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J est to św,ietny prozaik i pisarz najmpełniej orygi
nalny. Nie umiem inac:zej okireśllić wrażenia pewiny·ch 
opisów, rzucanych tu i tam w UJtwara'Ch tego poety, 
jak przyrównując je do błękitu oddalenia. Ten to 
błękit nadaje banwę całej ziemi ukr.aińskiej, gdzie 
się pnzydarzają najpospolitsze historie młodości, opo
wiadaine ze sz;czerośaią w)"Zlllań Jana Jakuba RoUJSseau, 
z n1iewy1mowną prostotą poufnych zwierzeń do u.cha 
ulkochanej kobiety. Dwa szczerozłote przymioty, za
powfadające świetnego pisa·rna, - naj.z11pemiejsza ory
ginaliność pomy13łów i najbez.w.zględniejsza szczerość 
wynurrzeń - ściągnęły na Jarosława Iwaszkiewicza 
nie tylko napaści ordY111.annych dzienniikarslcich felie
tonistów, zwanych krytykaimi w stołecznym mieście 
Warszaiwje, ale również ro:z.rńai!te szaripaniny ze strony 
panów cen:z.orów Polski W1Sk,rzeszonej i zjednoczonej, 
tyim śmieszniejsze i godne wyróżmienia, że zarządz:me 
przez oi-deva.nt Hteraitów i ci-devant pornografów. 

Urywek ze „Snobizmu i postępu", 
Warszawa 1923 

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZOWN A 

IWASZKIEWICZ I SYRENKA 

I was!2lkiewicz przez pewien czas był kolegą moim w 
MSZ o tyle, że urzędował na paru placówkach za g:-a
Illką. Spotkałem go w Danii z okazji jednego z moich 
objazdów z pogadankami o Polsce. Jeśli się nie mylę, 
poolem naszym był wówczas historyk Michał S0'kol
nickJ, stary majomy z Krakowa. Jego żona, wielka 
elegarntka, spotkała mnie na dworcu okrzykiem: „No, 
chwała Bogu, :z.aondulowana!" Na moje zdziwione 
spojrzenie wyjaŚl!1iła, że róime „reprez;entaicyjne" Pol
ki swykły prizyjewżać w „strąkach" i że to jest jej 
zmora. 

Mioono był21:n sobie zastrzegła w korespondencji. że
by mnie UJmieszczono w spok,ojnym jakimś hotelu bez 
dansingu czy eleganckiej restauracji, wobec czego do
stałam looUJm w „Damenhotelet'ku". Co mogło być 
lepsizego, spokoj:niej.szego Illiż talki hotelik wyłącznie 
dla kobiet - rozumowali w poselstwie. I ja cieszy
łam się bardzo, dopóki się nie okazało, że mój pokój 
przytyka, i to nieszc:zelmrie, do stołowego i że tam przy 
wszystik,ich posiłkach stołowniczki palą najgrubsze w 
świecie cygara, wieczorem zaś do póżna rżną w kar
cięta ... 

Skoro mowa o pokoju stołowym, to przypominam 
sobie, jaką zmorą stało się dl.a mnie w ciągu tej dzie
sięciodniowej wyprawy duńskie jedzenie. Wszystko w 
nim jakby umyś1nie tak pokoonbi:nowane, że wziąć tego 
do ust nie bylJO można. Nie potrafię wyliczyć tych 
dziwnych potraw, wiem tylko, że menu moje w Danii 
w ikoń·cu układało się, jak następuje: kawa czarna 
i bi.ała, OI'Zechy włoskie, pomarańcze, ser masło i su
chary. Oczywiście, była to istna kuracja odchudzająca, 
a że lmmpania pogadank.owa, obejmująca też robotni
ków polskich w Danii, wymagała licznych przejazdów, 
bywałam potężnie i stale głodna. Raz głód mi tak 
strasznie doskwierał po przyjeździe d-0 jakiejś małej 
miej5cowości, że, choć z trudem, dogadałam się jed
nak aż do obstalowania sobie zupy z płatków ov;-;ia
nych. Pamiętam, z jaką łapczywością odrz;uciłam po
krywę salaterki, gdy ją podano. Cóż, kiedy wewnątrz 
była sŁodka owsiana bryja, w której roiło się od azar
nych suszonych śliiwek ... Trzeba było raz jeszcze po
wrócić do kawy i sucharów z serem. Na sZiczęście do 
te~ skąpego jadłOispis.u w pewnym momencie doszły 
jabbka k,oksy, których olbrzymia iLość zniajduje się z.imą 
w handlu po małych duńskich wyspach. 

