protagonist – with an upward octave leap on the words 
Tu est bien belle – are clear evidence of this psychological-illustrative quality. The quiet sadness of the third 
song’s drama contrasts with the fourth scene, full of life and movement, in which a bird flies over a rosebush 
and a hawthorn bush swayed by the wind. The narrator of the fifth song is the tortoise, which announces its own 
beauty with solemn dignity in hocket style and then, in the recitative that follows, suggests that – should he only 
get wings – he could well be a swallow. The whole cycle enchants the listener with the subtlety and refinement 
of the fashion in which the protagonists are portrayed with all their quite “human” vices and phobias. The 
composer creates an extremely diversified microcosm pulsating with inner life, contrasting successive scenes 
to each other. Thus, after the humorous scene with the tortoise (La Tortue) there comes the elegy of the white 
tea rose, which is the most dramatic section of the whole cycle, and also (in the French original) – the only 
song in the series in which the author speaks with his own voice, assuming the role of the perpetrator and 
the beneficiary of the tragedy that befell the  plucked rose, whose fragrance he now savours. The allegorical 
significance of this scene has been musically underlined by internal tension, increasing from the reserved, 

6 7
W

ito
ld

 L
ut

os
ła

w
sk

i W
itold Lutosław

ski



ujmując w lakonicznej formie całą gamę miłosnych doznań – od żartobliwie potraktowanego dramatu byka 
wzdychającego do przetacznika po pełne żaru wyznanie sikorki skierowane do anżeliki (nr 8. L`Angélique). 
W utworze Lutosławskiego świat flory zyskał przewagę nad światem fauny (stosunkiem 5 do 4), w związku               
z tym kompozytor zdecydował się zmienić tytuł na: Chantefleurs et Chantefables (Śpiewokwiaty i śpiewobajki). 
W książce programowej festiwalu Warszawska Jesień‘91, podczas którego odbyło się polskie prawykonanie 
nowego dzieła, Witold Lutosławski napisał: „Wiersze przeznaczone są dla dzieci. Nie mogę tego samego 
powiedzieć o muzyce mojego cyklu na sopran i orkiestrę do 9 tekstów wybranych z książki Desnosa, jakkolwiek 
ich «dziecięcy» charakter ma swoje odbicie w napisanej przeze mnie muzyce”. 

Dziecięcy charakter muzyki przejawia się zwykle w melodii, to ona jest nośnikiem wszelkich treści i emocji 
zawartych w literaturze przeznaczonej dla najmłodszych. Melodia, przez wielu kompozytorów XX wieku 
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koniec ubiegłego stulecia, ale uwolniona   z praw, które krępowały jej rozwój w czasach awangardowego buntu. 
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Wszystkie zastosowane przez kompozytora zabiegi służą nie tylko wywołaniu odpowiedniego nastroju, lecz 
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zostało muzycznie poprzez wzrost napięcia – od powściągliwej  w wyrazie, pieśniowej linii melodycznej sopranu, 

natural world with human emotions, laconically expressing an entire spectrum of erotic sentiments: from the 
humorously presented “drama” of a bull’s longing for a veronica, to the titmouse’s fervent confession addressed 
to the angelica (No. 8. L`Angélique). In Lutosławski’s cycle, the flora is represented in larger numbers than the 
fauna (the proportion is five to four). Therefore the composer changed the title to Chantefleurs et Chantefables 
(Song -flowers and Song-stories). The Polish premiere of the cycle took place at the “Warsaw Autumn” in 1991. 
The festival’s programme book contains the following note by Witold Lutosławski: “The poems are meant for 
children. However, I cannot say the same about my music – for soprano and orchestra, setting nine selected 
texts from Desnos’s collection – even if the ‘childlike’ nature of the poems is reflected in my music.” 

That “childlike” character of music is usually reflected in the melody, which is the carrier of all the content 
and emotion in songs for the youngest audience. Many 20th-century composers dismissed melody as an 
anachronism, the residue of an obsolete Romantic aesthetic. Melody did return in a new guise later in the 
century, already liberated from the principles that stunted its growth in the years of the avant-garde rebellion. 
The succinct and fleeting nature of some phrases and motives in the successive “scenes” of Chantefleurs 
et Chantefables at times brings to mind Lutosławski’s own Piano Concerto – many of whose sections are 
composed by linking brief, constantly transforming figures or even sound mobiles into longer sequences.        
The techniques applied by the composer not only serve to create the appropriate mood, but also – to illustrate 
the text, though not always in the traditional mimetic fashion. For instance, in the second song the composer 
represents a grasshopper’s nature by making the singer repeat a broken phrase on the word saute, but in the 
third – he only reflects the “psychological condition” of the bull, lamentably thwarted in his attempt to win 
the favour of the veronica. The wistful chromatic passages both in the solo part and in many sections of the 
accompaniment, as well as the expressive sighs of the protagonist – with an upward octave leap on the words 
Tu est bien belle – are clear evidence of this psychological-illustrative quality. The quiet sadness of the third 
song’s drama contrasts with the fourth scene, full of life and movement, in which a bird flies over a rosebush 
and a hawthorn bush swayed by the wind. The narrator of the fifth song is the tortoise, which announces its own 
beauty with solemn dignity in hocket style and then, in the recitative that follows, suggests that – should he only 
get wings – he could well be a swallow. The whole cycle enchants the listener with the subtlety and refinement 
of the fashion in which the protagonists are portrayed with all their quite “human” vices and phobias. The 
composer creates an extremely diversified microcosm pulsating with inner life, contrasting successive scenes 
to each other. Thus, after the humorous scene with the tortoise (La Tortue) there comes the elegy of the white 
tea rose, which is the most dramatic section of the whole cycle, and also (in the French original) – the only 
song in the series in which the author speaks with his own voice, assuming the role of the perpetrator and 
the beneficiary of the tragedy that befell the  plucked rose, whose fragrance he now savours. The allegorical 
significance of this scene has been musically underlined by internal tension, increasing from the reserved, 
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song-like, sparingly tornamented soprano melody to the culmination on the words Rose d`or, j`ai cueilli la rose 
éclose. The following song – L`Alligator – ushers in an altogether different mood. It is a moral tale with  
a grotesque twist, about a reasonable black boy, who in his heavily chromatic monologue, against the 
background of ostinato figures in the accompaniment, argues how unwise it would be to converse with that 
dangerous reptile. L`Alligator is possibly the most illustrative of the nine songs, especially in the scene where 
we see the beast crawling and later – disappointed at having missed its dinner.  The songs are thus paired off, 
so that each lyrical song is coupled with a humorous one. After the comic situations in which the tale of the 
hungry alligator and the brave boy abounds, there comes the serenade of a titmouse pining for the “charming 
angelica”. The opening and closing pieces are also contrasted. The former, La Belle-de-nuit, breathes an oneiric 
atmosphere that brings to mind some sections of Les espaces du sommeil, whereas the latter is a feast of colour, 
and the incessant movement of tiny figures in the accompaniment represents an invasion of butterflies flocking to 
the fatty broth prepared by the inhabitants of several towns called Châtillon, unaware of the migration they have 
inspired. The impression of disorder, resulting from the massive butterfly attack, is enhanced by the use 
(in several sections of the song) of the ad libitum technique (also present in the closing section of the solo part 
in La Tortue). In the final song, this technique is applied to the accompaniment. The soprano narrates the story 
of the “invasion” with isolated phrases, separated by rests. 

The composer’s respect for the poetic word, which never undergoes decomposition or musical-formal 
deconstruction in his music, is worth emphasising. Lutosławski takes care to present the text clearly and 
distinctly, preserving the natural prosody of the verse. At the same time, he enhances the expressive force of 
some fragments by introducing minor modifications in the text, though without any change of meaning. The 
already mentioned grasshopper from song No. 2 jumps only twice in Desnos’s poem, but as many as six times in 
Lutosławski’s song. This is corroborated by the fourfold repetition of the line Puisque c`est votre métier  in the last 
verse. This kind of poetic licence is acceptable, as poetry is transferred here to a different medium, though the 
character of the utterance remains unchanged. Minor modifications can also be found in the titmouse’s love song 
(e.g. the significant repetition of the phrase: Angélique d`amour).

Chantefleurs et Chantefables was originally scored for soprano and small orchestra of single woodwind and 
brass, small quintet-like string section, harp, piano and percussion. The latter consists mostly of melodic 
instruments, such as tubular bells, glockenspiel, xylophone, xilorimba, vibraphone senza motore), without 
timpani, but with a tambourine. These instruments are frequently employed soloistically and form contrasted 
duos or interweaving polyphonic textures. Instrumental colours play a key role in the cycle. Reducing this 
shimmering palette of colours to a single instrumental part calls for immense imaginative powers, for  a musical 
mind capable of creating a solo counterpart for the entire orchestral diversity. The transcription of the song cycle

oszczędnie zdobionej figurami akompaniamentu, po kulminację przypadającą na słowach: Rose d`or, j`ai 
cueilli la rose éclose. Kolejna pieśń – L`Alligator – wprowadza zupełnie inny nastrój. To groteska połączona                           
z moralitetem o rozsądnym Murzynku, który w pełnym chromatycznych meandrów monologu i na tle ostinatowych 
figur akompaniamentu dowodzi, jak niewłaściwą byłaby rozmowa z niebezpiecznym gadem. L`Alligator to utwór 
bodaj najbardziej nasycony elementami ilustracyjnymi, zwłaszcza w scenie pełzania zwierzęcia, wreszcie jego 
rozczarowania wywołanego nieudaną próbą zdobycia kolacji. Pieśni cyklu układają się zatem w pary: liryczna 
– żartobliwa. Po pełnej komicznych sytuacji dźwiękowych opowieści o głodnym aligatorze i dzielnym Murzynku 
pojawia się serenada sikorki wzdychającej do „czarującej anżeliki”. Kontrastują ze sobą także pieśni otwierające       
i zamykające cykl. Pierwszy utwór, La Belle-de-nuit, z jego senną atmosferą przywodzi na myśl niektóre fragmenty 
Les espaces du sommeil, natomiast ostatni, to feeria barw, nieustanny ruch drobnych figurek akompaniamentu 
mający obrazować inwazję motyli łakomych oczek z rosołu, który przygotowali nieświadomi niczego mieszkańcy 
kilku miejscowości o nazwie Châtillon. Dla spotęgowania wrażenia nieładu, spowodowanego atakiem motyli na 
rosół, kompozytor użył w kilku miejscach pieśni techniki ad libitum (podobnie jak w zakończeniu partii solowej 
w utworze La Tortue). Tym razem technika ta dotyczy akompaniamentu. Sopran, w oderwanych frazach 
dzielonych pauzami, relacjonuje przebieg owej „inwazji”.

