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Preludium

O

ddajemy do Państwa rąk płytę z pieśniami
zapomnianego kompozytora młodopolskiego
Apolinarego Szeluty. Intencją redaktorów i artystów
było dokonanie wyboru z obszernej spuścizny pieśniowej tak, aby w sposób reprezentatywny pokazać
niezwykłą ewolucję kompozytorską jaką przeszedł
„słupecki notariusz”.
Większość liryki wokalnej tu zgromadzonej
nigdy wcześniej nie była wykonywana. Odczytywanie skomplikowanych rękopisów kompozytorskich
(pieśni w większości nie były wydane drukiem) oraz
odnajdywanie artystycznej intencji twórcy ukrytej
gdzieś pomiędzy dźwiękami były dla nas ciekawym,
artystycznym doświadczeniem.
Aleksandra Kamińska-Rykowska
Laura Sobolewska

Od zakopiańskiej bohemy po samotność
na prowincji

A

polinary Szeluto urodził się w 1884 r. w Petersburgu w rodzinie, w której od dziecka miał kontakt
z muzyką. W wieku 9 lat rozpoczął regularną naukę
gry na fortepianie. Muzyka po latach przerodziła się u
niego w pasję, która zawiodła go w latach 1902–1905
na studia w klasie kompozycji Zygmunta Noskowskiego
w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Dokładnie w tym czasie poznał i nawiązał przyjaźń z Ludomirem Różyckim, Grzegorzem Fitelbergiem, Karolem
Szymanowskim, co zaowocowało założeniem Spółki
Nakładowej Młodych Kompozytorów. Okres studiów
to – jak mówił sam kompozytor – „lata wiosny życia”1,
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Apolinary Szeluto in 1936

czyli czas, gdy odnosi pierwsze sukcesy, zbiera dobre
recenzje oraz, dzięki „spółce”, ukazują się drukiem
pierwsze jego dzieła. Na temat jego Sonaty H-dur
sam Grzegorz Fitelberg w liście do Chybińskiego pisze:
„Szeluto skomponował ostatnią część sonaty. Coś tak
bajecznie pięknego!”.
Oprócz studiów muzycznych Szeluto odbywał
równolegle studia prawnicze na wydziale prawa
Uniwersytetu Warszawskiego. Niosący rewolucyjne
nastroje rok 1905 spowodował, że bardzo zaangażowany w politykę Szeluto musiał przerwać oba kierunki
studiów. Szansa na odzyskanie przez Polskę niepodległości zajmowały go tak dalece, że wkrótce przyłączył
się do protestujących przeciw władzom caratu. W tym
czasie młody twórca dużo podróżował po kraju, a szukając twórczych inspiracji folklorem dotarł pod Tatry.
5
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W Zakopanem poznał Stanisława Witkiewicza. Wkrótce ich znajomość przerodziła się w przyjaźń. Łączyły ich
wspólne poglądy na narodową rolę sztuki. W latach
1906–1909 zamienił studia kompozytorskie na naukę
w klasie fortepianu u wybitnego pianisty – Leopolda
Godowskiego. Po ukończeniu uczelni podjął pracę
w charakterze nauczyciela fortepianu w Konserwatorium im. Mozarta w Berlinie. Był to jednak epizod
w jego karierze zawodowej, gdyż piastował tę posadę
jedynie przez rok. Nie wiadomo dlaczego zrezygnował
z niej: „Być może jej przyczyną były niepowodzenia
dydaktyczne, brak uczniów – jako Polak mógł nie
wzbudzać zaufania w niemieckim środowisku”2.
Po krótkim, pedagogicznym epizodzie w Berlinie
Apolinary Szeluto postanowił zwrócić się w stronę
zawodu prawnika. Jesienią 1910 r. powrócił w swoje
rodzinne strony do Rosji, gdzie ukończył wydział prawa
w Dorpacie i wkrótce przyjął pracę w sądownictwie
rosyjskim. Niezależność finansowa spowodowała, że
mógł założyć rodzinę. Z żoną Wiktorią miał dwóch
synów.
Mimo pracy w zawodzie prawnika Szeluto nie
zrezygnował z komponowania. W tym okresie napisał
kilka poematów fortepianowych, symfonię, suitę Pan
Tadeusz, operę Kalina oraz – jak podają źródła – 50
pieśni (Winowicz). Jednak z perspektywy działalności
kompozytorów młodopolskich trzeba zauważyć, że
emigracja oderwała kompozytora od biegu spraw
w ojczyźnie. Naturalną koleją rzeczy była utrata kontaktu z młodopolską „spółką”, a w konsekwencji zapomnienie jego muzyki przez polskie środowisko artystyczne.
Drugą z przyczyn pozostania na marginesie polskiej elity twórczej mógł być fakt, że po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości w 1918 r. twórca przeniósł
się z rodziną do kraju i osiedlił w Warszawie. Tam
6
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otrzymał posadę w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W jego liście do Adolfa Chybińskiego uwidaczniają
się odwieczne, uniwersalne rozterki artysty, które
można określić jako dylemat pomiędzy sferą „mieć”
a „być”. Szeluto pisze: „Mam moc roboty – wieczorami
komponuję. Pensja marna, a ponieważ mam żonę
i dwóch synów więc komponuje o chłodzie i głodzie.
Wszystkie nieznaczne moje kapitały zostały w Rosji,
tak że w Warszawie zakładałem życie na nowo – toteż
bywa, że nie ma za co kupić papieru nutowego”3. Tak
prozaiczne kłopoty finansowe mogły stanowić jeden
z powodów niedokonania orkiestracji wielu oper do
dziś pozostających w Bibliotece Narodowej w rękopisach w formie wyciągów fortepianowych.
Mimo trudnej sytuacji finansowej warszawski
okres w twórczości Szeluty trwający od 1918 do 1933 r.
uchodzi za obfity, mimo, iż utwory z tego czasu nie
cieszą się uznaniem krytyki. Recenzent jednego
z warszawskich koncertów Szeluty – Mateusz Gliński
rozpoczął swój tekst z entuzjazmem: „Z koncertem
wystąpił Apolinary Szeluto. Tak jak przed dwudziestu
laty, kiedy był współzałożycielem historycznej Młodej
Polski, tak i dziś jego kompozycje świadczą o rzetelnym talencie; niestety są one raczej zapowiedzią niż
ziszczeniem. Przez cały czas swej nieobecności zatracił
do pewnego stopnia Szeluto ten żywy kontakt ze
współczesną twórczością muzyczną (…) największe
wrażenie wywarły pieśni i wariacje fortepianowe”4.
W styczniu 1934 r. Szeluto wraz z rodziną osiedlił
się w Słupcy, gdzie objął posadę notariusza. Jednocześnie nawiązał przyjaźnie z postaciami poznańskiego
środowiska muzycznego. Od tego momentu kompozycje Apolinarego Szeluty gościły w programach
Filharmonii Poznańskiej, a jego muzyka rozbrzmiewała
w audycjach Polskiego Radia. Niestety, krótki okres
AP0338
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powodzenia i spełnienia kompozytorskiego w życiu
Szeluty przerwała, niosąca wielki dramat osobisty
twórcy, II wojna światowa. W kampanii wrześniowej
zginął jego syn Michał, a drugi z synów – Jerzy – trafił
do niewoli, z której nigdy nie powrócił. Po latach jego
nazwisko zostało odnalezione na Liście katyńskiej. Dwa
lata po zakończeniu wojny zmarła jego żona – wedle
Szeluty – z żalu po stracie synów.
Ze wspomnień siostrzenicy kompozytora – Marii
Pawłowskiej-Popescu – dowiadujemy się, że w 1951 r.
tragedia utraty całej rodziny sprawiła, że u kompozytora pojawiły się pierwsze symptomy choroby
psychicznej. Szeluto dalej tworzył, aczkolwiek już
podporządkowany zarządzeniom Ministerstwa Kultury
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Stając w obliczu
dylematu ówczesnych kompozytorów – poddać się
narzuconym wymogom, czy zbuntować się i pisać do
„szuflady” – zdecydował przyjąć estetykę socrealizmu.
To właśnie utożsamienie się Szeluty z estetyką socrealizmu oraz postępująca z wiekiem choroba psychiczna
mogły być powodem odizolowania się powojennego
środowiska artystycznego muzycznego od „legendy”
Młodej Polski.
Zmarł 21 sierpnia 1966 r. w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych w Chodzieży.