Te pnyziemne rpreokiupacje nie stanowiły wszelako 
istoty mego duńskiego pobytu. Odbyły się wywiady 
z prasą, a nawet w sam d'Zień przybycia prasa druk.o
wała p·iękny przekład mego wiensza o Czarniec.!tim w 
Danii. Flowtarzały Srię też życzliwe spotkain1a i wygodne 
zwiedzanie ślicznej, wesołej Kopenhagi. W Kopenhadze 
kultl1ralnymi zbliżeniami zarządzał Jarosław Iwasz
kiewicz, młody, pogodny, doskonale się prezentujący. 
Jak zawsze - z pewnym rygorem, który tylu ludzlioon 
zwykł odbier>ać n.atturalność, jemu, pl"zeciWillie, było 
daleko bardziej do twar.zy niż z bez;pośredniością i nie
skrępowaniem. Uderzy~o 111l11ie nb., jak doskonale 
„ubierała" Iwaszkiewicza obecność (z okazji konkursu 
szopenowslciego) król'Owej Elżbiety, przy boku której 
tak reprezentacyjnie wyglądał, że miło było patrzeć. 
Teraz jednak trza sięgać o dwadzieścia lat wstecz ... 
Więc Iwas.zkiewicz rządził zbliżeniem kulturalnym 

i obwoził mnie trochę po mieście. Zatrzymaliśmy się 
i kupiłam piękny bukiet najkolorowszych tulipanów. 

- Co m amy z tym robić? zdziwił się Iwaszkie
wicz. - Mało ma pani jeszcze kwiatów w hotelu?! 

- Zaraz pan zobaczy. 
Jeszcześmy tro.chę pojeździli - mam ochotę napisać 

„w cieniu miedz>ianych, a więc pozieleniałych kopen
haskich koplLł d dach0w". ale jest pl'Zec;ież jasne, że 
żadneg-0 cienia te kopuły na nas nie rzucały. Dość że 
w kiońcu poprositaim, byśmy mogli dojechać do portu. 
Tam u stóp pomnika andeJ'Senowskiej Małej Syrenki 
umieszczonego na pół w morzu, złożyłam moje tuli
pany. 

- Mój Boże - zasmucił się Iwaszikiewiaz. - Czemu 
żeśmy nie zabrali fotografa! 

I rzeczywiście, bo to był jeden ze szczytowych mo
mentów mego życia. 

z k•iążki 
„Trazymeński zając„ 
Wydawnictwo Liter;ickie, Kraków, 1968 

JÓZEF RATAJ~ZAK 

LEGENDY1 JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 

J al."asław Iwiasrzkiewicz był pisarzem mojego dzieciń
stwa. P.iJsarzem jedynym nieomal, który siłą rzeczy 
zastąpić musiał wielu innych. A także potrzebę fanta
zji, niezwykłych przygód, poezji - przemieniającej 
każdy przedmiot jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki w pociągającą baśń. Tak się bowiem z.łożyło, że 
książlka, będą.ca dla mnie w najwyższej cenie - stała 
się najba,rdziej dotkliwym brakiem, głodem tamtych 
wojennych lat. Zanim jeszcze nauczyłem się czytać wy
siedlono mnie wraz z rodzicami do Generalnej Gu
berni, dając kilka minut czasu na zabranie najbar
dziej ruiezbędnych rzeczy. Zanim zdołałem dorosnąć 
do Karola Maya, Kornela Makuszyńskiego, Kiplinga czy 
Stevensona - zamkinięto .i popalono biblioteki, kisię
gann1ie, szkoły i nawet na lekcjach języka polskiego 
kazano nam się obywać bez podręczników. O własnej 
bibliotece nie mogłem nawet marzyć. I wtedy właśnie, 
ale było to już pod konie~ wojny, gdy Niemcy zaczęli 
masowo uciekać d wyrzueali na śmietnik całe sterty 
książek, niemieckich żydowskich, a także polskich, 
ocalałych widocznie cudem po poprzednich właścicie
lach - wygrzebałem przypadkowo i ukradkiem na 
jakimś podwórzu niewielką, kwadratową prawie ksią
żeczkę podartą i bez okładki, przypominającą nieco 
modli!tewnik. Również i tytuł, jaki się zachował: Le
gendy oraz tytuły rozdziałów Legenda o świętym Mer
kurym Smoleń~kim, o Baszcie świętego Bazylego, 
o Swiętej Balbinie Nieznanej potwierdzały to podo
bieństwo. Wcisnąłem więc książkę pod koszulę i z po
czuci001 popełnionego świętokradztwa pobiegłem do 
domu. „Żli Tatarowie chmurą czarną miasto otoczy
li - czytałem z wypiekami na twarzy - ciskając strza
ły, ciskając obelgi, ludzi raniąc na duszy i na ciele, za
bijając śmiericią okrutną mężów, niewiasty na zatra
cenie wieczne w rozpustę biorąc, dzieci szaleństwem 
krwawiąc". Brzmiało to jak praepowiedinie Wernyhory, 
które ojciec przechowyw.ał w stópce kirucyfiksa i od
czytywał niekiedy „ku pokrzepieniu serc". I nosiło 
znamienny przyipi.s uczyniony na końcu: „Książka napi
sana na Ukrainie latem 1917 i 1918 roku". Od tej książ
ki zaczęła się moja biblioteka zbierana z poniemieckich 
śmietników i przez długie lata . nie przypuszczałem, że 
auto.rem owych legend był Jarosław Iwaszkewicz. Do 
tej pory zresztą nie mogę się z tyim falktem oswoić. 
Wszak i modliteW111ik nie posiada najczęściej aurtora. 
Dla mniie autorem wspomnJanych legend była Deme
ter - figurująca tarkże w tytule. Bogini pól i urodza
jów. 