Wart podkreślenia jest szacunek kompozytora dla słowa, które w jego muzyce nigdy nie ulega dekompozycji, 
brzmieniowej dekonstrukcji. Dbając o zrozumiałość słów, o zachowanie naturalnej prozodii wiersza, Lutosławski 
wzmacnia jednocześnie wymowę niektórych fragmentów, dokonując drobnych korekt w tekście bez zmieniania 
sensu. Wspomniany bohater drugiego utworu – pasikonik w pierwszym wersie wiersza Desnosa skacze dwa 
razy, u Lutosławskiego sześć. Uzasadnienie znajdujemy w powtórzonym czterokrotnie w pieśni ostatnim wersie 
wiersza: Puisque c`est votre métier. Licencja dopuszczalna w sytuacji przenoszenia poezji w innym wymiar, przy 
zachowaniu charakteru wypowiedzi. Drobne zmiany znajdujemy też w miłosnej pieśni sikorki; znacząca jest tutaj 
multiplikacja zwrotu: Angélique d`amour. 

Chantefleurs et Chantefables zostały pierwotnie skomponowane na sopran i małą orkiestrę z pojedynczą obsadą 
instrumentów dętych, niewielkim kwintetem smyczkowym, harfą, fortepianem i perkusją, w której przeważają 
instrumenty melodyczne (dzwony, dzwonki, ksylofon, ksylorimba, wibrafon bez silniczka – senza motore), 
brak natomiast kotłów, jest tamburyn. Instrumenty te często używane są solistycznie, tworząc skontrastowane 
brzmieniowo duety, polifoniczne sploty; stąd barwa instrumentalna odgrywa w utworze zasadniczą rolę. 
Zredukowanie tej rozmigotanej palety do brzmienia jednego instrumentu wymaga niezwykłej wyobraźni, 
umiejętności znalezienia ekwiwalentu dla brzmieniowej różnorodności zespołu. Transkrypcji pieśni na sopran 
i fortepian podjął się Eugeniusz Knapik – wybitny kompozytor, jednocześnie doświadczony pianista specjalizujący 
się w wykonawstwie muzyki XX wieku. Eugeniusz Knapik ma niezwykły zmysł harmonii i należało się 
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song-like, sparingly tornamented soprano melody to the culmination on the words Rose d`or, j`ai cueilli la rose 
éclose. The following song – L`Alligator – ushers in an altogether different mood. It is a moral tale with  
a grotesque twist, about a reasonable black boy, who in his heavily chromatic monologue, against the 
background of ostinato figures in the accompaniment, argues how unwise it would be to converse with that 
dangerous reptile. L`Alligator is possibly the most illustrative of the nine songs, especially in the scene where 
we see the beast crawling and later – disappointed at having missed its dinner.  The songs are thus paired off, 
so that each lyrical song is coupled with a humorous one. After the comic situations in which the tale of the 
hungry alligator and the brave boy abounds, there comes the serenade of a titmouse pining for the “charming 
angelica”. The opening and closing pieces are also contrasted. The former, La Belle-de-nuit, breathes an oneiric 
atmosphere that brings to mind some sections of Les espaces du sommeil, whereas the latter is a feast of colour, 
and the incessant movement of tiny figures in the accompaniment represents an invasion of butterflies flocking to 
the fatty broth prepared by the inhabitants of several towns called Châtillon, unaware of the migration they have 
inspired. The impression of disorder, resulting from the massive butterfly attack, is enhanced by the use 
(in several sections of the song) of the ad libitum technique (also present in the closing section of the solo part 
in La Tortue). In the final song, this technique is applied to the accompaniment. The soprano narrates the story 
of the “invasion” with isolated phrases, separated by rests. 

The composer’s respect for the poetic word, which never undergoes decomposition or musical-formal 
deconstruction in his music, is worth emphasising. Lutosławski takes care to present the text clearly and 
distinctly, preserving the natural prosody of the verse. At the same time, he enhances the expressive force of 
some fragments by introducing minor modifications in the text, though without any change of meaning. The 
already mentioned grasshopper from song No. 2 jumps only twice in Desnos’s poem, but as many as six times in 
Lutosławski’s song. This is corroborated by the fourfold repetition of the line Puisque c`est votre métier  in the last 
verse. This kind of poetic licence is acceptable, as poetry is transferred here to a different medium, though the 
character of the utterance remains unchanged. Minor modifications can also be found in the titmouse’s love song 
(e.g. the significant repetition of the phrase: Angélique d`amour).

Chantefleurs et Chantefables was originally scored for soprano and small orchestra of single woodwind and 
brass, small quintet-like string section, harp, piano and percussion. The latter consists mostly of melodic 
instruments, such as tubular bells, glockenspiel, xylophone, xilorimba, vibraphone senza motore), without 
timpani, but with a tambourine. These instruments are frequently employed soloistically and form contrasted 
duos or interweaving polyphonic textures. Instrumental colours play a key role in the cycle. Reducing this 
shimmering palette of colours to a single instrumental part calls for immense imaginative powers, for  a musical 
mind capable of creating a solo counterpart for the entire orchestral diversity. The transcription of the song cycle
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spodziewać, że podąży on tym właśnie tropem, próbując w bogactwie współbrzmień, grze rejestrów, zmienności 
fakturalnej, możliwościach artykulacji fortepianowej odnaleźć klimat pierwowzoru. Wydaje się, że cel ten 
został osiągnięty, zważywszy, że artysta starał się niemal wiernie odtworzyć strukturę melodyczną, rytmiczną, 
fakturalną i harmoniczną partii instrumentalnej, co nie zawsze jest proste. Zmiany substancjalne powodują 
niekiedy wyostrzenie pewnych efektów, chociażby z uwagi na inny czas wybrzmiewania dźwięku. Swoisty kanon 
I i II skrzypiec w pierwszym utworze zlewa się w jedną linię; w partii fortepianowej, gdzie głosy te powierzone 
są prawej i lewej ręce, słychać ostre wejścia kolejnych motywów. To są jednak niuanse nie ujmujące nic pracy 
translatorskiej Knapika. W oryginale najbardziej ruchliwe są instrumenty dęte, fortepian i harfa. Smyczki w wielu 
fragmentach (np. w pieśni L`Églantine, l`aubépine et la glicine) stanowią harmoniczną podstawę, swoiste basso 
continuo oparte na wolno zmieniających się akordach. W wersji fortepianowej partia smyczków powierzona 
jest  w takim wypadku lewej ręce, pozostałych instrumentów – prawej. Ale nie zawsze sytuacja jest tak prosta. 
Czasami instrumenty tworzą wielobarwne mikstury ( jak w skrajnych fragmentach pieśni La Véronique czy 
w ostatniej pieśni – Le Papillon) wymagające w nowej wersji zapisu w miarę uproszczonego, oddającego 
jednak istotę muzycznej wizji Lutosławskiego. W wersji Knapika są też fragmenty, gdy lewa ręka na równi z prawą 
realizują partię wielu instrumentów, tworząc kalejdoskop nieustannie zmieniających się motywów, ulotnych fraz, 
oderwanych, przedzielonych pauzami akordów. 

Witold Lutosławski tworzył swoje dzieło w okresie, gdy przedmiotem jego twórczych wysiłków było 
uzyskanie „cienkich faktur”, unikanie gęstych harmonii na rzecz linearnie splecionych wiązek dźwięków.                                  
Taka koronkowa faktura łatwiej poddaje się transkrypcji na pojedynczy instrument niż masywne brzmienie dużej 
orkiestry.  Eugeniusz Knapik, starając się wiernie odtworzyć w medium fortepianu uroki orkiestrowych pieśni                   
Witolda Lutosławskiego, stworzył nową jakość. Ta postać Chantefleurs et Chantefables do słów Roberta Desnosa 
warta jest obecności na estradach koncertowych na równi z oryginałem.