Liryka wokalna Apolinarego Szeluty i Młoda
Polska

M

łoda Polska to czas syntezy wielu kierunków,
prądów oraz gatunków, które wzajemnie się
przenikają. Potwierdzają to słowa Adama Tyszki,
badacza ery końca wieków: „Młoda Polska to czas
współistnienia wielu prądów literackich i artystycznych. Niektóre z nich cechowała wzajemna opozyAP0338
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cyjność (np. symbolizm i neoklasycyzm), inne zaś
korespondowały ze sobą” (Marian Szulc, Literatura
Polska. Sztuka, muzyka, teatr. Młoda Polska, Kraków
2006, s. 8.). Oznacza to, że w jednej pieśni czy wierszu
odnajdziemy kilka kierunków artystycznych.
W epoce Młodej Polski drugim pod względem
liczebności napisanych pieśni kompozytorem (po
Karolu Szymanowskim) był Apolinary Szeluto. Lirykę
wokalną odnajdujemy w każdym z jego okresów
twórczych. W okresie młodopolskim, czyli do 1918 r.,
w pieśniach Szeluty najbardziej dostrzegalne są
modernistyczne wpływy zachodu. Bogatą spuściznę
pieśniową Szeluty otwiera pieśń Die Lotosblume do
słów Heinricha Heinego. W niej dają o sobie znać
dźwiękowe symbole impresjonizmu, np. często stosowane są współbrzmieniach kwartowo – kwintowe
czy w intensywna chromatyzacja. W 1910 r. powstał
cykl pieśni (jedyny) op. 12 do słów Heinricha Heinego
(Die Blume, Dein Angesicht). Stopniowe odejście od
tonalności, chromatyzacja, zanik myślenia tematycznego, rozluźnienie więzi rytmicznych oraz niezwykle
gęsta, nieoczywista harmonia – wszystko to cechy,
które można odnaleźć w pieśniach z tego opusu,
a które jednocześnie stanowią definicję ekspresjonizmu. Tekst Heinego, tym razem w polskim przekładzie
(autorstwo nieznane), stanowi także kanwę opracowania muzycznego pieśni Jesienny śpiew łabędzia oraz
Co szumi, jęczy. W Jesiennym śpiewie łabędzia op. 13
kompozytor operuje zróżnicowaną dynamiką w celu
wyrażenia krańcowych emocji, np. uczucia końca
miłości podmiotu lirycznego. Miłość odeszła niczym
spadająca z nieba „jesienna gwiazdka”, albo „liście
z drzew” czy odpływający w dal, coraz ciszej śpiewający łabędź. Po owej jesiennej atmosferze z początku
pieśni w dynamice piano pianissimo, pod sam jej
7
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koniec w akompaniamencie „pojawia się” wiatr
(szybkie przebiegi szesnastkowe). Niczym rozpaczliwy
„krzyk duszy” nad straconą miłością, kompozytor
wpisuje słowo „umarła” w interwał oktawy w dynamice forte. Warto dostrzec, że w tej pieśni – prócz
ekspresjonizmu – pojawiają się także elementy
impresjonistyczne. Wyjątkowy nastrój stworzony jest
za pomocą arpeggia akordowego w partii fortepianu.
W taki sposób kompozytor muzycznie odmalowuje
płynącego łabędzia. Podrywający się wiatr z kolei
zilustrowany został za pomocą przebiegów szesnastkowych. Dbałość o niuanse dynamiczno – artykulacyjne
oddaje wyjątkowość poezji, do której Szeluto tworzy
ilustrację muzyczną.
Jeszcze więcej elementów impresjonistycznych odnajdujemy w pieśni Co szumi, jęczy op. 13.
Partia fortepianu za pomocą szybkich legowanych
przebiegów ósemkowych ilustruje padający „deszcz
jesienny”, co jest dopełniane przez wznoszące
i opadające grupy szesnastek. Jesienną, muzyczną
ilustrację przerywa na kilka taktów śpiewne meno
mosso. To moment, w którym podmiotowi lirycznemu
ukazuje się smutna postać kobiety o „zamglonych
łzami oczach”. Ta kompozytorska wizja dopełnia
i wzmaga odczucie dekadenckiej atmosfery wiersza
Heinricha Heinego.
Ponadto, w okresie młodopolskim powstają
trzy pieśni do słów Oscara Wilda, z czego czytelna
i przez to możliwa do zaprezentowania jest tylko
jedna – Kołysanka. Wyjątkową nastrojowość tej
pieśni kompozytor uzyskuje poprzez zastosowanie
rozmaitych, impresjonistycznych efektów harmonicznych w akompaniamencie. Pojawiają się tu zatem
współbrzmienia kwartowo-kwintowe i sekundowe, co
sprawia, że kołysanka brzmi oryginalnie, zwłaszcza
8
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w zestawieniu ze zwyczajowymi, obfitujących w słodkie, tercjowe współbrzmienia, utworami tego typu.
U schyłku młodopolskich fascynacji kompozytora
powstaje pieśń pt. Marzenie do słów A. Karskiego.
Pieśń a właściwie rodzaj miniatury to obraz tęsknoty za
krajem ojczystym albo wyraz skrytych marzeń o domu
rodzinnym. Wszystko ukryte we frazach o lesie pełnym
grzybów, i o małym cichym domku, błogosławionym
gniazdem jaskółczym. Pieśń Marzenie wieńczy okres
młodopolski, bowiem Mazurek op. 26 to wyraźny