Dopiero po latach moje legendy o świętych i o bo-1 



skiej Demeter odzyskały autora. Stało się to w czasie, 
gdy będąc na seminarium u profesora Vrtel-W1ierczyń
sk.iego podjąłem p.r.acę nad przygotowaniem monografii 
Zdroju, czasopiSiIIla literackiego ukazującego się w Poz
nainiu w latach 1917-1922. Profesor wychodził z zało
żenia, że historyk literatury poniekąd jack geograf po
winien :riozpoczynać przyinajmniej od własnego regionu. 
I oto całkiem niieoczekiwanie właśnie na łamach Zdroju 
spotkałem po raz drugi znane mi dobrze legendy o Bal
binie Niewianej i Demeter. Nie muszę dodawać, że 
przyjąłem to jako dobry omen i że dz,ięki tym tekisto •. 11 
mój seminaryjny temat nabrał od początku posmak'u 
P'flZygody. Nje były to przy tym jedyne utwory Jaro
sława Iwaszkiewicza drukowane na łamach poz.nań
skiego czasopisma. Obok oryginalnych wierszy trafia
ły się i przekłady, a po bliż.szy:m rozeznaniu - stały 
współpracownik oka:zał się przedstawioielem Zdroju 
na Warszawę, który od czasu objęcia swoich funkcji 
nakłonił szereg poetów warszawskich do drukowania 
w tym piśmie i w ten sposób odegrał niewątpliwie 
znac:z.ną rolę w kształitowaniu profilu peniodyku. Ja•k 
sarrn poeta wyznaje w Książce moich wspomnień -
mógł się tutaj swobodnie rozhulać i drukować, co tylko 
chciał. „Tu umieściliśmy z Rytardem nasz przekład 
Iluminacyj Rimbauda, tu drukowałem swoje przekłady 
Claudela, które następnie wys.zły w wydaniu koiążko
wym nakładem Zdroju, tu drukowałem także Gody 
jesienne i wiele inny.eh rzeozy. Niestety jednak pod 
W'Zględem materialnym opłacało mi się to minimalinie, 
w mojej epoce Zdrój miał już wJelkie trudności finan
sowe i pod jesień tegoż roku (1920) znowu musiałEJ.n 
myśleć o posadzie nauczycielslciej". 

Z :ilalem żegnałem zatem po pr.zewertowaniu kilku 
roczników Zdroju tak pięknym trafem odnalezioną bo
~inię Demeter, której kult rozwinął się j.uż był nie
zg.orzej nie tyliko w Eleuzys, lecz także w interesują
cym mnie eizasopiśmie. Żal łagodził wszakże odkrycie, 
że córka KTonosa i Gai czuć s.ię musi zapewne na ziemi 
po.znańskiej niczym w swojej mdz,fa:mej G.recji, sk:ir.o 
łączą ją z tym miasitem, z tymi pagó:rikami leśny:mi 
i łąkami zie1onymi wielokrotnie i dobrze „zapiekłe" 
związki. 

„Byłby to mały festiwal Iwaszkiewicza - pi :rnł do 
mnie poeta w odpowiedzi na zaproszenie do Klub '..! 
Od nowa .na Poniedziałek Poetycki - Już chciałem 
depeszować na nowo i jednak przyjechać, ale odstra
szyły mnie ostaitecznie mrozy i opóźnienia pociągów. W 
takich warun1kach nawet mała podróż do Poznania 
nie należy do przyjem'I10Ś·ci, tym bardziej że moje zdro
wie ruby to już W porrządku, ale baTdZO „niby to", więc 
trzeba UJważać". List, z którego cytuję fra~ent nosi 
datę 10 Slty,a:z.nia 1963 roku ,a 18 1utego - tuż po po-

wrocie z Paryża i do.>łownie w przeddzień weJscia w 
siedemdziesiąty rok życia odbył się w Klrubie nieza
pomniany wieczór poetycki Jarosława Iwa&zkiewjcza. 
Sala nabita była po brzegi. Cbecni siedzieli na parape
tach okien, na e;;tradzie, stali w przejściach. Występ po
ety poprzedziły tym razem osobiste refleks.je przedsta-: 
wicieli miejscowego środowiska na temat twórczości 
dostojnego Gościa . O poezji mówił Ry.szard Danecki, 
o prozie - dr Kazimierz Bartoszyński, a o drama
tach - Stanisław Hebanowski. Sam poeta, pisarz 
i dramaturg roz,począł gawędę od zarysowania swo
ich ziwiązków z Poznaniem, a skończył na odczytaniu 
nowych wie11szy z cyklu Jutro żniwa. „Jestem Panu 
bardzo wdzięczny za ten wieczór doprawdy miły i inte
resujący - pisał Jarosław Iwaszkiewicz już następne
go dnia po spotkaniu w Klubie. - Mam wrażenie, że 
moje wie11sze nie dotarłv ani dJ szerokiej publicmości 
ani do was. Żałowałem· tego, bo uważam je za pew
nego rodzaju osiągnięcie - ostateczną raz.pn.wę z „li
teraturą"." 