W latach 80. ubiegłego wieku, w polskich kręgach uniwersyteckich pojawiło się pojęcie „pisarzy źle obecnych”. 
Chodziło o twórców emigracyjnych, którzy z powodu zapisów cenzury znani byli tylko wąskim kręgom 
specjalistów. Z czasem określenie to przylgnęło do wszystkich artystów dotkniętych syndromem społecznej 
amnezji, niekoniecznie o politycznym podłożu. Wydaje się, że Andrzej Czajkowski przez wiele lat należał do 
tej drugiej grupy. Zapamiętany jako wyróżniający się laureat V Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 
w 1955 roku, gdzie zdobył VIII nagrodę, przypomniał się polskim melomanom rok później, jako zdobywca III 
nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Królowej Elżbiety Belgijskiej. Po powrocie i krótkim

for soprano and piano was the work of Eugeniusz Knapik – an eminent composer, who is also an experienced 
pianist specialising in 20th-century music. Knapik’s extraordinary sense of harmony made it possible for him 
to recreate the atmosphere of the original in his transcription by means of harmonic diversity, an interplay 
of registers, changeable textures and piano articulations. He seems to have succeeded in his task, faithfully 
reproducing the melodic, rhythmic, textural and harmonic structure of the orchestral part – which was by no 
means always easy. The change of instrumental basis heightens some of the effects, for instance because of 
a different sound decay rate. The distinctive canon of the 1st and 2nd violins in song No. 1 merges into one line; in 
the version with piano, these parts are entrusted to the right and the left hands, and therefore the sharp entries 
of individual motifs can be heard. These are nuances, however, which detract nothing from the quality of Knapik’s 
“translation”. In the original version, the most active parts are those of the winds, piano and harp. The strings 
provide the harmonic foundation in many sections (e.g. in the song L`Églantine, l`aubépine et la glicine) – 
– a kind of basso continuo based on slowly changing chords. In the piano version, the string part in such sections 
is rendered by the left, and the other instruments – by the right hand. But the division of roles is not always so 
clear-cut. Sometimes the instruments form multi-coloured mixtures (as in the opening and closing sections of     
La Véronique, or in the last song – Le Papillon). In the piano transcription, these sections must be notated in 
a simplified way, while retaining the essence of Lutosławski’s musical vision. In Knapik’s version there are also 
passages in which the left hand, on a par with the right, renders many different instrumental parts, reproducing 
kaleidoscopically changing motifs, fleeting phrases, isolated chords separated by rests. 

Witold Lutosławski created his cycle in a period when he aimed at “thin textures”, abandoning dense 
harmonies  for the sake of linear bundles of musical lines. This kind of fine texture is easier to transcribe for
 a single instrument than the massive sound of a large orchestra. In his attempt to reproduce the charm of 
Witold Lutosławski’s orchestral songs, Eugeniusz Knapik created a whole new world. His version of 
Chantefleurs et Chantefables to words by Robert Desnos, no less than the orchestral original, deserves to 
become part of the concert repertoire. 

The term “misrepresented writers” (źle obecni, literally: “wrongly present”) was coined in Polish academic circles 
in the 1980s to designate Polish émigré authors whose names, due to strict censorship, were only known to 
a narrow circle of experts. With time, this became the common name for all the artists who fell victim to social 
amnesia, not necessarily for political reasons. For many years, Andrzej Czajkowski (known in the West as André 
Tchaikowsky) seems to have been one of them. Hailed as a remarkable pianist, awarded 8th prize in the 
5th International F. Chopin Competition in 1955, he was heard of again a year later when he won 3rd prize in 
the Queen Elisabeth International Music Competition of Belgium. After a brief stay in Poland he left the home 
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pobycie w kraju wyjechał na stypendium ufundowane przez rząd belgijski i do Polski już nie wrócił. Takich 
niewdzięcznych obywateli rząd PRL nie hołubił. Jego dalszą karierę pokrył kurz zapomnienia. W Polsce postać 
Andrzeja Czajkowskiego odżyła w pamięci za sprawą książki Anity Janowskiej (Haliny Sander) Mój diabeł 
stróż. Ten niecodzienny dokument epistolarny, owoc wieloletniej korespondencji między autorką i artystą, 
ukazuje Andrzeja Czajkowskiego takiego, jakim był naprawdę, odartego z estradowego blichtru: chwiejnego, 
neurotycznego, zagubionego w świecie, naznaczonego syndromem „dziecka Holokaustu”, jednocześnie 
pełnego fantazji, znakomicie poruszającego się w wielu obszarach kultury. Za sprawą tej książki i jej kolejnych 
wydań wzrosło zainteresowanie osobą i twórczością Czajkowskiego. Wiadomo, że był rozdarty między pokusą 
intensywnej kariery estradowej a potrzebą skupienia się na pracy kompozytorskiej. Uznany przez Artura 
Rubinsteina za jednego z najwybitniejszych pianistów świata w swoim pokoleniu, uciekał od blasku estrady       
i pochlebstw… we własne wnętrze.

Wydaje się, że komponowanie było dla artysty terapią na lęki, obsesje, pogłębiającą się latami coraz większą 
izolację. Jednak muzyka Andrzeja Czajkowskiego, wbrew obiegowym opiniom, wyrasta ponad ego swego 
twórcy. Doskonała warsztatowo – jest częścią „atonalnego” pejzażu sztuki XX wieku, mieszczącego w sobie 
zarówno kontrapunktyczne reminiscencje przeszłości, jak i chłodną elegancję neoklasyków, dodekafonię 
Schönberga, barbaryzm Bartóka czy witalizm Prokofiewa. Ale jest na swój sposób niepowtarzalna, niekiedy 
porywająca swym dramatyzmem ( jak w II Koncercie fortepianowym) usidlonym jednak przez wymogi dobrze 
skonstruowanej formy, roziskrzona trudną do zdefiniowania wewnętrzną mądrością. Taka jest muzyka 
instrumentalna stanowiąca dominantę twórczości kompozytora. W niewielkim ilościowo dorobku artysty jest 
też opera Kupiec wenecki – rozpoczynająca, po latach od powstania, triumfalny pochód przez estrady teatralne 
– oraz liryki wokalne, w tym cykl Siedmiu sonetów Szekspira na głos i fortepian. Andrzej Czajkowski miał do 
Szekspira stosunek wyjątkowy, o czym świadczy chociażby wybór tekstu do jedynej opery. Być może 
w dramatach mistrza ze Stratfordu znajdował odpowiedź na nurtujące go pytania dotyczące sensu życia, 
zagadki świata? Wiadomo o niecodziennym zapisie testamentalnym kompozytora, który swoją czaszkę 
przekazał Royal Shakespeare Company do wykorzystania jako rekwizyt w spektaklach Hamleta.

W 1967 roku powstał cykl Siedmiu Sonetów Szekspira (Seven Shakespeare Sonnets) na głos i fortepian. 
Spośród 154 utworów tworzących zbiór szekspirowskich Sonetów kompozytor wybrał wiersze oznaczone 
numerami: 104, 75, 49, 61, 89, 90 i 146. Tworzą one historię miłości udręczonej, targanej niepewnością, 
nieukojoną tęsknotą, zatrutej obawą przed zdradą, upokorzeniem, wołającą o litość, zagrożonej szaleństwem. 
Ale w podtekście jest też refleksja eschatologiczna; piękno i młodość nie są wartościami trwałymi. Przemijają 
wraz z osobami, których były atrybutami. Dojrzałość syci się raczej tym, co duchowe, co pozwala pokonać 
obezwładniające poczucie kruchości ziemskiej egzystencji.  

country again on a Belgian government scholarship, never to return. The authorities of communist Poland held 
such “ungrateful” citizens in very low regard, to put it mildly. His later career was quite forgotten. In Poland, 
his name was only recalled from oblivion by Anita Janowska’s (Halina Sander’s) book My Guardian Devil. 
The book – an extraordinary document of the musician’s long-time correspondence with Janowska – shows 
Andrzej Czajkowski as he really was, stripped of the glamour surrounding his stage career: an irresolute and 
neurotic man, cursed with the “Holocaust child” syndrome, but also an extremely imaginative person who 
moved at ease in many different areas of culture. It was thanks to this book and its later editions that interest in 
Czajkowski’s life and work began to grow. We know now that he was torn between the attractions of intensive 
concert life and the desire to focus on composition. Recognised by Arthur Rubinstein as one of the world’s 
greatest pianists of his generation, he fled from the lustre and glamour of stage success… into his own psyche.

Composing music appears to have been a form of self-therapy, his personal cure for fears and obsessions and 
for his own isolation, which was growing worse as years went by. All the same, his music, despite some common 
opinions, is much more than a figment of its author’s ego. Technically brilliant, it was an integral part of the 
“atonal” landscape of 20th-century music, which included echoes of the contrapuntal past, cool neo-
-Classical elegance, Schönberg’s twelve-tone writing, Bartók’s barbarism and Prokofiev’s vitality. On the other 
hand, Czajkowski’s music is also in many ways unique. At times it carries the audience away with dramatic 
expression (as in Piano Concerto No. 2), yoked to the service of well-constructed form and illuminated by an 
indefinable inner wisdom. These are the qualities evident in his instrumental music, which dominated his oeuvre. 
His rather small output of works also includes the opera The Merchant of Venice which now, many years after its 
composition, is beginning its triumphant conquest of theatrical stages, as well as vocal-lyrical pieces, including 
the cycle of Seven Shakespeare Sonnets for voice and piano. Andrzej Czajkowski had a “special relationship” 
with Shakespeare, as the choice of text for his only opera also suggests. It is possible that he found answers to 
his questions about the meaning of life and mystery of the world in the dramas of the playwright from Stratford. 
In his well-known last will, he donated his skull to the Royal Shakespeare Company, asking that it be used as a 
prop on stage during performances of Hamlet.

The cycle of Seven Shakespeare Sonnets for voice and piano was written in 1967. Of the 154 sonnets by 
Shakespeare, the composer chose those numbered 104, 75, 49, 61, 89, 90, and 146. They tell the story of love 
tormented by uncertainty, by unfulfilled longing, by fear of betrayal and by humiliation, begging for mercy and 
imperilled by madness. There is also an eschatological undercurrent in this story: love and beauty shall not 
endure. They will pass, together with the people that embodied them. Mature age prefers the food of the spirit, 
which helps to overcome the overwhelming sense of the frailty of our earthly existence. 
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Czy w takim doborze tekstów, tak zarysowanym dramacie zawarł kompozytor jakiś ułamek swojej 
autobiografii? Może przeczucie własnego losu? Sonety wspomina kilkakrotnie w listach do Haliny Sander. 
W sposób lekki i rzeczowy opisuje prawykonanie, reakcje krytyków, przyjaciół i jakby mimochodem dodaje: 
„Ale najważniejszy aspekt tego wydarzenia był zupełnie prywatny: nie widziałem Michaela od 3 lat (o tym 
właśnie były te pieśni), ale wiedziałem, miesiącami z góry wiedziałem, że on będzie na tym koncercie”. 
Seven Shakespeare Sonnets Andrzeja Czajkowskiego układają się w dramat narastający wraz z każdą kolejną 
pieśnią: od w miarę spokojnej, choć naznaczonej cieniem smutku pieśni pierwszej, wyrażającej podziw 
dla osoby kochanej (Lento assai), poprzez niespokojną, pełną kontrastów pieśń drugą (Vivacissimo), gdy 
bohaterem targają sprzeczne uczucia, i kolejne utwory, w których silne emocje stopniowo wygasają, by 
w ostatniej pieśni (Sostenuto) osiągnąć stan ukojenia, rezygnacji ze wszystkiego, co ziemskie.