zwrot ku toposowi narodowemu (chociaż, w tym
wypadku, do poezji miłosnej poety czeskiego Svatopluka Čecha). Trójdzielne, synkopowane metrum już
od pierwszych taktów przywołuje na myśl charakter
iście Chopinowskiego mazurka. Melizmatyczność
fortepianowego wstępu wespół z rysunkiem rytmicznym partii wokalnej wyraźnie wskazuje na związki
z polskim tańcem narodowym. Cechą wyróżniającą
tę pieśń i jednocześnie czyniącą ją bardzo oryginalną
jest wyrafinowana harmonia, stanowiąca kontynuację
poszukiwań z poprzedniego okresu twórczości. Autor
z lubością stosuje wielodźwięki oraz współbrzmienia
kwartowo – kwintowe. Wszystko po to, by zachować
swoją indywidualność, lecz wpisaną w rozpoznawalny
idiom narodowy. Pieśń Jesień do słów Leona Radziejowskiego to z kolei przykład na to, iż mimo, że kompozytor zaczyna być pod wpływem muzyki narodowej
to wciąż jednak pozostaje w krainie młodopolskich
inspiracji i znaczeń.
Okres pomiędzy 1911 r. a wybuchem II wojny
światowej to czas, gdy kompozytor kieruje swoje
zainteresowanie kompozytorskie w kierunku muzyki
fortepianowej. Wówczas powstaje wiele stylizowanych mazurków, polonezów czy nokturnów. Nokturn
H-dur op. 54 nr 1 jest jednym z przykładów na
AP0338
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kontynuację „myśli chopinowskiej”, lecz już w nowej,
impresjonistycznej szacie dźwiękowej.
W okresie twórczości powojennej wyraźnie
widać, że kompozytor chętniej sięga po poezję
rodzimą. Ów neoromantyczny okres twórczości Apolinarego Szeluty obfituje w pieśni do słów polskich
wieszczów narodowych okresu romantyzmu: Juliusza
Słowackiego i Adama Mickiewicza. To czas, w którym
po latach fascynacji obcymi wpływami, zarówno
w doborze poezji, jak i środków wyrazu, następuje
ewidentny zwrot kompozytora w stronę kontekstów
polskich. Nie może tu zatem zabraknąć pieśni do wierszy Juliusza Słowackiego, które na płycie reprezentują
utwory Złoty sen oraz Jesienna róża. W Złotym śnie
tekst wieszcza posłużył kompozytorowi za metaforę
przeżyć osobistych (samotność po stracie bliskich).
Natomiast w kompozycji pt. Jesienna róża prosty strofy
o jesieni zostały wpisany w styl menuetowy.
O tym jak ważna dla kompozytora była ojczyzna
i jej kultura świadczyć może miniaturowa pieśń Polska
mowa. Oryginalny tytuł mickiewiczowskiego jednozwrotkowca to W albumie Księcia Golicyna:
Jeżeli wolność czuć i kochać umiesz,
Naszej rozmowie nie potrzeba słowa.
Ja twe westchnienia ty me łzy zrozumiesz
I dłoń uściśniesz – oto polska mowa.
Prosta struktura wiersza zyskuje tu proste
opracowanie muzyczne, zasadzające się na nieskomplikowanej harmonii dopełnionej klasyczną (tonalną)
linią melodyczną. Przez to pieśń staje się inna niż
wszystkie. W owej prostocie odnajdujemy świadomy
zamysł – jakby upragniona polskość nie potrzebowała
zbędnych komplikacji. Poezja Adama Mickiewicza
to zresztą bardzo ważna kanwa liryki kompozytora.
AP0338
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Oprócz pieśni pisanych do wierszy patriotycznych
„słupecki notariusz” komponuje również muzykę do
wierszy miłosnych, np. Dwa słowa, Nad Bałtykiem,
Z albumu, oraz do ballad i romansów – Dudarz czy
Pierwiosnek, wskrzeszając wielokrotnie motyw nieszczęśliwej, miłości romantycznej.
Wszechobecny w tej fazie twórczości Apolinarego Szeluty topos narodowy jest reprezentowany
w postaci mazurkowej stylizacji w pieśni do wiersza
Adama Mickiewicza pt. Pożegnanie Czajld Harolda.
Jest to swoiste pozdrowienie ukochanej ojczyzny
słowami Bywaj mi zdrowy kraju ukochany. Ojczyzna
– „niknąca w mglistej powłoce” zaborców – według
podmiotu lirycznego ma szansę w przyszłości na
odzyskanie niepodległości za przyczyną pojawiającego
się „słońca”. Apolinary Szeluto interpretuje tę wizję
w sposób przewrotny i pozbawiony wiary w poprawę
sytuacji w kraju. Początkowe pozdrowienie ojczyzny
utrzymane jest w barwach jasnych, uzyskanych dzięki
wysokim rejestrom głosu. Gdy natomiast pojawia się
motyw słońca-zwiastuna niepodległości, kompozytor przewrotnie sytuuje go w ciemnych, molowych
barwach niższej tessitury głosowej. W ten sposób
prawdopodobnie oddaje swój brak wiary i złudzeń
w poprawę sytuacji politycznej.
Aleksandra Kamińska-Rykowska
Przypisy:
1
Krystyna Winowicz, Apolinary Szeluto w 100-lecie urodzin
kompozytora, Słupeckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Słupca 1984.
2
Ibid
3
Ibid
4
Ibid
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A