Nie umiem powiedzieć, czy odczucia poety, który 
mimo wszystkich niepokojów wyjechał „z dobrymi 
wspomnieniami w sercu" były słu•sizne. Trudno mi bo
wiem ręczyć za innych. Dla mnie było to jeszcze jedno 
spotkanie z dziecięcą i młcdz,ieżową Demeter. Wszak 
to w jej ustach mogłyby właśnie zabrzmieć najpię
kiniej sbowa: Jutro żniwa i tylko ona mogłaby osądzić, 
jak bogaty na jej ołtarzu złożono plon, poświęcając jej 
raz jeswze kłosy, mak, żurawie i złotogłów. 

RYSZARD DANECKI 

IWASZKIEWICZA WIERSZ Z GARBAR 

Zazdroś ć- iest potwierdzenieYr\ uc711ciowei bli 'ikoic i. 
Bardzo lubię Plejady Jarosława Iwaszkiewicza. 
PierwS>Ze Zidanie tego cykllu wierszy, zamknięte w 

rytmiczną całiość jednej linijki, ma intonacyjny roz
mach eposu. 

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy. 
Znam tylko jedno jeszcz~ podobne z,danie, pozor·nie 

spokojne, któ.re rozpręża się z niesłychaną siłą w 
wielką opowieść, pierwsze zdanie Popiołów Stefana 
Żeromskiego: Ogary poszły w las. 

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy. 
A cała moc liryczna tego obojętnego, ZJdawałoby się, 

stwierdzenia kryje się w jednym, krótkim słowie : już. 
Jak w owym wspaniałym liryku Puszk!ina, gdzie w 
polskim tłumaczeniu zabito poezję, opuszczając w 
pTzekładzie jedną jedymą liiterkę: i... 

Bardzo lubię Warkocz jesieni Jarosława Iwaszkie
wicza .Szczególnie t~ fragment skrzypcowy, pisany 
podczas pomań1ski.ego K10nceritu Wieniawskiego w 1953 
rok.u i ten, w kit6rym zwraca się do czytelnika: 

Cthcialbym napisać, jak pies biegnie, 
Wóz cały w slońcv. jedzie las1'iem, 
Baba rowerem skręca jezdnią 
I bańki lśnią blaszanym blaski.:·m. 

C?.erwony pociąg mija domy, 
A z elektrowni czarne dymy, 
Spłoszony kasztan szarpie brony, 
Topola składa iiść jak rymy. 

Żeby to wszystko w słońcu błysło 
I żeby było tak jak żywe -
I żebyś ty to widział wszystko, 
I żebyś byl, jak ja - szczęśiiwy. · 

Znam dobrze to poczucie szczęścia, kiedy uzasad
nieniem seinsu życia jest samo życie, znam dobrze tę 
biologiczną radość istnienia. Ogarnęła mnie kiedyś 
niepod21ielnie, gdy wychodziłem z podlliemi tysiącle
tnich grobowców AfraS1iabe - na sŁońce, cień figowych 
·drzew, w sam środek pobie1onego błękitu azjat)"Cikiej 
pustyni... 

Bardzo lubię Plejady i Warkocz jesieni Jarosława 
IwasZlkJewicza. 

Ale zazrl.ność poczułem. gdy pierwszy raz przeczyta
łem jego Lato 1932 - wiersz jedenasty. Zazdrość, że 
to nie ja jestem autorEh-n tego Ultwoi'u. Byłem - i je
stem - porażony jego nowoczesnością, widzeniem 

poety, który dostrzega piękno w brzydocie, zardze
wiałe śruby i sprężyny wiąże w bukiety a robak jest 
dla niego radosnym znakiem życia. Ten robak, któ
rego my, po śmierci, będziemy pożywieniem. 

Przecież Julian Przyboś powinien swoje posłanie do 
turpistów adres0>wać ntie do nas, nie do nasz.ego poko
lenia poetyckiego, a <lo autoca tego właśnie wiersz.a, 
napisanego w roku, gdy my rodziliśmy się dopiero: 

Gdy stopnieją już śniegi, to pom'iędzy trawą, 
Podobną do uschniętych włosów zlej kobiety, 
Wykwitną zmarłe śruby i sprężyn bukiety, 
Które jak wielkie kwiaty wypryskują rdzawo. 

Na podwórko, pomiędzy trumny samochodów 
Połamanych, przychodzą blade, głupie dzieci, 
Aby wśród na pól zgniłych, wpół zielonych śmieci, 
Odszukać trup kocięcia, zrzuconego z schodów. 

Wiosna wtedy naprawdę przemówi do ludzi, 
I zamyślone baby, gapiące się w oknie, 
Myślą o sennych Wierszach, ziewają okropnie 
I idą spać samotne. śmierć je czasem budzi. 