Sonety Szekspira – ten „poetycki wgląd w ludzkie serce”, jak napisał Stanisław Barańczak w przedmowie do 
dwujęzycznego wydania dzieła – utrzymane są w rygorystycznych ramach narzuconych przez wykształcony 
w epoce elżbietańskiej model o konstrukcji: 4+4+4+2. Składają się zatem z trzech kwartyn i dystychu 
stanowiącego rodzaj pointy, podsumowania treści wiersza. Andrzej Czajkowski stara się ten wzorzec zachować, 
dzieląc każdą pieśń na frazy odpowiadające kolejnym wersetom, czasem tylko powtarzając jakiś zwrot dla 
podkreślenia jego znaczenia, czy przetrzymując pojedyncze słowa na długiej nucie. Potrafi jednocześnie 
nasycić ten model różnorodną treścią muzyczną – od rozbudowanej, ekspresyjnej linii melodycznej do 
Sprechgesangu, od urywanych, przedzielonych pauzami retorycznych figur po wijące się meandrycznie frazy 
oparte na krokach sekundowych lub nagłych skokach o duże interwały. Ważną rolę w tej konstrukcji pełni 
fortepian, tworząc nastrój, komentując wypowiadane słowa, oddzielając wersy zgodnie z logiką przebiegu, 
pointując wymowę wielu fragmentów silniejszym akordem, jak w zakończeniu sonetu pierwszego. Partia 
fortepianu, podobnie jak linia głosu, wibruje znaczeniem, intensyfikuje emocje – czy to poprzez gęstą figurację, 
ostinatową uporczywość niektórych fragmentów, różnorodność artykulacyjną aż do gry na strunach w pieśni 
piątej (Sonet 89), czy wreszcie swoistą redukcję, jak w pieśni ostatniej, gdzie śpiewaczce towarzyszą głuche 
akordy grane raz ff, raz pp.

Melodyka pieśni, aura harmoniczna, ich klimat zakorzenione są w ekspresjonizmie. Jeśli nawet cień 
wiedeńskiej apokalipsy pierwszych lat XX wieku zasnuwa muzyczne obrazy Seven Shakespeare Sonnets,         
to przecież stanowią one wysoce indywidualną wypowiedź swego twórcy. To intymny dziennik duszy 
Andrzeja Czajkowskiego ujęty w kunsztowną formę sonetu.  

Małgorzata Gąsiorowska

Did the composer put some part of his own life in this human drama and this selection of texts? Or was it 
a premonition of his own fate? He recalls his Sonnets several times in letters to Halina Sander. Lightly and 
matter-of-factly, he describes the premiere, the response of critics and friends, and then, as if by the way, he 
adds: “But the most important aspect of this event was utterly private: I had not seen Michael for three years 
(this is what these songs were about), but I knew, for months in advance I was sure that he would come to that 
concert.” Andrzej Czajkowski’s  Seven Shakespeare Sonnets form a drama that changes with each successive 
song: from song No. 1, rather calm though tinged with sadness, expressing admiration for the beloved person 
(Lento assai ), to the restless song No. 2 (Vivacissimo), filled with contrasts, in which the protagonist is tossed 
about by contradictory feelings, to the later parts of the cycle, in which emotions gradually calm down to reach 
a state of comfort and solace in the last song (Sostenuto), where everything mundane is renounced.

Shakespeare’s Sonnets, which Stanisław Barańczak called a “poetic insight into the human heart”                      
(in his preface to the bilingual edition), maintain the rigorous structural model of 4+4+4+2 (developed in the 
Elisabethan era). This means that they consist of three quatrains and a final couplet, which brings the message 
or recapitulation. Andrzej Czajkowski strives to preserve this pattern by dividing each song into phrases 
corresponding to lines of verse, and only occasionally repeating some words to stress their significance,            
or holding a note on selected single words. At the same time, he fills this formal mould with highly diversified 
musical matter – from elaborate melodic expression, to Sprechgesang, to isolated rhetorical figures divided 
by rests, to meandering phrases based on second progressions and sudden large-interval leaps. An important 
role in this construction is played by the piano, which creates the mood, comments upon the text, logically 
separates the poetic lines, and highlights the meaning of many words with stronger chords, as at the close         
of song No. 1.  The piano part, similarly as the vocal line, vibrates with meaning and intensifies emotions by 
means of dense figurations, incessant ostinatos in some sections, varied articulations, playing on the piano 
strings in song No. 5 (Sonnet 89), and, finally, a peculiar kind of reductionism, as in the last song, where the 
singer is accompanied by hollow chords performed now ff, now pp. 

The melodies of the songs, their harmonic aura and climate, are rooted in musical expressionism. But even 
though the musical world of Seven Shakespeare Sonnets is darkened by the shadow of the early 20th-century 
Viennese apocalypse, the songs still remain their composer’s highly individual artistic statement: 
Andrzej Czajkowski’s intimate soul diary, passed down to us in the refined form of Elisabethan sonnets.                                                   

Małgorzata Gąsiorowska                                                                                                   Translation: Tomasz Zymer
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1.  La BeLLe-de-nuit

Quand je m'endors et quand je rêve
La belle-de-nuit se relève
Elle entre dans la maison
En escaladant le balcon,
Un rayon de lune la suit.
Belle-de-nuit, fleur de minuit.

2.  La SautereLLe

Saute, saute, sauterelle,
Car c'est aujourd'hui jeudi.
Je sauterai, nous dit elle,
Du lundi au samedi.
Saute, saute, sauterelle,
A travers tout le quartier.
Sautez donc, Mademoiselle,
Puisque c'est votre métier.

3.  La Véronique

La véronique et le taureau
Parlaient ensemble au bord de l'eau.
Le taureau dit : « Tu es bien belle, »
La véronique : « Tu es beau. »
La véronique est demoiselle,
Mais le taureau n'est que taureau.

1.  Piękność nocy

Kiedy zapadam w sen i śnię, 
Piękność nocy budzi się. 
Wjeżdża do domu 
przez okno balkonu 
w księżycowej karocy –
piękność nocy, kwiat północy...

2.  konik PoLny

Skacz, skacz koniku polny, 
Dzisiaj przecie dzień wolny. 
Skoczę – mówi – na początek  
z poniedziałku na piątek.  
Skacz, skacz pasikoniku 
po zielonym trawniku. 
Skacz pięknie a wysoko 
ku białym obłokom.

3.  Przetacznik – weronika

Raz weronika z bykiem 
gawędzili nad strumykiem. 
Byk powiedział: „Jesteś piękną”. 
Weronika: „Co za wdzięk”. 
Weronika jest panienką.  
Byk zaś bykiem – choćby pękł.

4.  L’égLantine, L’auBéPine et La gLycine

Églantine, aubépine,
Rouge, rouge, rouge et blanc.
Glycine,
L’oiseau vole en chantant.
Églantine, aubépine,
Bouge, bouge, bouge et vlan !
Glycine,
L’oiseau vole en chantant,
Et vlan, vlan, vlan ! 

5.  La tortue

Je suis tortue et je suis belle,
Il ne me manque que des ailes
Pour imiter les hirondelles.
Que ? Que ?
Mon élégant corset d'écaille
Sans boutons, sans vernis, ni mailles.
Est exactement à ma taille.
Ni ? Ni ?
Je suis tortue et non bossue,
Je suis tortue et non cossue,
Je suis tortue et non déçue.
Eh ? Non ?

4.  dzika róża, głóg, wiStaria

Dzika róża, głóg –
czerwone, czerwone, czerwień i biel. 
Wistaria – 
Przeleciał ptak i taka aria:
dzika róża, głóg –
leci, leci, leci – łup!
Wistaria –
Przeleciał ptak i taka aria! 
I łup, łup, łup!

5.  żółw

Pięknym żółwiem jestem, tak,
jeno skrzydeł jest mi brak,
bym wyglądał jak jaskółka.
Co? Co?
Taki krój mego tużurka,  
niepotrzebny guzik, dziurka,
elegancki jest jak frak.
No, no...
Jestem żółwiem, nie garbusem,
Jestem żółwiem, nie gogusiem, 
a więc smucić się nie muszę.
Proszę, proszę...
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6.  La roSe

Rose, rose, rose blanche,
Rose thé,
J’ai cueilli la rose en branche
Au soleil d’été.
Rose blanche, rose, rose,
Rose d’or,
J’ai cueilli la rose éclose
Et son parfum m’endort.

7.  L’aLLigator

Sur les bords du Mississippi
Un alligator se tapit.
Il vit passer un négrillon
Et lui dit : « Bonjour, mon garçon. »
Mais le nègre lui dit : « Bonsoir,
La nuit tombe, il va faire noir.
Je suis petit et j’aurais tort
De parler à l’alligator. »
Sur les bords du Mississippi
L’alligator a du dépit,
Car il voulait au réveillon
Manger le tendre négrillon.

8.   L’angéLique 

Ravissante angélique,
La mésange a chanté,
Disant dans sa musique
La douceur de l’été.
Angélique du soir,
Mésange des beaux jours, 
Angélique d’espoir,
Angélique d’amour.