leksandra Kamińska-Rykowska – absolwentka
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem
w klasie śpiewu solowego profesora Wojciecha
Maciejowskiego. W 2005 r., jeszcze jako studentka, zadebiutowała na deskach Opery na Zamku
w Szczecinie rolą Lucii w operze Rycerskość wieśniacza. W tym samym roku otrzymała wyróżnienie oraz
nagrodę specjalną Opery Narodowej za wykonanie
pieśni Raula Koczalskiego Ici bas podczas Konkursu
Pieśni i Arii im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Ostatni rok swoich studiów (2006/2007)
spędziła na stypendium w Conservatorio di Santa
Cecilia w Rzymie.
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W latach 2008–2011 współpracowała jako
solistka z Teatrem Muzycznym w Poznaniu. W 2012
r. rozpoczęła współpracę z Connecticut Lyric Opera
w Stanach Zjednoczonych, w której zadebiutowała
rolą Dorabelli w Cosi Fan Tutte.
Prowadzi szeroką działalność koncertową na
terenie kraju oraz zagranicą. Występowała m.in.
w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Finlandii, Stanach
Zjednoczonych oraz na Litwie.
W latach 2008–2013 jako pedagog prowadziła
również zajęcia w Konserwatorium Muzycznym
w Poznaniu według brytyjskiego systemu edukacyjnego Associated Board of The Royal Scool of Music.
Aktualnie doktoryzuje się na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
a przedmiotem jej badań jest spuścizna liryki wokalnej Apolinerego Szeluty.
Oficjalna strona internetowa artystki:
www.aleksandrakaminska.pl

L

aura Sobolewska ukończyła z wyróżnieniem
studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Waldemara Andrzejewskiego w Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu. Jest laureatką krajowych
i międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in.
XXVII Konkursu na Stypendia Artystyczne Towarzystwa
im. F. Chopina w Warszawie, Konkursu Europejskiej
Fundacji Muzycznej Yamaha, Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego Ragusa – Ibla Grand Prize na
Sycylii we Włoszech. Była także dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymała również
szereg nagród dla najlepszego i wyróżniającego się
pianisty na polu kameralistyki m.in. nagrodę dla
najlepszego pianisty na IV Konkursie Wykonawstwa
Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie oraz na XII
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Laura Sobolewska
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Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady
Sari w Nowym Sączu.
Prowadzi działalność artystyczną w Polsce i
poza granicami (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy,
Belgia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Bułgaria, Rosja, Chiny). Występowała również z koncertami w Stanach
Zjednoczonych, m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall.
Jest cenioną kameralistką, współpracowała z tak
wybitnymi artystami jak: Teresa Żylis-Gara, Joanna
Kozłowska, Wojciech Drabowicz, Ryszard Karczykowski, Wiesław Ochman, Marek Gasztecki, Wojciech
Maciejowski, Tomasz Zagórski.
Jako również pianistką Poznańskiego Tria Fortepianowego, z którym prowadzi rozległą działalność
AP0338

koncertową i nagraniową (w tym płyta Acte Préalable AP0243 z triami portepianowymi Andrzeja
Koszewskiego, Tadeusza Szeligowskiego i Andrzeja
Panufnika). W swym dorobku ma nagrania płytowe,
radiowe i telewizyjne.
Działalność koncertową łączy z pedagogiczną
w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie w 2003 r.
uzyskała stopień doktora sztuki, a w roku 2013 stopień
doktora habilitowanego.
Za szczególne osiągnięcia i osobowość artystyczną
otrzymała w 2004 r. Medal Młodej Sztuki, a w roku
2006 została uhonorowana odznaką „Zasłużony działacz kultury” przyznawaną przez Ministra Kultury RP.
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Most of the lyric works collected here have never
been performed before. Deciphering complicated
manuscripts written by the composer himself (most
of the songs were not brought out in print) and
looking out for the author’s artistic intention hidden
somewhere between the sounds was an interesting
artistic experience for all of us.
Aleksandra Kamińska-Rykowska
Laura Sobolewska

From the bohemians of Zakopane to
provincial solitude

A

Apolinary Szeluto in 1936

Prelude

W

hat you are holding in your hands is a CD with
songs written by a forgotten Młoda Polska
(Young Poland) composer, Apolinary Szeluto. The
publishers and artists’ intention was to make such a
selection from his vast song oeuvre as to show the
evident, incredible evolution that the “słupecki notariusz” (“notary from Słupca”) underwent as a composer.
12