Jakże 
0

dobrze jest poczuć wśród zębów.żelastwa 
Ciałem.spoconym ziemię, a w ziemi robaki, 
Wywlec je z ciepłej gleby i wbijać na ha"ki 
Za przynętę, nim sami padniemy ich pastwą. 

Nie tylkJo dialektyczne rozumienie świata, jego jed
:iości w J?rzeci":'ieństwach, nobiHtow8Jl1.ie brzydoty 
1 rozkładu Jako meodłącznych procesów odnowy życia 
są w tym wiersz,u bliskimi poetyce naszego pokolenia. 
Również i środki przekazu. 

Po~sl_rn poezja nomarntycma, której ostatn,jm przed
staw1c1elem był Konstanty Gałczyński - widtiała 
swoje pokrewieństwo przede wszyistlbm z muzyką. 
Ryitm, mel•odyka wier.sza budowała na.strój. My bliżsi 
jesteśmy malanstwu. Konkret wzrokowy, obrazowość 
zdenzenia przedmiotów są bardziej przydatnymi dl~ 
wy;a~enia, int~lek!tualnych wzruszeń i filozoficznych 
tresc1, kltOr)lm! nabrzmiewa nasz czas. Tak jak w 
wiens:z.ru jedenastym Lata 1932 ... 

Kjiedy to wszyitko powiedziałem podczas spotkania 
w klubie „Od nowa" na urodzinowym wieczor;ze Ja
rosława Iwaszkiewiaza, roz.poczynał wtedy siedem
d2liesiąty rok życia - jubil!llt wstał i rzekł do puhliicz
ności: 

- Jestem porusz.ony, że właśnie ten wiersz był 
tu it aj tak szerokio omawiiany. Mogę to tbumaczyć tylko 
poetycką intuicją. Naipisałem go w Po·m1ain'i'l1 leicz w 
żacln;rn:i wydaniu, V-: żadnej publikacji nie i~formuję 
o mle)scu powstain1a tego fragmentu. Prz.ej-eidżałem 



przez Poz.nań i'zepsuł się nam samochód. Czekając 
na na.p:arv..:ę siedzi.alem na piętenku warsztatu, skąd 
było widac podworze, zawalone s.tarym żelastwem 
~raiki aut, nędzne kępki trawy i zabiedzone, snru,jąc~ 
się wśród tych rupieci, dzieciaki. Tylko kiilka godzin 
trwał ten prizymuisowy postój w Boznanlu gdzieś na 
skraju miasta, na Ga.rbarach. ' 

Wiernz ten zbliżył nas bardzo z Jarosławem Iwasz
kiewicz~. Spotkaliśmy . się wcześniej kilka razy, gdy 
uazes~iczył w pracach Jury Festiwa1i Rolskiej Poezji, 
organizowanych prze naszą grupę Wierzbak w Poz
naniu. Lecz tego właśnie wieczora zaproponował że
byśmy mówi.li ~obie po imieniu i ofiarował mi książkę 
Gmazdo łabędzi z dedykacją: 

Ryszardowi Daneckiemu z wdzięcznością za to co 
mówił o moich wierszach. Jarosław 18. 2. 63. Pozna.J 

. Z wielu ciekawych uwag, które poczynił wtedy -
Jedną szczególnie warto przypomnieć; że: nasza na
rod;>wa l~ter~tura jest bardzo bogata, lecz gdyby ze 
dwoch w1elk1ch polskich pisarzy urodziło się a wy
chowywało nie na wschodnich kresach, a w Wielko
p~lsce, to by~aby jeszcze bogatszą! K·ilka raz~ wspo
m~nał rów:niez o poetyckiej intuicji w związku z oma
wua.nym przeze mnie w klubie „Od nowa" wierszem ... 

1?'o:~yoka intuicja? A może to, że kilka lat mojego 
dz1ecmsitwa upłynęło wł·aśnie na Garbarach gdz;ie 
powstał ów wiersz? Na tych starych Garbaradh Mo
st:owej ,C~walis_ze-yie, które odważyłem się z' taką 
medyskrecJą opisac w powieści Kropla oceanu? Nie 
ma już ani tych ~ta_rych ~arbar, ani też tych egzo
tyczmych _warsaitac1kow, ~1w~ych 1knajp, szkluciaJI"IZy, 
szulerów 1 bezrobotnych piJakow. Na szczęście. 

_Tym ba<rdziej jednak wiel1Sz Jarosława Iwaszkie
w1c~ powinien znaleźć się w antJologji utworów poe
t.yckich o Poznaniu. Sądzę, że autor nawet zgodziłby 
się dać temu fragmentowi Lata 1932 podtytuł: Gar
bary ... 