9.   Le PaPiLLon

Trois cents millions de papillons
Sont arrivés à Châtillon
Afin d’y boire du bouillon.
Châtillon-sur-Loire,
Châtillon-sur-Marne,
Châtillon-sur-Seine.
Plaignez les gens de Châtillon ! 
Ils n’ont plus d’yeux dans leur bouillon
Mais des millions de papillons.
Châtillon-sur-Seine,
Châtillon-sur-Marne,
Châtillon-sur-Loire.

6.  róża

Róża różowa, róża biała,
herbaciana,
w letnim słońcu cicho spała
i zerwana...
Biała róża, różowa róża,
róża złota,
zapach jej jak sen odurza,
przerwanego snu tęsknota.

7.  aLigator

Gdzieś u brzegu Mississippi 
aligator leżał skryty, 
Murzynek minął go jak cień.
„Dzień dobry, chłopcze, dobry dzień!”  
„Dobranoc” – chłopiec odpowiedział mu.   
„Już ciemno jest i noc zapada,
za mały jestem, aby tu 
z aligatorem sobie gadać”. 
Gdzieś u brzegu Mississippi 
aligator złością kipi,
bo mu z głodu ślinka ciekła, 
a kolacja mu uciekła.

8.  dzięgieL – anżeLika

Czarująca anżeliko – 
sikorka śpiewała, 
słodycz lata mieszała
ze swoją muzyką.  
Anżeliko zmierzchu,
sikorko pięknych dni,
anżeliko nadziei,  
i miłosnych westchnień.

9.  MotyLe

Raz motyli trzysta milionów 
zleciało się do Chatillionu 
na filiżankę bulionu. 
Châtillion-nad-Loarą, 
Châtillion-nad-Marną, 
Châtillion-nad-Sekwaną. 
Biedni ludzie z Chatillionu! 
Tłuste perełki im znikły z bulionu!  
Za to motyli mają trzysta milionów. 
Châtillion-nad-Sekwaną
Châtillion-nad-Marną, 
Châtillion-nad-Loarą. 

Przekład: Wiesław Powaga
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Angélique du soir,
Mésange des beaux jours, 
Angélique d’espoir,
Angélique d’amour.

9.   Le PaPiLLon

Trois cents millions de papillons
Sont arrivés à Châtillon
Afin d’y boire du bouillon.
Châtillon-sur-Loire,
Châtillon-sur-Marne,
Châtillon-sur-Seine.
Plaignez les gens de Châtillon ! 
Ils n’ont plus d’yeux dans leur bouillon
Mais des millions de papillons.
Châtillon-sur-Seine,
Châtillon-sur-Marne,
Châtillon-sur-Loire.

6.  róża

Róża różowa, róża biała,
herbaciana,
w letnim słońcu cicho spała
i zerwana...
Biała róża, różowa róża,
róża złota,
zapach jej jak sen odurza,
przerwanego snu tęsknota.

7.  aLigator

Gdzieś u brzegu Mississippi 
aligator leżał skryty, 
Murzynek minął go jak cień.
„Dzień dobry, chłopcze, dobry dzień!”  
„Dobranoc” – chłopiec odpowiedział mu.   
„Już ciemno jest i noc zapada,
za mały jestem, aby tu 
z aligatorem sobie gadać”. 
Gdzieś u brzegu Mississippi 
aligator złością kipi,
bo mu z głodu ślinka ciekła, 
a kolacja mu uciekła.

8.  dzięgieL – anżeLika

Czarująca anżeliko – 
sikorka śpiewała, 
słodycz lata mieszała
ze swoją muzyką.  
Anżeliko zmierzchu,
sikorko pięknych dni,
anżeliko nadziei,  
i miłosnych westchnień.

9.  MotyLe

Raz motyli trzysta milionów 
zleciało się do Chatillionu 
na filiżankę bulionu. 
Châtillion-nad-Loarą, 
Châtillion-nad-Marną, 
Châtillion-nad-Sekwaną. 
Biedni ludzie z Chatillionu! 
Tłuste perełki im znikły z bulionu!  
Za to motyli mają trzysta milionów. 
Châtillion-nad-Sekwaną
Châtillion-nad-Marną, 
Châtillion-nad-Loarą. 

Przekład: Wiesław Powaga
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1.  the BeLLe-de-nuit

When I sleep and when I dream
The belle-de-nuit awakes.
It enters the house,
Climbing over the railings,
A moonbeam follows it, 
Belle-de-nuit, flower of  midnight.

2.  the graSShoPPer

Hop, hop, grasshopper, 
For today is Thursday.
I will hop, he tells us, 
From Monday to Saturday.
Hop, hop, grasshopper, 
Across all the district.
Then you hop, Mademoiselle, 
For that is your job.

3.  the SPeedweLL

The speedwell and the bull
Were chatting together at the water’s edge. 
The bull said: ‘You are so pretty.’
The speedwell: ‘You are handsome.’
The speedwell is a lady,
But the bull is just a bull.

4.  the dog-roSe, the hawthorn, and the wiSteria

Dog-rose, hawthorn,
Red, red, red and white. 
Wisteria,
The bird flies away, singing. 
Dog-rose, hawthorn,
Shift, shift, shift and crash! 
Wisteria,
The bird flies away, singing, 
And crash, crash, crash!

5.  the tortoiSe

I am a tortoise and I am pretty, 
I am lacking only wings
To be just like the swallows, 
Why? Why?
My stylish waistcoat of  shell
With no buttons, nor polish, nor stitching 
Fits me perfectly.
No? No?
I am a tortoise and not a hunchback, 
I am a tortoise and not well off,
I am a tortoise and not disappointed, 
Yes? No?

6.  the roSe

Pink rose, white rose,
Tea rose,
I picked the rose stems
Under the summer sun.
White rose, pink rose,
Golden rose,
I picked the blooming rose
And its scent made me drowsy.

7.  the aLLigator

On the banks of  the Mississippi
An alligator lurks.
He spies a black man passing by
And says to him: ‘Good day, my boy.’
But the black man replies: ‘Good evening, 
Night is falling, it is getting dark,
I am small and it would be stupid of  me 
To speak with the alligator.’
On the banks of  the Mississippi
The alligator was irritated,
For he wanted at his evening feast 
To eat the juicy black man.

8.  the angeLica

Lovely angelica
The tit sang,
Telling in his music
Of  the gentleness of  summer.
Angelica of  the evening, 
Tit of  sun-filled days, 
Angelica of  hope, 
Angelica of  love.

9.  the ButterfLy

Three hundred million butterflies 
Arrived at Châtillon
In order to drink the broth, 
Châtillon-sur-Loire, 
Châtillon-sur-Marne, 
Châtillon-sur-Seine.
Pity the folk of  Châtillon!
They no longer have eyes on their broth, 
But on millions of  butterflies. 
Châtillon-sur-Seine, 
Châtillon-sur-Marne, 
Châtillon-sur-Loire.

Translation: Stephen Pettitt
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104
To me, fair friend, you never can be old,
For as you were when first your eye I ey’d,
Such seems your beauty still. Three winters cold,
Have from the forests shook three summers’ pride,
Three beauteous springs to yellow autumn turned,
In process of the seasons have I seen,
Three April perfumes in three hot Junes burned,
Since first I saw you fresh, which yet are green.
Ah! yet doth beauty like a dial-hand,
Steal from his figure, and no pace perceived;
So your sweet hue, which methinks still doth stand,
Hath motion, and mine eye may be deceived:   
       For fear of which, hear this thou age unbred:   
       Ere you were born was beauty’s summer dead.   
 
75 
So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet-season’d showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife
As ‘twixt a miser and his wealth is found.
Now proud as an enjoyer, and anon
Doubting the filching age will steal his treasure;
Now counting best to be with you alone,
Then better’d that the world may see my pleasure:
Sometime all full with feasting on your sight,
And by and by clean starved for a look;
Possessing or pursuing no delight
Save what is had, or must from you be took.   
       Thus do I pine and surfeit day by day,   
       Or gluttoning on all, or all away.

104
Dla mnie nie zestarzejesz się — nie, nigdy w świecie:
Bo od chwili, gdy oczy nasze się spotkały,
Nie widzę w twej urodzie zmian. Trzech zim zamiecie
Odarły drzewa lasu z ich szumiącej chwały,
Trzy urodziwe wiosny zżółkły w trzy jesienie,
Gdy jak co roku barwę zmieniały sezony,
Trzy kwietnie swoich wonnych kadzideł spalenie
Przeżyły w trzech czerwcowych żarach: nie zmieniony,
Jesteś wciąż młody, tak jak w dniu, gdy cię poznałem.
Lecz uroda, powolna wskazówka zegara,
Też nie trwa w miejscu: piękno, choć zdaje się stałem,
Podlega zmianie, którą daremnie się stara
       Dostrzec oko. O, strzeżcie się, nie narodzeni:
       I wasze wiosny zgasną w popiołach jesieni.
 
75
Jesteś więc dla mych myśli, czym dla życia — jadło
Albo czym deszcz wiosenny jest dla czarnoziemu;
Spokoju, który zsyłasz, łaknąć mi wypadło
Tak, że rwie mnie niepokój, jak skąpca, któremu
Własne mienie to rozkosz sprawia, to chorobą
Lęku dokucza, gdy mu przypomni złodziei:
Podobnie ja — to pragnę pędzić chwile z tobą,
To się tobą przed światem chwalić chcę z kolei;
To oczy ucztą twego widoku nasycę,
To — chwilę później — czuję, że znowu głód cierpią;
Ani zaś doznać, ani szukać chcą źrenice
Szczęścia innego niż to, które z ciebie czerpią.
       I tak wzrok mój to ściga cię, to znów pochłania — 
       To uczty spotkań, to znów głodówki rozstania.
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49 
Against that time, if ever that time come,
When I shall see thee frown on my defects,
When as thy love hath cast his utmost sum,
Called to that audit by advis’d respects;
Against that time when thou shalt strangely pass,
And scarcely greet me with that sun, thine eye,
When love, converted from the thing it was,
Shall reasons find of settled gravity;
Against that time do I ensconce me here,
Within the knowledge of mine own desert,
And this my hand, against my self uprear,
To guard the lawful reasons on thy part:    
       To leave poor me thou hast the strength of laws,   
       Since why to love I can allege no cause.