polinary Szeluto was born in St Petersburg in
1884 into a musical family. He took regular
piano lessons from the age of nine. After several
years, his passion for music took him to the Warsaw
Conservatory of Music to study composition with Zygmunt Noskowski (1902-1905). During that time he met
and became friends with Ludomir Różycki, Grzegorz
Fitelberg, and Karol Szymanowski, and together they
set up the Spółka Nakładowa Młodych Kompozytorów
(Young Composers’ Publishing Company). The period
of his studies was – as he himself recalled – “the
springtime of his life”1: he made his first series of
success, received favourable reviews and, through
the aforementioned “company”, brought out his first
published compositions. Grzegorz FItelberg himself
wrote in a letter to Chybiński about Szeluto’s Sonata
in B major: “Szeluto has completed the last movement
of his sonata. It is fabulously beautiful!”.
Simultaneous to his musical studies, Szeluto studied law at the department of law of Warsaw University.
The revolutionary year of 1905 made Szeluto, a politiAP0338
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cally involved man, drop out from both colleges. The
looming prospect of Polish independence engaged
him so much that he soon joined the protesters
rebelling against the Czar’s authorities. During that
time, the young artist made numerous trips around
the country; searching for creative inspirations in
folklore, he found himself in the Tatra Mountains. It
was in Zakopane that he met Stanisław Witkiewicz.
They soon became close friends. They shared a notion
that art should influence the nation. Between 1906
and 1909, Szeluto studied the piano, instead of the
previous composition, in the piano class taught by
the distinguished pianist – Leopold Godowski. Upon
graduation, Szeluto became a piano teacher at the
Mozart Conservatory in Berlin. The engagement was
short-lived though: he resigned after only a year. It is
not clear why he quit: “Perhaps the reason lied in the
teaching itself, in a shortage of students – as a Pole
he might have found it difficult to establish himself in
a German environment”2.
After the brief teaching episode in Berlin, Apolinary Szeluto decided to pursue his career as a lawyer.
In autumn 1910, he returned to Russia, his country
of birth, completed law studies at Dorpat University
and soon began his career in the Russian law system.
Financial independence enabled him to start a family.
He had two sons with his wife Wiktoria.
Despite working as a lawyer, Szeluto did not give
up composing completely. On the contrary, during
that period he composed several piano poems,
a symphony, the suite Pan Tadeusz, the opera Kalina
and – according to some sources – 50 songs (Winowicz). However, from the perspective of the Młoda
Polska movement composers, Szeluto’s music did not
keep up with the developments that were taking place
AP0338
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in Poland. Quite naturally, he had lost touch with his
“company” and, in consequence, his name had fallen
into oblivion in his homeland.
The other reason could be attributed to the fact
that when he had finally arrived in Poland (after its
independence in 1918) and settled in Warsaw, he
accepted a job in the Ministry of Justice. We can
detect that age-old and universal dilemma that the
artists often face: “to have or to be” in a letter he
wrote to Adolf Chybiński: “I am overworked and the
only time I have left for composing is in the evenings.
The pay is poor and, as I have a wife and two sons
to feed, I am usually cold and hungry by the time I
compose. I had left my small estate behind in Russia,
so I had to start afresh here in Warsaw – sometimes
I cannot afford to buy the music paper”3. Such
mundane financial straits could have been one of
the reasons why some of his operas (still preserved
in the National Library as piano sheets) were never
orchestrated.
In spite of his difficult financial situation, Szeluto’s
“Warsaw period”, from 1918 to 1933, is considered
to be quite well-endowed as far as his musical output
is concerned, even if the compositions he wrote at
the time have not been very popular amongst the
critics. Mateusz Gliński, reviewing one of Szeluto’s
concerts in Warsaw, began his text enthusiastically:
“A concert has been presented by Apolinary Szeluto.
Like twenty years before, when he was co-founding
the historic Młoda Polska, his compositions still attest
to his reliable talent; however, they herald rather than
gratify. During long years of his absence, Szeluto had
somehow lost touch with contemporary musical
creation (…) his songs and piano variations were the
most impressive”4.
13
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In January 1934, Szeluto and his family settled in
Słupca, where he had accepted the post of a notary.
At the same time, the composer befriended several
Poznań-based musicians. Since then, Apolinary Szeluto’s compositions were performed at the Poznań
Philharmonic, while his music was broadcast by the
Polish Radio. Regretfully, that musically successful and
gratifying period in the life of Szeluto was cut short
by the outbreak of the Second World War, a highly
dramatic event for his personal life as well. One of his
sons, Michał, was killed in the campaign of September
1939, while his other son – Jerzy – became a prisoner
of war and was never seen by his father again. It took
many years to find that he had been murdered by the
Soviets in Katyń. His wife died two years after the war
(Szeluto claimed that she could not bear the grief after
the loss of their sons).
Accounts of the composer’s niece, Maria
Pawłowska-Popescu, reveal that in 1951 Szeluto suffered his first mental breakdown due to the loss of his
family. Szeluto kept on composing, but he was now
strictly monitored by the Ministry of Culture of the
Polish People’s Republic. Standing on the crossroads,
like so many other artists in those days – whether to
succumb to enforced limitations or rebel and thus
write “for the drawer” – the artist accepted the
aesthetics of the so-called social realism (the official
state-approved artistic vision of the new communist
country). The identification with the social realist
aesthetics and the mental disease, deteriorating with
age, could have been the reasons why the post-war
artistic circles distanced themselves from the “legend”
of Młoda Polska.
Szeluto died on 21 August 1966 at the Old People’s Home for the severely ill in Chodzież.
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Apolinary Szeluto’s art songs and Młoda
Polska