WOJCIECH JAMROZIAK 

NAJMŁODSI - NAJBLIŻSI 

W. ierzę, że najbliżsi sobie są najmłodsi i najstarsi po
ec:i. Jes~ co~ co ich łą:azy najwyraźniej: chęć wypo
w:edzema się za wszelką cenę, tu i teraz - naitych
mi~st,_. J:onie:z!lJOść powiedzenia wszy;stkiego od raizu. 
Na_Jb~izsi_ sobie? Może rÓWiilież dlatego, że i w młodości 
naJw:ięceJ mówimy, myślimy, piszemy o śmierci. Jeśli 
tak, J~t,. to Iwaszkiewicz był od zarania swej twór
czosci. JUZ uksz.tałtowany: młody i stary jednocześnie, 
w kaz~Y'ID: momencie swej d11og.i twórczej, żyje tym 
rozdiwoJeniem na młodość i starość. Iwas.zkiew.icz omi
nął w swej twórczośoi wiek męs~i, bohaterowie jego 
prozy rzadko są doj!"'Zali tą płybką wiedzą płynącą 
z ~~alnego faktu przeżycia 3()--.....40 lat. Są to prze
wazme tylko ludzie młodzi i tylko starzy. Pisząc to· 
o bohaterach prozy Iwaszkiewicza - myślę o słowach 
autora Smierć w Wenecji: chyba kogoś bliskiego twór
cy ~k~ostych~w i Dionizji: „P.ragnął też gorąco zesta
rz_ec ~ię, gdyz od dawna był zdania, że prawdziwie
wie_lkim, wszechstroninym, prawdziwie wartościowym 
mozna naz'."ać tylko ten artyzm, któremu dane było 
na wszyst~ich stopniach człowieczeństwa być charak
terystyczrue podobnym." Flisze Iwaszkiewicz w tomie 
Jutro żniwa: 

... za bardzo się wstecz oglądam -
I myślę, że nowi ludzie niczego ode mnie nie pragną. 

To ni~:~wda. P.ragniemy wielę. Tyle ile pragrniemy 
<;>d; naJbhzszych sobie ludzi - najwięcej. Tylko najbli
zsi mogą najwięcej dać: wszystko. A owo wszystklO" 
to może by~ to: " 

Wol~m, wołam . Oni wołają. Nic nie słychać. 
Konie wrone. Konie, koniki! Nie chcą prychać. 

Albo to: 

Od Rozwadowa, Łańcuta, Leżajska 
Lecą obłoki jak światła łabędzie. 

A może to? 

wierzyć czemuś 
wierz11ć komuś 
nie pytać 

Bezko~promiso:vość, apodykrtyczność, stawianie się 
w sytuacJach kranoowych, przywoływain.ie wszyisitkie-
go" to cechy młiodości i starości. " 

_„Wszystko" arutora tJo nie jest „wszystko" czy,tel
mk·a. Ale myś~ę! ~e '."' m?im _,;wszystko" jak w odpry
sku luistra mies.ci się rowme ogromny świat jak w 
całym dziele IwasZikiewicza. 

O „LECIE W NOHANT" 

WŁODZIMIERZ MACIĄG 

S zituika o Chopinie napisana parę lat później ma już 
za sobą doświadczenie twórcze najpiękniejszych opo
wiadań Iwaszkiewiic.za (Panny z Wilka 1932, Brzezina 
il.932, Czerwone tarcze 1934), autor nieco powściągliwi-e 
bu:d1:1je k?nJ'.li~y, świat jego zaC2yina się rządzić bar
dzieJ epickimi. prawami 111iżby to mogło wynikać 
z wiczesnych zbiorów poezji zwłaszcza z Dionizji 1922). 
Wartości sztuki zmieniają nieco swą funkcję w życiu 
lud.z.kin?-, st~ją s!ę tru~iejsze do zdobycia, mniej uch
wytne i w ist~1e mn1ie}szy mają wpłyiw na życie, niż 
to wydawało się na początku, w okres-ie Oktostychów 
(1919), czy Wieczoru u Abdona (1922), a także powJeści 
Księżyc wschodzi (1924). Tam rzeczywistość nasycona 
był<;t poezją, mogł.a ota~ać przedmioty, 1udzi i ich de
cyzJe. W Pannach z Wilka inaczej, Wiiktor daremnie 
s~uika decyzji powrotu, z.niknęł.a z Wilka - zdawałoby 
snę --:- wraz z m1'odością. I oto interpretacja postaci 
Chopma w Lecie w Nohant, w ogóle zresztą a.rtysty 
tego - jak już wiemy - najwa:hniejszego bohater~ 
twór~ości Iwasa.kiewtcza. Chopin pojawia się na sce
?ie dopiero _w drugie? połlowie S'Ztuki, udział jego w 
mtrygach m1łos-nych, Jakie mają miejsce w domu b3-
ronowej je.>t minimalny, a jednak obecność tego ''li""l
l:i~go. amysty wypełnia prze3trzeń aurą jakiejś warto
sci meuchwyitneJ. W teatrze symbo1izować ją mają 
d~więl<'i muzyki •tl'wają·ce nieprzerwa.nie prz_z dwa 
pier'."sze akt.y - dopoki Chopin nie pojawia się na 
scenie. Ale me tyliko to. Chopin jest poza tym celem 
w~stchn!eń Solange, czułości George Sand, zazdrości, 
~ieszikaJących w domu baronowej, malarzy. Bo poza 
1tHm są tu inini artyści, jest ba1r.anowa, ~tóra pisze 
gło~ne powieści, jakiś malarz, jakiiś dość cyniC'l!Tlie 
sobie poczynający rzeżbiairz. Lecz tamci u w.ikłani są 
w ~robne ~y_ci?we zabiegi, starają się o dobre sprze
dani_e . powiesc1, o dobry ożenek dzieci, o konzystny 
ma:naz. Nawet szozere uczmcia Rousseau, młodego ma
larza, ~ają WJ'..m!ar infa!lltylny, t!"lochę śmieszny, bo 
lek•cewazona miłosć zawsze człowieka oś.mie3za. I nie 
chodz:i tu także o jakieś polskie czy słowiańskie tęsk
noty,. k_tóre żyją w św.iadomości Chopina, obok niego 
przeciez gra w karty i zdobywa kobiety Aintcmi Wod!.z i
ń1ski, ~łóci się ze służbą baronowej lokaj przywieziony 
z kraJU. · 