61
Is it thy will, thy image should keep open
My heavy eyelids to the weary night?
Dost thou desire my slumbers should be broken,
While shadows like to thee do mock my sight?
Is it thy spirit that thou send’st from thee
So far from home into my deeds to pry,
To find out shames and idle hours in me,                
The scope and tenor of thy jealousy?
O, no! thy love, though much, is not so great:
It is my love that keeps mine eye awake:
Mine own true love that doth my rest defeat,
To play the watchman ever for thy sake:  
       For thee watch I, whilst thou dost wake elsewhere,
       From me far off, with others all too near.

49
Na ów czas (jeśli kiedyś taki czas nastanie),
Gdy ujrzę, jak twa niechęć wady moje karze,
Gdy rozum wezwie miłość twą na przesłuchanie
I ocen ostatecznych dokonać jej każe;
Na ów czas, gdy mnie miniesz, jakbyś nie znał wcale,
I nie powitasz błyskiem słonecznego oka,
Gdy miłość, jakże inna w tym smutnym finale,
Znajdzie powody, by mnie traktować z wysoka;
Na ów czas, jak obrońca w oblężonym grodzie,
Muszę się dziś gotować, otaczać murami
Samowiedzy — lecz przyznać, ku swej własnej szkodzie,
Że zgodne z prawem będzie, co się stanie z nami:
       Gdyż w mocy prawa możesz mnie rzucić, nieczuły;
       Mnie w kochaniu nie wesprą żadne artykuły.

61
Czy z twojej woli staje przede mną jak żywa
Postać twoja i zasnąć nie daje nocami?
Czy twoją jest zachcianką, że z drzemki mnie zrywa 
Cień, który podobieństwem do ciebie wzrok mami?
Czy to twój duch opuszcza cielesne pielesze,
Wysłany tak daleko w gwałtownym porywie
Zazdrości, by pilnował bacznie, czy nie grzeszę,
I każdą hańbę moją notował gorliwie?
O nie, ty kochasz bardzo, ale nie aż tyle;
To moja miłość sprawia, że oka nie zmrużę,
To ona zmusza, abym w te bezsenne chwile 
Słał myśli w nieskończone ku tobie podróże;
       Przez ciebie czuwam; ty też gdzieś nie śpisz, nie marzysz —
       Mnie zbyt daleki, innym zbyt bliski towarzysz.
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89
Say that thou didst forsake me for some fault,
And I will comment upon that offence:
Speak of my lameness, and I straight will halt,
Against thy reasons making no defence.
Thou canst not, love, disgrace me half so ill,
To set a form upon desired change,
As I’ll myself disgrace; knowing thy will,
I will acquaintance strangle, and look strange;
Be absent from thy walks; and in my tongue
Thy sweet beloved name no more shall dwell,
Lest I, too much profane, should do it wrong,
And haply of our old acquaintance tell.    
       For thee, against my self I’ll vow debate,   
       For I must ne’er love him whom thou dost hate.

90 
Then hate me when thou wilt; if ever, now;
Now, while the world is bent my deeds to cross,
Join with the spite of fortune, make me bow,
And do not drop in for an after-loss:
Ah! do not, when my heart hath ‘scaped this sorrow,
Come in the rearward of a conquered woe;
Give not a windy night a rainy morrow,
To linger out a purposed overthrow.
If thou wilt leave me, do not leave me last,
When other petty griefs have done their spite,
But in the onset come: so shall I taste
At first the very worst of fortune’s might;   
       And other strains of woe, which now seem woe,   
       Compared with loss of thee, will not seem so.

146
Poor soul, the centre of my sinful earth, 
Feeding these rebel powers that thee array
Why dost thou pine within and suffer dearth,
Painting thy outward walls so costly gay?
Why so large cost, having so short a lease,
Dost thou upon thy fading mansion spend?
Shall worms, inheritors of this excess,
Eat up thy charge? Is this thy body’s end?
Then soul, live thou upon thy servant’s loss,
And let that pine to aggravate thy store;
Buy terms divine in selling hours of dross;
Within be fed, without be rich no more:   
       So shall thou feed on Death, that feeds on men,   
       And Death once dead, there’s no more dying then.

89
Powiedz, żem odtrącony za jakąś przewinę,
A dowodami wesprę zarzut postawiony;
Mów, że w mych ułomnościach znalazłeś przyczynę,
A ja ułomność udam, bez słowa obrony.
Dla usprawiedliwienia swej potrzeby zmiany
Nie możesz mnie zniesławić nawet i w połowie
Tak, jak sam się zniesławię; gdy pojmę twe plany,
Sprawię, że zachowanie moje wszystkim powie,
Iż się nie znamy; wspólne ustaną przechadzki
I w ustach mych twe imię odtąd nie zagości,
Chyba że przez przypadek język mój prostacki
Zająknie się o naszej dawnej znajomości.
       Dla ciebie wydam wojnę sam sobie — ponieważ
       Nie mogę kochać kogoś, na kogo się gniewasz.

90
Nienawidź, kiedy zechcesz, choćby w tym momencie:
Właśnie gdy cały świat się przeciw mnie sprzysięga, 
Wspomóż złośliwe losy, dręczące zawzięcie — 
Nie czekaj, aż wyczerpie się ich zła potęga;
Nie przybywaj z odsieczą trosce, gdy steranem 
Sercem ledwie umknąłem przed smutków nawałą:
Po wietrznej nocy nie bądź mi deszczowym ranem,
Nie przedłużaj zgnębienia, co ustać już miało.
Jeśli masz odejść, nie idź na końcu orszaku
Błahych zgryzot, mniej trwałych niż przelotna zdrada,
Lecz wyprzedź je, bym najpierw zakosztował smaku
Najsurowszego z cierpień, jakie los mi zada:
       A gdy ciebie utracę, powiem, że z niedoli
       Innych — najgorsza nawet aż tak mnie nie boli.

146
Nieszczęsna duszo, centrum grzesznej  Ziemi ciała,
Wodzu, osaczon ciasno przez pułk zbuntowany,
Czemu usychasz w domu, jakbyś głód cierpiała,
A drogą farbą z zewnątrz przyozdabiasz ściany?
Po cóż taki wydatek na koszta siedziby
Na krótko wynajętej, już zresztą w ruinie?
Chcesz ją żarłocznym czerwiom pozostawić, niby
Dziedzicom twego zbytku? Tak więc ciało zginie?
Nie: ze strat swego sługi ty, duszo, czerp zyski
I niechaj jego nędza przysparza ci mienia;
Kup wieczność w niebie — sprzedaj dzień na ziemi niskiej;
Syć się wewnątrz — na zewnątrz noś proste odzienia.
       Tak pokarmem ci będzie ta, co nas pochłania — 
       Śmierć; a śmierć śmierci będzie nam końcem konania.

Przekład: Stanisław Barańczak
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Say that thou didst forsake me for some fault,
And I will comment upon that offence:
Speak of my lameness, and I straight will halt,
Against thy reasons making no defence.
Thou canst not, love, disgrace me half so ill,
To set a form upon desired change,
As I’ll myself disgrace; knowing thy will,
I will acquaintance strangle, and look strange;
Be absent from thy walks; and in my tongue
Thy sweet beloved name no more shall dwell,
Lest I, too much profane, should do it wrong,
And haply of our old acquaintance tell.    
       For thee, against my self I’ll vow debate,   
       For I must ne’er love him whom thou dost hate.

90 
Then hate me when thou wilt; if ever, now;
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If thou wilt leave me, do not leave me last,
When other petty griefs have done their spite,
But in the onset come: so shall I taste
At first the very worst of fortune’s might;   
       And other strains of woe, which now seem woe,   
       Compared with loss of thee, will not seem so.
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       And Death once dead, there’s no more dying then.
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A dowodami wesprę zarzut postawiony;
Mów, że w mych ułomnościach znalazłeś przyczynę,
A ja ułomność udam, bez słowa obrony.
Dla usprawiedliwienia swej potrzeby zmiany
Nie możesz mnie zniesławić nawet i w połowie
Tak, jak sam się zniesławię; gdy pojmę twe plany,
Sprawię, że zachowanie moje wszystkim powie,
Iż się nie znamy; wspólne ustaną przechadzki
I w ustach mych twe imię odtąd nie zagości,
Chyba że przez przypadek język mój prostacki
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       Dla ciebie wydam wojnę sam sobie — ponieważ
       Nie mogę kochać kogoś, na kogo się gniewasz.
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Agata Zubel was born in Wrocław. She graduated with 
a distinction (the medal “Primus Inter Pares”) from 
the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław after 
composition studies with Jan Wichrowski and voice 
studies with Danuta Paziuk-Zipser. She also studied in 
the Netherlands and took numerous courses. She has 
received scholarships from the Ministry of Culture and 
National Heritage, the Rockefeller Foundation, Ernst von 
Siemens Musikstiftung, the Executive Board of the City of 
Wrocław, and the International Foundation for Education. 
In 2004 she obtained a doctorate, and in 2014 – a post-
-doctorate in musical arts. She is currently a lecturer 
on the faculty of the Academy of Music in Wrocław. 
She is also a member of the Polish Composers’ Union.            
The Ministry of Culture granted her the “Medal of Merit  
to Polish Culture”. 