M

łoda Polska (Young Poland) was the time of
synthesis of many disparate trends, ideologies
and genres, mutually intermingled. Adam Tyszka,
the leading scholar of that fin-de-siècle era, put it in
the following words: “Young Poland was the time of
coexistence of numerous literary and artistic trends.
Some of them were mutually contradictory (e.g. symbolism v neoclassicism), whilst others corresponded
to one another” (Marian Szulc, Literatura Polska.
Sztuka, muzyka, teatr. Młoda Polska, Kraków 2006,
p. 8). In consequence, it is possible to come across
a mixture of several different artistic trends in a single
song or poem.
Apolinary Szeluto was the second most prolific
Młoda Polska composer of songs, after Karol Szymanowski. We find lyric compositions throughout
the successive stages of his career as a composer.
Szeluto’s Młoda Polska songs (i.e. until 1918) were
mostly recognisable for their adoption of modernist
Western European influences. The extended and rich
song legacy that Szeluto left behind opens with the
song called Die Lotosblume after a poem by Heinrich
Heine. It reveals symbolic sounds of impressionism,
e.g. recurrent fourth-fifth consonances or intensive
chromaticisms. In 1910, the composer brought out
his (only) series of songs op. 12 after the poems by
Heinrich Heine (Die Blume, Dein Angesicht). Gradual
departure from tonality, presence of chromaticisms,
disappearance of thematic thinking, loosening of
rhythmic bonds, or employment of extremely dense,
obscure harmonies – these are all the features to be
found in the songs from that opus: they show how
AP0338
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overly expressionistic it is. Another poem by Heine,
now in a Polish translation of unknown authorship,
frames the musical setting of Jesienny śpiew łabędzia
and Co szumi, jęczy... In Jesienny śpiew łabędzia
(Autumn’s Swan Song) op. 13, the composer employs
a wide range of dynamics in order to express extreme
emotions, e.g. the feeling of dying love experienced
by the lyrical subject. Love is gone like “an autumn
starlet” falling from the sky or “a leaf” falling from
the tree, or else like a swan that swims away and
whose singing is heard less and less clearly. After this
autumnal piano pianissimo atmosphere of the song’s
opening parts, the conclusion invites gusts of wind
conveyed by the accompaniment (fast semiquaver
progressions). Like a despairing “cry of the soul” over
lost love, the composer writes the word “died” into
a forte octave interval. It is noticeable that the song
displays impressionistic elements, apart from expressionistic ones. The work’s peculiar mood is created
by the use of a chordal arpeggio in the part of the
piano. This is how the composer musically depicts
a gliding swan. The wind picking up, on the other hand,
is illustrated via semiquaver runs. Szeluto’s attention
to dynamic and articulatory detail makes the musically
set poetry sound really exceptional.
Even more numerous impressionistic elements
are to be found in Co szumi, jęczy... (Whatever Murmurs, Whatever Wails...) op. 13. The part of the piano,
using fast legato quaver progressions, illustrates the
falling drops of “autumn rain”, augmented by rising
and falling groups of semiquavers. This autumnal
musical setting is cut short, for a few bars, by a tuneful meno mosso. In that moment the lyrical subject
sees a sad figure of a woman with “eyes fogged by
tears”. What the composer envisioned here adds
AP0338
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to the deeply-felt decadent atmosphere of Heinrich
Heine’s poem.
Further on, the Młoda Polska period is represented in the composer’s output by three songs
after poems by Oscar Wilde, of which unfortunately only one, Kołysanka, is decipherable enough
to be recorded. The composer achieves the peculiar
atmosphere of this song through the use of a variety
of impressionistic harmonic effects in the accompaniment. Consequently, there are fourth-fifth and
second consonances making the lullaby’s sound
really original, not least in comparison with the runof-the-mill productions in the genre, full of sweet
consonances in thirds.
Marzenie (Daydream) after a poem by A. Karski
marks the closing stage of Szeluto’s Young Poland
fascinations. The song, or rather a kind of miniature,
is an evocation of a longing for his homeland and
a secret dream of coming home. Everything is veiled in
the phrases of a forest full of mushrooms, and a small
peaceful house, blessed with a nest of the swallow. The
song called Marzenie crowns the Młoda Polska period,
because the Mazurka op. 26 offers an emphatic turn
towards the national topos (although more specifically
here towards the love poetry of Czech poet Svatopluk
Čech). The triple, syncopated metre, from the work’s
very first bars, evokes the character of Chopin’s mazurkas. The melismatic piano introduction, along with
the rhythmic shape of the vocal part, resolutely point
to the composition’s kinship with that national Polish
dance. Its distinguishing feature, on the other hand,
and one that is extremely original, is its refined harmonies, a legacy of his previous musical endeavours.
He is very fond of using multiple sounds and fourthfifth consonances. The aim of all those procedures
17
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is to maintain individuality while looking forward to
a recognisable national idiom. On the other hand,
Jesień (Autumn), after a poem by Leon Radziejowski,
proves that although the composer has already been
influenced by national music, he is still strongly rooted
in the inspirations and symbols of Młoda Polska.
The years between 1911 and the outbreak of the
Second World War were marked by Szeluto’s interest
in piano music. He composed a number of stylised
mazurkas, polonaises and nocturnes for piano. The
Nocturne in B major op. 54 no 1 proves that “Chopin’s
legacy” was still very much alive, although the music
is dressed in new, impressionistic robes.
After the Second World War, the artist’s creative
inspirations found him searching for literary works by
18
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Polish poets. This neoromantic thread in Apolinary
Szeluto’s output is replete with songs setting texts
by Polish national bards of the Romantic era: Juliusz
Słowacki and Adam Mickiewicz. These works show
how, after years of fascination with foreign influences,
both in the choice of poetic texts and expressive
devices, the composer clearly headed in the direction
of native Polish contexts. It is no wonder, therefore,
that the album features songs with lyrics written by
Juliusz Słowacki, i.e. Złoty sen and Jesienna róża. In
Złoty sen (Golden Dream), the bard’s text is used as a
metaphor for the composer’s personal experiences
(loneliness after the loss of the loved ones), whilst
the simple verses of Jesienna róża (Autumn Rose) are
dressed in the style of the minuet.
Just how important his homeland and its culture
were for Szeluto is borne out by the miniature song
called Polska mowa (Polish Language). The original
title of Mickiewicz’s one-verse poem was W albumie
Księcia Golicyna (In Prince Golicyn’s Album):
If you know how to feel and love freedom,
We do not need words.
I understand your sighs and you understand
my tears,
We shake hands – this is the Polish language.
The straightforward structure of the poem is
here provided with a straightforward setting based
on an uncomplicated harmony that complements the
classical (tonal) melodic line. That is what makes this
song quite unlike all the others. The work’s simplicity
is highly intentional – the desire of Polishness does
not require useless complications. In general, Adam
Mickiewicz’s poetry forms a very significant basis
AP0338
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for the composer’s settings. Except songs written
to patriotic verses, the “słupecki notariusz” (“notary
from Słupca”) also set music to love poems, e.g. Dwa
słowa, Nad Bałtykiem, Z albumu, as well as ballads
and romances – Dudarz or Pierwiosnek, repeatedly
drawing on the motif of the unhappy Romantic love.
The omnipresent, at that stage of Apolinary
Szeluto’s career, national topos is represented by a
stylised mazurka of the song after a poem by Adam
Mickiewicz, Pożegnanie Czajld Harolda (Childe
Harold’s Farewell). It is a peculiar way of saying farewell to a beloved home country (Fare thee well, my
beloved country). The future of the homeland (currently “fading away in the misty veil” of the oppressors) will be heralded, according to the lyrical subject,
by the “rising sun”. Apolinary Szeluto interprets this
vision in an eccentric manner, however, because he
is himself devoid of any hope of a better future. The
initial farewell to the home country is symbolised by
bright colours of the voice’s high registers. However,
the motif of the sun heralding Polish independence is
depicted via dark, minor mode colours of the voice’s
lower tessitura. Perhaps this is how Szeluto musically
painted his own pessimistic and disillusioned outlook
on the Polish political situation.
Aleksandra Kamińska-Rykowska
Endnotes:
1
Krystyna Winowicz, Apolinary Szeluto w 100-lecie urodzin
kompozytora, Słupeckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Słupca 1984.
2
Ibid
3
Ibid
4
Ibid
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leksandra Kamińska-Rykowska is a graduate of
the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music
in Poznań, which she completed with honours in
the class of solo singing taught by Prof Wojciech
Maciejowski. In 2005, still as a student, she debuted
on the stage of the Opera na Zamku (Opera in the
Castle) in Szczecin singing the role of Lucia in the opera
Cavalleria rusticana. In the same year, she received a
distinction and a special prize of the National Opera
for the performance of Raul Koczalski’s song Ici bas
during the Karol Kurpiński Song and Aria Competition
in Włoszakowice. She spent the last year of her studies
(2006/2007) on a scholarship at the Conservatorio di
Santa Cecilia in Rome.
Between 2008 and 2011, Kamińska-Rykowska
collaborated, as a soloist, with the Teatr Muzyczny
(Theatre of Music) in Poznań. In 2012, she commenced
her cooperation with the Connecticut Lyric Opera in
the United States, in which she made her debut in the
role of Dorabella in Così fan tutte.
Her extensive concert programme has taken
her to numerous venues in Poland and abroad. She
has performed in Germany, Spain, Italy, Finland, the
United States, and Lithuania, among other countries.
In 2008–2013, the artist taught at the Conservatory of Music in Poznań in accordance with the curriculum of the British Associated Board of the Royal
Schools of Music.
Currently, Kamińska-Rykowska is completing
her doctorate studies at the Ignacy Jan Paderewski
Academy of Music in Poznań, specialising in the legacy
of Apolinary Szeluto’s art songs.
The artist’s official website:
www.aleksandrakaminska.pl
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L