. Wśr?d tej codziennej krzą.taininy żyje geniusz i żyje 
'l~aczeJ. Bierze w ja.kiejś mierze udział w wydaTZe
niia.ch, ?ornu, kogiOŚ tam wyróżnJa, do kogoś irunego ma 
słab?sc, _zerwał j~dne z':""iąrziki miłosne, inne gotów by 
~rawiązac. Le~z ~sto~a Jego wewnętrzmego życia jest 
mna, ona realrzuJe się nad fol'tepianem i Il'ik.t z domo
~i~ów z nią się ~ie kontaktuje. Tu właśnie w najwy
z~zeJ s~erze, Chop11I1 pozositaje samotny, obcy wszyst
k1m, ll!le z~ozuffi'lany. Wmyscy Chopina lubią, ale za 
to, co w Jego osobowości jest raczej przypadkowe. 
Przez trzy akty s.cenicme doszło do zupebnie nowych 
uikład?w towarzyskich, erotyicznych, Chopin natomiast 
prarCUJe naid tą samą SOl!latą, w .rozitargnieniiu i jak gdy
by ty~ko fragmElllltamj sw.ojej osobowości bierze udział 
W: domowych 11ozgrywika~h. Dochodzi w.reszcie do ja
kiegoś przypadkowego roz.strzygnięcia, w którym rola 
~opiina j_est wynilkiem jego kaprysu i prag;nienia od
mi~n.y .. Nic go tu naprawdę przecież nie wiąże. Naj
wazimeJsza sprawa, p.omysł muzyczmy środkowej części 
S'Onaty, rozwiązruje się w przypadkowej chwili na 
stopniach karety. Może ją wyjazd przyspieSIZył ~oże 
nie. miał w~aśni~ na nią żadnego wpływu? W każdym 
r~z~e zakoncz~n.ie to unaocznia czytelnikowi tezę o 
me~~dnorodnosc~ obu sfer życia: powszednich pery
petn. to".'~rzysk1ch, erotycznych, finansowych i sfe
ry wielk1eJ sztuki, poszukLwań artystycz:nych geniusza 

K·iim jest wie1ki ariysta? Lato w Nohant - to swoi~ 
sta paraf.raza modennistyc~nego stosu.nku do artyz
mu. Artysta - to ani demon, ani człowiek natchnio
n:y, ani wireszcie_ ktoś absolu.tn.ie obcy otocz.eniu. Ge
musz . artysty mieszka po prostu gdzie indziej, to co 
czł?wiek obda,r.zony mim prezentuje otoczeniu może 
byc zwykłe 1nieśmiałe, nijakie. Geniusz to ani po
stawa, ani koncepcja życia, amii wreszcie wyraz spo
łecz~ych potrzeb. To sprawa posiadainia wewnętrzne
go_ msit_rumentu dusizy, niewymierna towa.rzyskimi 
ffilarami. Iw<3!s:zikiewicz daje odpowiedź na miarę swej 
k~cepc}i artyzmu, kitórą zademonstrował w prozie. 
Opis psyc_h<?logiczny może odtwor.zyć oba przebiegi: 
ito~arzyski i artJ;styoz.iny, perypetie erotyCZJne i mękę 
twarczą . W prozie, zwłaszcza powojennej, szukał au
tor także punkitów zetknięcia obu procesów ich kata
lizacji prowadzą1cej do stworzen•La dzieła.' W Lecie 
w Nohant przebiegi te są niewspółmierne niezależne 
o<l sjebie. Chopin - autor sonaty h-mol'i, i Chopin 
- kochanek Gearge Sand - to dwaj przypadkowo 
zetkinięci ze sobą ludzie. 