As a vocalist she has participated in many prestigious 
musical events. Modern music takes pride of place in 
her repertoire. In 2001, together with the composer 
and pianist Cezary Duchnowski, she established the 
ElettroVoce Duo. She has premiered and recorded 
numerous works by contemporary composers. In the 
past few years she has performed DW9 by Bernhard 
Lang (Warsaw Autumn), Luci mie traditrici by Salvatore 
Sciarrino (Nostalgia Festival), The Star by Zygmunt 
Krauze (an electroacoustic adaptation by Duchnowski at 
the Polish Theater in Wrocław), the title role in Phaedra, 
an opera by Dobromiła Jaskot and Madeline in The Fall 
of the House of Usher by Philip Glass (the Grand Theatre 
– Polish National Opera). She received the annual 
Orpheus Award of Polish music critics for the title role in 
Duchnowski’s opera Martha’s Garden.  

Urodziła się we Wrocławiu. Tam też ukończyła 
z wyróżnieniem Primus Inter Pares studia kompozytorskie 
w klasie Jana Wichrowskiego oraz wokalne pod 
kierunkiem Danuty Paziuk-Zipser w Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego. Studia pogłębiała również 
w Holandii oraz na licznych kursach. Otrzymała stypendia 
m.in. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Rockefeller Foundation, Ernst von Siemens Musikstiftung, 
Zarządu Miasta Wrocławia oraz Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora, 
a w 2014 – doktora habilitowanego sztuki muzycznej. 
Na co dzień wykłada na swojej macierzystej uczelni. 
Jest także członkiem Związku Kompozytorów Polskich. 
W 2014 roku z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odebrała honorową odznakę „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. 

Jako wokalistka brała udział w wielu prestiżowych 
wydarzeniach muzycznych. W jej repertuarze specjalne 
miejsce zajmuje muzyka najnowsza. Współtworzy 
z Cezarym Duchnowskim duet ElettroVoce. W ciągu 
kilku minionych lat, oprócz wielu prawykonań i nagrań 
dzieł współczesnych twórców, dała się poznać jako 
wykonawczyni DW9 Bernharda Langa (Warszawska 
Jesień), Luci mie traditrici Salvatore Sciarrino (Festiwal 
Nostalgia), Gwiazdy Zygmunta Krauzego (adaptacja 
elektroakustyczna Cezarego Duchnowskiego w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu), czy też partii Fedry w operze 
pod tym samym tytułem Dobromiły Jaskot oraz Madeline 
w Zagładzie domu Usherów Philipa Glassa (Teatr Wielki 
– Opera Narodowa). Za tytułową rolę w operze Ogród 
Marty Duchnowskiego otrzymała doroczną nagrodę 
Orfeusz. 
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She also participated in an experimental improvisation project during the International Courses 
of Composition in Darmstadt.

She has given many concerts abroad – in most European countries, in Korea, Canada and the 
United States. She has worked together with famous modern music ensembles – Klangforum 
Wien, musikFabrik, London Sinfonietta, Eighth Blackbird Ensemble, Seattle Chamber Players, San 
Francisco Contemporary Music Players. Her discography consists of more than a dozen albums. 
Her monographic CDs include, among others, Not I published by KAIROS and the “Fryderyk” 
Award-winning (2010) Cascando released by CD Accord. The most impressive examples of her vocal 
interpretations can be found on the album Poems containing songs by Copland, Berg and Szymański, 
as well as the “Fryderyk” Award-nominated el Derwid. Blots on the Sun (2014).

She has won several competitions (also international) – in the fields of both voice and composition. 
At the beginning of 2005, she received the prestigious “Passport” Award of the “Polityka” weekly 
for classical music. In the same year her 2nd Symphony – commissioned by Deutsche Welle – was 
premiered during the Beethoven Festival in Bonn. Subsequent commissions have included String 
Quartet No.1 (Ultraschall Festival in Berlin, 2007), of Songs (Wratislavia Cantans Festival, 2007), 
Cascando (Central European Music Festival in Seattle, 2007), Shades of Ice (London Sinfonietta, 2011), 
Labyrinth (Polish Institute in Tel Aviv, 2012), What is the Word (Klangforum Wien, 2012), 
IN (Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik for Staatsoper Hannover), Madrigals (Westdeutschen 
Rundfunks for Neue Vocalsolisten). In 2010 her opera-ballet Between was premiered in the Grand 
Theatre – National Opera in Warsaw and in 2011 she was commissioned to write another opera for 
this theatre – Oresteia. 

In 2011 she was invited as a “composer-in-residence” to the Other Minds Festival in San Francisco. 
For two seasons (2010–2012) she was also “composer-in-residence” in Kraków Philharmonic. One of 
the highlights of the 2012 Sacrum Profanum Festival was a concert of the Klangforum Wien ensemble, 
dedicated entirely to her music. In 2013 her composition Not I, recorded with Klangforum Wien and 
representing Polish Radio, was selected (as the best work in the general category) during the 60th 
UNESCO International Rostrum of Composers, and in 2014 the same work received the “Polonica 
Nova” Prize.

Uczestniczyła w eksperymentalnym projekcie improwizacji podczas koncertu zamówionego przez 
organizatorów Międzynarodowych Kursów Kompozytorskich w Darmstadt.

Koncertowała wiele za granicą – w większości krajów europejskich, w Korei, Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych. Współpracowała z takimi zespołami, jak Klangforum Wien, musikFabrik, London 
Sinfonietta, Eighth Blackbird Ensemble, Seattle Chamber Players, San Francisco Contemporary Music 
Players. Wśród kilkunastu publikacji fonograficznych znajdują się m.in. albumy kompozytorskie: 
Not I (KAIROS) oraz nagrodzony Fryderykiem 2010 Cascando (CD Accord), i wokalne: Poems 
z interpretacjami pieśni Coplanda, Berga i Szymańskiego oraz nominowany do Fryderyka 2014 album 
el Derwid. Plamy na słońcu. 

Laureatka kilkunastu konkursów (w tym międzynarodowych) – zarówno wokalnych, jak 
i kompozytorskich. Na początku 2005 roku otrzymała prestiżowy Paszport „Polityki”. W tym samym 
roku jej II Symfonia – napisana na zamówienie rozgłośni Deutsche Welle – została prawykonana 
podczas Festiwalu Beethovenowskiego w Bonn. Wśród kolejnych zamówień znalazły się m.in. 
Kwartet smyczkowy nr 1 (Festiwal Ultraschall w Berlinie, 2007), nad Pieśniami (Festiwal Wratislavia 
Cantans, 2007), Cascando (Festiwal Muzyki Europy Środkowej w Seattle, 2007), Shades of Ice 
(London Sinfonietta, 2011), Labirynt (Instytut Polski w Tel Awiwie, 2012), What is the word (Klangforum 
Wien, 2012), IN (Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik dla Staatsoper Hannover), Madrigals 
(Westdeutschen Rundfunks dla Neue Vocalsolisten). W 2010 roku opera-balet Between Agaty Zubel 
została wystawiona w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, a w 2011 – Oresteja, kolejna opera 
zamówiona dla tej sceny. 

W 2011 roku została zaproszona jako „composer-in-residence” festiwalu Other Minds w San 
Francisco. Przez dwa sezony (2010–2012) była też kompozytorem-rezydentem Filharmonii im. 
Karola Szymanowskiego w Krakowie. Szczególnym wydarzeniem roku 2012 był koncert zespołu 
Klangforum Wien podczas festiwalu Sacrum Profanum w całości poświęcony jej kompozycjom. W roku 
2013 kompozycja Not I – zarejestrowana wraz z Klangforum Wien, reprezentująca Polskie Radio – 
otrzymała najwyższą notę podczas 60. Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO w Pradze. 
Rok później za utwór ten Agata Zubel otrzymała nagrodę „Polonica Nova”. 
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Joonas Ahonen – wszechstronny fiński pianista – zdobywa wysokie 
uznanie zarówno jako solista Koncertu fortepianowego György’a Ligetiego,                      
jak i interpretator dzieł Ludwiga van Beethovena na pianoforte.                          
Od 2011 roku jest członkiem zespołu Klangforum Wien. Koncertował z wieloma 
słynnymi orkiestrami i zespołami, takimi jak fińskie RSO, Tapiola Sinfonietta, 
Avanti! oraz Ictus.

Joonas Ahonen występował na West Cork Chamber Music Festival i Davos 
Festival. Jako solista Klangforum Wien wykonał w wiedeńskim Konzerthaus        
i w Teatro Colón w Buenos Aires Koncert fortepianowy Ligetiego, a na festiwalu 
Wien Modern i serii koncertowej Elbphilharmonie w Hamburgu – Koncert 
fortepianowy Beata Furrera.

Studiował w Akademii im. Sibeliusa. Jego pedagogami byli Tuija Hakkila               
i Liisa Pohjola.

Versatile Finnish pianist Joonas Ahonen has gained high praise as a soloist 
of Ligeti’s  Piano Concerto as well as a Beethoven interpreter on fortepiano. 
Member of Klangforum Wien since 2011, Ahonen has appeared with 
a number of renowned orchestras and ensembles such as the Finnish RSO,                             
Tapiola Sinfonietta, Avanti! and Ictus.

Ahonen has performed at the West Cork Chamber Music Festival and at the 
Davos Festival. As a soloist of Klangforum Wien he has appeared at the 
Wiener Konzerthaus and Teatro Colón in Buenos Aires with Ligeti’s Piano 
Concerto, Wien Modern Festival and Elbphilharmonie concert series in 
Hamburg with Beat Furrer’s Piano Concerto.

Ahonen studied at the Sibelius Academy with Tuija Hakkila and Liisa Pohjola.

33

Joonas Ahonen

32



Joonas Ahonen – wszechstronny fiński pianista – zdobywa wysokie 
uznanie zarówno jako solista Koncertu fortepianowego György’a Ligetiego,                      
jak i interpretator dzieł Ludwiga van Beethovena na pianoforte.                          
Od 2011 roku jest członkiem zespołu Klangforum Wien. Koncertował z wieloma 
słynnymi orkiestrami i zespołami, takimi jak fińskie RSO, Tapiola Sinfonietta, 
Avanti! oraz Ictus.