aura Sobolewska has completed with distinction her piano studies under Prof Waldemar
Andrzejewski at the Ignacy Jan Paderewski Academy
of Music in Poznań. She has won national and international piano contests, including the Twenty-Seventh
Competition for the Fryderyk Chopin Society’s Artistic
Scholarships in Warsaw, the European Yamaha Music
Foundation Competition, and the International Piano
Competition Ragusa – Ibla Grand Prize on Sicily in Italy.
She has been twice awarded the scholarship of the
Ministry of Culture and Art. She has also received a
number of prizes for the best or distinctive chamber
pianist, including the best pianist prize at the Fourth
Polish Art Song Performance Competition in Warsaw
and at the Twelfth Ada Sari International Vocal Art
Competition in Nowy Sącz.
The artist is active in Poland and abroad (Germany, France, Spain, Italy, Belgium, Lithuania, Latvia,
Slovakia, Bulgaria, Russia, and China). She has also
appeared in concert in the United States, e.g. at
Carnegie Hall in New York.
Sobolewska is a respected chamber musician,
having played alongside such distinguished artists as
Teresa Żylis-Gara, Joanna Kozłowska, Wojciech Drabowicz, Ryszard Karczykowski, Wiesław Ochman, Marek
Gasztecki, Wojciech Maciejowski, or Tomasz Zagórski.
She is also a member of the Poznańskie Trio Fortepianowe (Poznań Piano Trio), with whom she extensively tours and records (including the CD released by
Acte Préalable, AP0243, with piano trios by Andrzej
Koszewski, Tadeusz Szeligowski and Andrzej Panufnik).
She has made CD, radio and television recordings.
Apart from her concert activities, she is also
active as a teacher working at the Academy of Music
in Poznań, where in 2003 she received a diploma
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of the doctor of art, in addition to a postdoctoral
degree in 2013.
For her exceptional achievements and artistic
personality, Sobolewska was honoured in 2004 with a
Medal Młodej Sztuki (Young Art Medal) and awarded
the distinction of a “Zasłużony działacz kultury”
(“Meritorious Promoter of Art”) from the Minister of
Culture of the Republic of Poland in 2006.
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Polska mowa
Jeżeli wolność czuć i kochać umiesz,
W naszej rozmowie nie potrzeba słowa.
Ja twe westchnienia, ty me łzy zrozumiesz
I dłoń uściśniesz - oto polska mowa.
Z albumu
Przed wichrami i szronem gdy przelotne ptaki
Uciekając rozstania nucą pieśń żałosną.
Nie wiń ich o niestałość! One z każdą wiosną
W jedne strony jednymi powracają szlaki.
Słysząc głos ich, wygnańca wspomnij, przyjaciela!
Ilekroć mu po burzach nadzieja zaświeci.
Tyle razy duch jego na skrzydłach wesela
Znowu na północ, znowu ku tobie uleci.
Nad Bałtykiem
Błogo temu, kto w twojej pamięci utonie,
Jak ten koral lub owa jagoda perłowa,
Co ją woda Bałtyku w swym przeczystym łonie
Pod lazurową barwą na wieki przechowa.
Lecz ja jak drobny kamyk ni krasą korali,
Ni wdziękiem perłowego dochodzący blasku,
Chciałbym choć jedną poigrać w tej fali,
Nim zapomniany legnę w niepamięci piasku.
Dwa słowa
Gdy sam na sam z tobą siedzę,
Nie mam czasu o nic pytać:
Patrzę w oczy, ustek śledzę,
Chciałbym wszystkie myśli czytać
AP0338
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Wprzód, nim w oczętach zaświecą;
Chciałbym wszystkie słówka chwytać
Wprzód, nim od ustek odlecą; -I nie potrzeba tłumaczyć,
Co chcę słyszeć, co zobaczyć.
Rzecz nietrudna i nienowa,
Moja luba! te dwa słowa:
Kocham ciebie, kocham ciebie.
Pierwiosnek
Z niebieskich najrańszą piosnek
Ledwie zadzwonił skowronek,
Najrańszy kwiatek pierwiosnek
Błysnął ze złotych obsłonek.
Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie,
Jeszcze północ mrozem dmucha,
Z gór białe nie zeszły pleśnie,
Dąbrowa jeszcze nie sucha.
Przymruż złociste światełka,
Ukryj się pod matki rąbek,
Nim cię zgubi śronu ząbek
Lub chłodnej rosy perełka.
Pożegnanie Czajdl Harolda
Bywaj mi zdrowy, kraju kochany!
Już w mglistej nikniesz powłoce,
Świsnęły wiatry, szumią bałwany
I morskie ptactwo świegoce.
Dalej za słońcem, gdzie jasną głowę
W zachodnie pogrąża piany!
Tymczasem, słońce, bywaj mi zdrowe,
Bywaj zdrów, kraju kochany!
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Dudarz

Złoty sen

Jakiż to dziadek, jak gołąb siwy,
Z siwą aż do pasa brodą?
Dwaj go chłopczyki pod rękę wiodą,
Wiodą mimo naszej niwy.

Odkąd zniknęła jak sen jaki złoty,
Usycham z żalu, omdlewam z tęsknoty.
I nie wiem, czemu ta dusza, z popiołów,
Nie wylatuje za nią do aniołów?

Starzec na lirze brząka i nuci,
Chłopcy dmą w dudeczki z piórek.
Zawołam starca, niech się zawróci
I przyjdzie pod ten pagórek.
Wziął w ręce lirę i szklankę sporą,
Miodem pierś starą zagrzewa:
Mrugnął na chłopców, ci dudki biorą;
Brząknął, nastroił i śpiewa:

Czemu nie leci za niebieskie szranki,
Do tej zbawionej i do tej kochanki?
Ach tam ją ujrzałem i wnet rozkochany,
Ze z tęczy wyszła i z potoku piany,
Wierzyć zacząłem i wierzę do końca
Tak jasną było od promieni słońca!