Fragment eseju pt . Dramaty 
.r arosława Iwaszkiewicza 
Dia log i959 nr i 



MARIA CZANERLE 

A utor zagęścił atmosferę domu pani George Sand, 
pogrążył wszystkich, domowników i gości, w klimacie 
frywolnej erotyki, omotał ich w sieć konflik.tów bar
dw ludzkich, ch1oci·aż ich główną osnową są dwie nie
przeciętne indywidualności: Chopin i pani domu. Ale 
na tym właśnie polegał tu zabieg pisarski, że nama
lowawszy bardzo jaskrawe tŁo, aiutor wyłączył zeń sa
mego airtystę: postawił go poza i ponad akcją, choć 
jest w tej akcji bezwJednym motorem. Jego izola
cja weW1I1ętrzna jest prawie zupełna. Zaspokaja swo
je potrzeby biologiozne i twórcze. „Biologicznie" obcho
dzi go Rozalka i udko kurze. Dwie rzeczy zdołały go 
wypłoszyć z jego twórczej samotni; zjawił się, kiedy 
mu zabrakło przyborów do pisania, i żeby dać wyraz 
swojemu obur.zeniu z powodu owegio udka. 
... Wydaje filę jednak oiągle obeony. Dźwięki muzyki 
dochodzące z sąsiedniego pokoju, w którym Chopin 
ćwiczy swoją sonatę, stają się katalizatorami akcji; 
stosunek do owej muzyki i do jej .twórcy służy tu w 
dużym stopniu chairaMerystyce postaci dramatu. Cho
p~n prawie nieobecny, naszkicowany przez autora led
wie kilkoma kreskami „obce oiabo" w tym domu, gdzie 
jego muzyka wydaje się dysonansem do wszysltlkich 
perypebti - ma tu jednak nienazwany i nieuświado
miony autorytet, który od jego posunięć uzależnia ru
chy pozostałych. Kiedy z powodu uc:l!k>a postanowił 
opuścić Noha1J1Jt, udko 11ozpęt3ł10 najbardziej banallile 
linstytilkty i potrzeby domowników ~prośby pani Geor
ge Sand o pudło do ·kape1u&Zy i karetę Chopina, na
głe postanowienia wyjazdu zadomowionych gości, by 
skorzystać z kairety Chopina). Gdy z powodu odna
lezionej frazy zapomniał o wyjeździe i udku, i wy
siadł z karety, by odegrać swoją sonatę - wszyscy 
podążyli za nim. Gr.omadka skłóconych „filistrów", 
zajętych ·do tej pory ca~kiem przyziemnymi sprawami 
- zasitygła ter.az w eksta~ie, porwana grą artysty. Goś 
z Weseia jest w owy•m chocho1im fitrlale, w mlodopol
skiej wier.ze w porywające działanie sz,tu.ki, zdolnej 
!Zjadaczy .chleba p.rzerobić w anioły. I modenniistycz
na, w sposób najbardziej u Iwaszkiewicza k.onsekwen
tny, jest tu postać artysty, z jego wy.oboowatrlJem ze 
śwfa.ta i funkicją sztuki, k.tóra niczemu nie złuźy, choć 
tyl€ cuowiekowi dać może. 

Fragment artykułu 
„Pan lubi ludzi, panie Iwaszkiewicz" 
druk Teatr, 1964 nr 20 i 21 

JANUSZ ROHOZIŃSKI 

K aa·ol Irzykowski recenzując prtetista·wienie Lata l.v. 
Nohant zauważył, iż pojawia się tu „małe odbrązowie
nie wielkiego Chopina". Spór Q udklo pulardy nie wy
czerpuje jednak kwestJi. W sztuce Iwaszkiewicza cho
d:ii o coś więcej. O odbrązowienie artysty jako okre
ślonego typu psychicznego, o likwidację, zaciemniają
cego obraz, demonicz,neglO sztafażu, tak częstego w 
realizacjach literackich. Zarówno Chopin, jak i inne 
postacie dramatu - GeJrge Sand, Teodo.r Rousseau, 
Clesinger - ukazaine zostały w sytuacjach jakby żyw
cem zaczerpniętych z mieszczańskiej komedii. Suge
ruje to wielowymiarowość widzenia psy·chiki artysty, 
jednoczesność jego przeciętności i niepr>zystosowania 
do codzienności. Odwołując się do przykładu Chopina, 
autor wyodrębnia w świadomości artysty jak gdyby 
dwa ciągi psychiczne, które, jak trafnie skonstatował 
Maciąg, są od siebie niezależne. I właśnie obecność 
tego drugiego ciągu, umiejętność uniezależnienia się 
od codzienności, nawiązania kontaktu ze świaitem war
tości duchowych oklreśla postawę artysty. Przejrzy
Sita kompozycja sztuki, żywy dJalog, właściwe stop
niowanie napięcia dramatycznego zdecydowało o wiel
krl.m powodzeniu scenioz,nyr.n Lata w Nohant. Zwłasz
cza ;:>recyzyjtila charakterystyka postaci, umiejętność 
stworzenia owej sugeSltywnej atmosfery, w której rea
li!Ziuje filę kontrast między codziennością a wielką 
sztuką wpłynęły na sukces pisarza. Lato w Nohant, 
nagrodzone, tłumaczone na wdeJe języków, należy do 
najbardziej popularnych i najczęściej grywainych sztuk 
Iwaszikiewicza. 

Ze wstępu do książki 
Jarosław Iwaszkiewicz 
PZWS Warszawa, 1968 
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