Joonas Ahonen występował na West Cork Chamber Music Festival i Davos 
Festival. Jako solista Klangforum Wien wykonał w wiedeńskim Konzerthaus        
i w Teatro Colón w Buenos Aires Koncert fortepianowy Ligetiego, a na festiwalu 
Wien Modern i serii koncertowej Elbphilharmonie w Hamburgu – Koncert 
fortepianowy Beata Furrera.

Studiował w Akademii im. Sibeliusa. Jego pedagogami byli Tuija Hakkila               
i Liisa Pohjola.

Versatile Finnish pianist Joonas Ahonen has gained high praise as a soloist 
of Ligeti’s  Piano Concerto as well as a Beethoven interpreter on fortepiano. 
Member of Klangforum Wien since 2011, Ahonen has appeared with 
a number of renowned orchestras and ensembles such as the Finnish RSO,                             
Tapiola Sinfonietta, Avanti! and Ictus.

Ahonen has performed at the West Cork Chamber Music Festival and at the 
Davos Festival. As a soloist of Klangforum Wien he has appeared at the 
Wiener Konzerthaus and Teatro Colón in Buenos Aires with Ligeti’s Piano 
Concerto, Wien Modern Festival and Elbphilharmonie concert series in 
Hamburg with Beat Furrer’s Piano Concerto.

Ahonen studied at the Sibelius Academy with Tuija Hakkila and Liisa Pohjola.

33
Joonas Ahonen

32



Zrealizowano przy pomocy: 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dla wyróżniających się artystów młodego pokolenia MŁODA POLSKA 
Produced with a YOUNG POLAND grant for distinguished 

young artists awarded by the Minister of Culture and National Heritage

Specjalne podziękowania dla Paula Bargetto i Zbigniewa Naliwajka
Special thanks to Paul Bargetto and Zbigniew Naliwajek

BAUER
ANDRZEJ

ZUBEL
AGATA

DUCHNOWSKI
CEZARY

Plamy na słońcu | Blots on the Sun

el D
erw

id
Plam

y na słońcu | Blots on the Sun
        A

C
D

 192-2
Bauer  Zub

el  D
uchnow

ski

el Derwid
Szlagiery Witolda Lutosławskiego pisane pod pseudonimem Derwid |
Visions of Witold Lutosławski’s hit songs written under the pseudonym of Derwid

1. Cyrk jedzie | The Travelling Circus (sł./text Tadeusz Urgacz) – 3’31”

2. Jeden przystanek dalej | One stop further (sł./text Jerzy Miller) – 5’07”

3. Z lat dziecinnych | Childhood days (sł./text Jerzy Miller) – 6’25”

4. Czarownica | The Witch (sł./text Tadeusz Urgacz) – 3’31”

5. Miłość i świat | Love and the World  (sł./text Eugeniusz Żytomirski) – 5’13”

6. Złote pantofelki | Golden Slippers  (sł./text Adam Hosper) – 3’18”

7. Daleka podróż | Long-distance Voyage (sł./text Mirosław Łebkowski & Tadeusz Urgacz) – 8’32”

8. Nie oczekuję dziś nikogo | Today I await no one (sł./text Zbigniew Kaszkur & Zbigniew Zapert) – 6’18”

9. W lunaparku | At the Funfair (sł./text Jerzy Miller) – 4’20”

10. Plamy na słońcu | Blots on the Sun (sł./text Jerzy Miller) – 4’49”

11. Znajdziesz mnie wszędzie | I’ll be around (sł./text Zbigniew Kaszkur & Zbigniew Zapert) – 10’40”

TT=62’14”

Wykonawcy i autorzy wszystkich opracowań | Artists and authors of all arrangements:

Agata Zubel – śpiew | vocals
Andrzej Bauer – wiolonczela | cello
Cezary Duchnowski – fortepian, komputer | piano, computer

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca |  
Subsidized by the Ministry of Culture and National Heritage under the „Lutosławski 2013 – Promesa” programme
run by the Institute of Music and Dance

Plamy na słońcu | Blots on the Sun

ACD 192-2  © 2011 Polskie Radio SA Program 2     2013 CD ACCORD

Witold Lutosławski
el Derwid
ACD 192

Copland-Berg-Szymański
Poems

ACD 149

Witold Lutosławski
Opera Omnia 05

ACD 197

Agata Zubel
Cascando
ACD 123

AGATA ZUBEL C
A
S
C
A
N
D
O

M A R C I N  G R A B O S Z
A G A T A  Z U B E L

C O P L A N D

S C R I A B I N

B E R G

S Z Y M A Ń S K I

Nagrano w Studiu Koncertowym Polskiego Radia
im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 

w grudniu 2013 oraz czerwcu 2014 roku.
Recorded at the Witold Lutosławski Concert Hall of Polish Radio 

in Warsaw, December 2013 – June 2014.
Reżyseria nagrania / Recording supervision 

& sound engineering: Ewa Guziołek-Tubelewicz
Mastering: Ewa Guziołek-Tubelewicz

Stroiciel / Piano tuner: Szymon Jasnowski
Tekst / Text: Małgorzata Gąsiorowska

Tłumaczenie / Translation: Tomasz Zymer
Redakcja / Editor: Agnieszka Kurpisz

Zdjęcia / Photographs: Waldemar Bala
Projekt graficzny / Graphic design: Waldemar Bala

ACD 216-2
© 2015 Composer.pl Agata Zubel-Moc 

www.composer.pl • www.zubel.pl®
℗ 2015 CD Accord www.cdaccord.com.pl

e-mail: cdaccord@cdaccord.com.pl
Distributed by Universal Music Polska

Worldwide distribution by Naxos



Zrealizowano przy pomocy: 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dla wyróżniających się artystów młodego pokolenia MŁODA POLSKA 
Produced with a YOUNG POLAND grant for distinguished 

young artists awarded by the Minister of Culture and National Heritage

Specjalne podziękowania dla Paula Bargetto i Zbigniewa Naliwajka
Special thanks to Paul Bargetto and Zbigniew Naliwajek

BAUER
ANDRZEJ

ZUBEL
AGATA

DUCHNOWSKI
CEZARY

Plamy na słońcu | Blots on the Sun

el D
erw

id
Plam

y na słońcu | Blots on the Sun
        A

C
D

 192-2
Bauer  Zub

el  D
uchnow

ski

el Derwid
Szlagiery Witolda Lutosławskiego pisane pod pseudonimem Derwid |
Visions of Witold Lutosławski’s hit songs written under the pseudonym of Derwid

1. Cyrk jedzie | The Travelling Circus (sł./text Tadeusz Urgacz) – 3’31”

2. Jeden przystanek dalej | One stop further (sł./text Jerzy Miller) – 5’07”

3. Z lat dziecinnych | Childhood days (sł./text Jerzy Miller) – 6’25”

4. Czarownica | The Witch (sł./text Tadeusz Urgacz) – 3’31”

5. Miłość i świat | Love and the World  (sł./text Eugeniusz Żytomirski) – 5’13”

6. Złote pantofelki | Golden Slippers  (sł./text Adam Hosper) – 3’18”

7. Daleka podróż | Long-distance Voyage (sł./text Mirosław Łebkowski & Tadeusz Urgacz) – 8’32”

8. Nie oczekuję dziś nikogo | Today I await no one (sł./text Zbigniew Kaszkur & Zbigniew Zapert) – 6’18”

9. W lunaparku | At the Funfair (sł./text Jerzy Miller) – 4’20”

10. Plamy na słońcu | Blots on the Sun (sł./text Jerzy Miller) – 4’49”

11. Znajdziesz mnie wszędzie | I’ll be around (sł./text Zbigniew Kaszkur & Zbigniew Zapert) – 10’40”

TT=62’14”

Wykonawcy i autorzy wszystkich opracowań | Artists and authors of all arrangements:

Agata Zubel – śpiew | vocals
Andrzej Bauer – wiolonczela | cello
Cezary Duchnowski – fortepian, komputer | piano, computer

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca |  
Subsidized by the Ministry of Culture and National Heritage under the „Lutosławski 2013 – Promesa” programme
run by the Institute of Music and Dance

Plamy na słońcu | Blots on the Sun

ACD 192-2  © 2011 Polskie Radio SA Program 2     2013 CD ACCORD

Witold Lutosławski
el Derwid
ACD 192

Copland-Berg-Szymański
Poems

ACD 149

Witold Lutosławski
Opera Omnia 05

ACD 197

Agata Zubel
Cascando
ACD 123

AGATA ZUBEL C
A
S
C
A
N
D
O

M A R C I N  G R A B O S Z
A G A T A  Z U B E L

C O P L A N D

S C R I A B I N

B E R G

S Z Y M A Ń S K I

Nagrano w Studiu Koncertowym Polskiego Radia
im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 

w grudniu 2013 oraz czerwcu 2014 roku.
Recorded at the Witold Lutosławski Concert Hall of Polish Radio 

in Warsaw, December 2013 – June 2014.
Reżyseria nagrania / Recording supervision 

& sound engineering: Ewa Guziołek-Tubelewicz
Mastering: Ewa Guziołek-Tubelewicz

Stroiciel / Piano tuner: Szymon Jasnowski
Tekst / Text: Małgorzata Gąsiorowska

Tłumaczenie / Translation: Tomasz Zymer
Redakcja / Editor: Agnieszka Kurpisz

Zdjęcia / Photographs: Waldemar Bala
Projekt graficzny / Graphic design: Waldemar Bala

ACD 216-2
© 2015 Composer.pl Agata Zubel-Moc 

www.composer.pl • www.zubel.pl®
℗ 2015 CD Accord www.cdaccord.com.pl

e-mail: cdaccord@cdaccord.com.pl
Distributed by Universal Music Polska

Worldwide distribution by Naxos



DREAM LAKE



 

 