Komu ślubny splatasz wieniec
Z róż, lilii i tymianka?
Ach, jak szczęśliwy młodzieniec,
Komu ślubny splatasz wieniec!
Pewnie dla twego kochanka?
Wydają łzy i rumieniec,

Tak pełna w sobie anielskiego świtu.
Tak rozwidniona źrenica z błękitu.
Odkąd zniknęła jak sen jaki złoty,
Usycham z żalu, omdlewam z tęsknoty.
I nie wiem, czemu ta dusza, z popiołów,
Nie wylatuje za nią do aniołów?
Jesienna róża

Komu ślubny splatasz wieniec
Z róż, lilii i tymianka?
Jednemu oddajesz wieniec
Z róż, lilii i tymianka;
Kocha cię drugi młodzieniec:
Ty jednemu oddasz wieniec,
Zostawże łzy i rumieniec
Dla nieszczęsnego kochanka,
Gdy szczęśliwy bierze wieniec
Z róż, lilii i tymianka

Choć róża raz na wiosnę kwitnie i opada,
Zdarza się, że w jesieni znowu się rozwija,
Lecz wtenczas taka wątła, wysilona, blada.
Tak choć szczęście nie wraca, gdy raz człeka mija,
Czasem przed zgonem uśmiech na licu osiada,
Ale i w tym uśmiechu już się śmierć przebija.
Jesień
Idzie już jesień ku cichej wioszczynie, jeden po
drugim zżółkły liść opada.
Nocą wiatr zimny uśpionym drzewom opowiada, że
radość ziemi sczeźnie, przeminie,
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Że śnieg siwizną lip konary zaprószy i łąkę białym
kobiercem zaścieli,
Że śmierć się legnie wszechświatowej duszy, że już
zniszczenia dzierży miecz
We wrotach raju anieli rozbrzmiewa smętna pieśń.
Padły marzeń kwiaty, wiatr niesie zwiędły liść
Wyszedłem z mojej chaty lecz nie mam dokąd iść.
Błąka się myśl skrzydlata, lecz ciężar tkwi u mych nóg.
Bo są drogi na skraj świata, lecz do Ciebie nie masz
dróg.
Przebrzmiały dźwięki smętnej piosenki i cisza swym
tchnieniem owiewa wokół
Idzie już jesień ku cichej wioszczynie, jeden po drugim
zżółkły liść opada.
Skarga przez lasy i przez pola płynie, biel wieków ciszą
i poszumem włada.
Idzie już jesień ku cichej wioszczynie, jeden po drugim
zżółkły liść opada.
Kołysanka
Gdy sen swym cieniem objął Cię,
Niech ukołysze piosnka ma;
Już wokół ciebie wszystko śpi
Mrok nocy już okrywa świat
I tylko jakiś odgłos drga
To w lesie ptaka śpiew
On woła tęsknym głosem do snu
Kochankę swą.
Odpowiedź brzmi.
Wnet niebo objął słońca blask
Księżyca płomienie gasną, bledną
I w otchłań nieba księżyc mknie
Wciąż coraz bledszy jego blask.
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Marzenie
Marzy mi się las pełen grzybów i poziomek
W tym lesie niepozorny, mały biały domek
Błogosławiony gniazdem jaskółczym pod strzechą
W tym domu jedno serce
Serca mego echo
Mazurek
Jak kwiatów pączki ros srebrzystych kryją łzy,
Jak śród obrączki blask przejrzystej perły lśni,
Jak kryształ w twardej skale, w niebie gwiazd rój,
W sercu mym trwale obraz twój zalety.
W sercu mym trwale twój obraz zaklęty.
Wpierw się w doliny zmienią szczyty stromych gór
I księżyc siny zgaśnie pośród ciemnych chmur
I pierwej stanie słońce na niebie
Niż pierś przestanie miłować ciebie.
Niźli przestanie miłować cię.
Miłować cię.
Die Lotosblume (Kwiat lotosu)
Lotosu kwiat sie chowa,
Od światła Słońca w cień
I z pochyloną głową
Czeka gdy przyjdzie już noc.
Księżyca blask rozbudza
Swym światłem kwiat
I on rozchyla swe liście
Wyziera wtenczas na świat
Kwiat kwitnie, kwitnie pysznie
Księżyca świeci mu blask
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Świat wzdycha i płacze I drży
Bo w nim jest miłości czar.
Die Lotosblume ängstigt
Sich vor der Sonne Pracht
Und mit gesenktem Haupte
Erwartet sie träumend die Nacht.
Der Mond, der ist ihr Buhle
Er weckt sie mit seinem Licht,
Und ihm entschleiert sie freundlich
Ihr frommes Blumengesicht,
Sie blüht und glüht und leuchtet
Und starret stumm in die Höh’;
Sie duftet und weinet und zittert
Vor Liebe und Liebesweh.

Betend, daß Gott dich erhalte
So rein und schön und hold.
Dein Angesicht (Oblicze Twe)
Oblicze Twe miłością tchnie,
Marzyłem o nim w cudownym śnie,
W nim widzę ja Aniołów czar,
Twarz blade Twa boleścią drag.
Jedynie usta twe jak krew;
W nich bladość wycałuje śmierć
Erlöschen wird das Himmelslicht,
I zgaśnie Twój anielski czar
Co z oczu Twych promienie słał.

Die Blume (Kwiat)
Jak cudny kwiatek jesteś,
Przepiękna, pełna czar;
Gdy patrzę ja na Cię
Serce ogarnia me.
Niech na Cię błogosławienie
Zesłane będzie niebios:
Modlę by Bóg Cię zachował
Przepiękną, pełną czar.
Du bist wie eine Blume,
So hold und schön und rein;
Ich schau dich an, und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein.
Mir ist, als ob ich die Hände
Aufs Haupt dir legen sollt,
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Dein Angesicht so lieb und schön,
Das hab ich jüngst im Traum gesehn,
Es ist so mild und engelgleich,
Und doch so bleich, so schmerzenbleich.
Und nur die Lippen, die sind rot;
Bald aber küßt sie bleich der Tod.
Erlöschen wird das Himmelslicht,
Das aus den frommen Augen bricht.
Jesienny śpiew łabędzia
Jesienna gwiazdka spadła
Z błękitnych niebiańskich sfer
To gwiazda mojej miłości
Co spada w dal przestworza,
Pożółkłe liście poopadały z drzew jabłoni,
Jesienny powiew chłodnego wiatru owiewa konary
Zrywając liście z drzew rozbrzmiewa śpiew łabędzia,
Z nim płynie zwolna w dal i coraz ciszej śpiewa,
Aż znika w głębi wód
I wokół zalega cisza, opadły liście z drzew,
Umarła
Gwiazda miłości, przebrzmiał jesienny śpiew łabędzia
Co szumi, jęczy…
Co szumi jęczy tak wokół
Deszcz to jesienny i wiatr.
Gdzie schronić się zdołało nieszczęsne dziecię me
Ujrzałem postać jej przy oknie
Samotną w pokoju swym
W jej oczy zamglone Łazami
Patrzę w ciemna czarną noc.
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