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Urodził się 20 lutego 1894 r. w Kal
niku na Ukrainie; zmarl 2 marca 1980 
r. w Warszawie. 
W latach 1912 - 1918 stud iowat prawo 
na uniwersytecie w Kijowie i muzykę 
w miej cowym konserwatori um. Je
sienią 1918 roku przen iósł się do War
szawy. Jego pierwszymi utworami by
ły opowiadania pisane prozą poetycką 
a także wiersze tworzone w estetyce 
Młodej Polski , rosyj kiego symboliz
mu i ekspresjonizmu (np. tomik Dioni
zje, 1922). W Warszawie Iwaszkiewicz 
nawiązał współpracę z pismem „Pro 
arte et studio". kabaretem artystycz
nym Pikador, a następnie wszed ł 
w skład grupy poetyckiej Skamander. 
Pracował także w redakcji „Kuriera 
Pol kiego" ( 1923-25), jako sekretarz 
marszałka sejmu Macieja Rataja 
( 1923-25) i w dziale propagandy sztuki 
MSZ (1927-32) . Podróże do Europy 
Zachodniej związane m. in . z pracą 
w polskich placówkach dyplomatycz
nych (Kopenhaga 1932-35 i Bruksela 
193 5-36) zaowocowały wicrszmi ze
branymi w tomiki -Księga dnia i księ
ga nocy ( J 929). Pou•rót do Europy 
(1931 ), Lato 1932 (l 933), bme ~y ·ie 
(1 93 ). 
Większości czytelników Iwaszkiewicz 
koj arzył ię jadnak głównie z twór
czością prozator ką. W okresie mię
dzywojennym powstała m .in . powieść 
historyczna Czer)\Jone tarc::e ( 1934), 
a także jedne z naj lepszych opowiadań 
- Brze::.i11t1 (1932) i Panny z Wilka 
(1933). Iwaszkiewicz pisa ł również 
wiele o muzyce i dostarczał librett 
swemu przyjacielowi Kar !owi Szy
manow kiemu (np. Król Roger). 
W 1928 roku o iadt w Stawisku pod 
Warszawą. Podczas okupacji jego 
dom stał się miejscem ·potkań intelek
tuali tów 1aangażowanych w działa l
no ' ć poJ11 c·111ną . W tym okre ie po
wstały ko lc1nc wybitne opowiadania 
- np. Biti rn na równinie Sedgemoor 



cry Ma tka Joanna od Aniofów. To 
os ta tnie oparte zosta ło na dokumen
tach związanych z V Il-wiecznym fran
cuskim klasztorem w Loudun, w któ
rym zakonnice opętane LO taty przez 
diabla. 
Po wojnie Iwaszkiewicz peł nił funkcję 
prezesa Związku Literatów, był po
słem na sejm, redagował pisma literac
kie, m.in. poznańskie „Życ ie literac
kie" ( 1945-46), ,. owi ny literackie" 
( 1947-48) i „Twórczość'" (od I 955). 
W latach 1956-62 powstała trzytomo
wa powieść Sfa\\'a i chwała. 
Iwaszkiewicz zajmował ię także ttu
maczeniami. Przekładał m.in . Arthura 

Rimbauda, Paula Claudela, Andrć 
Gide'a, Lwa Tołstoja. Antoniego Cze
chowa, przetłumaczył baśnie Ander
sena. PisaJ także cicsz<1cc sii;: ogromną 
popularnoś ią dramaty, takie jak np. 
Lato w Nohant (1936) cry Maskarada 
( l 938). 
Poezje i opowiada nia tworryl do koń

ca życia osiągając w lej dziedzinie 
najwyż zy kunszt pod względem tech
nik i literackiej . W latach siedemdzie
siątych powstały ro.in. takie opowia
dania jak: C:;ll'arta symfonia, Serimire. 
S11r, Zarudzie; ukazały się tomiki po
ezfi: Śpiewnik ll'loski, Mapa pogody. 
Mu:yka 11·iec:;orem. 

Niewygoda 

Niewygoda ta pogoda, niewygodny wiatr 
Niewygodna taka czapka, taki krótki sz..a l 
Niewygodna marynarka, niewygodny but, 
Taki cięża r gniecie piersi, taki ciężk i piach. 

Takie niewygodne życ ic, taki pu ty dom, 
Taka dziwna ta kareta, tak dziwnie rży koń, 
Jak żelazne rękawiczk i , jakie łóżk niewygodne 
Jaki ciasny, niewygodny jaki zimny grób. 

Opuszczony 

Ten ma premierę, ten ma chrzciny wnuka, 
Ten gdzieś wyjechał, a tamten zapomniał, 
Ten ma zebranie, tamten kogo: szuka 
Ten choć żałuje nie może prryjść do mnie, 

Jeden za stary, a drugi jak róża. 
Nie lubi stuchać, jak ktoś sucho kaszle. 
Ach. jaki piękny ten piesek w podwórzu 
I nikt mi jego nie przyniesie właśnie. 

Myślę, natura ln ie, o stosie popeere!o
wskich rupieci literackich , na który 
teraz u situ je się lwa zkiewicza jako 
pisarza zgodliwego wobec dawnej 
władzy - zepchnąć. pogrążając 
w tak zwanym sprawiedliwym zap -
ronieniu . 
Ani to słuszne an i, rozsądne . 
Otóż , po pierwsze, śmierć autora 
umieściła jego pisma w perspektywie 
wieczności. poza przypadkowymi 
i nietrwałym i koniunkturami, pozwa
l ając potomnym. d których się zali
czamy. ocen i ać je bezstronnie i rozu
mieć niemałostkowo. 
Po wtóre, Iwaszkiewicz widziany 
w przekroju swej artystycznej biogra
fii nie był pisarzem jednego, peerelow
skiego, okresu, wręcz przeciwnie, był 
pisarzem kilku , pod każdym wzglę
dem różnych światów. epikiem nawa r
stwiających ię doświadczeń, a jedno
cześnie bolejącym świadkiem i h nie
spójno ·ci i bezużyteczna · ci . 
I p trzecie, wbrew mniemaniom nie
chętnych mu krytykantów. Iwaszkie
wiczowskie dzieło zawiera pierwiastki 
nie tylko powszechnie doniosłe i ży
wotne, ale, rzekłbym, szczególnie war
tościowe z punktu widzenia w pól
czesnych na zych potrzeb duchowych. 
Jakie to pierwiastki? 
Europejskość. Nic deklarowana bądź 
dopier projektowana. lecz organi z
na, zrośnięta z osobowością, swobod
nie się przejawiająca . Europy nie mu
simy zukać daleko. Znajdziemy ją 
- u Iwaszkiewicza. Właśnie w Pu-
1rrocie do Europy i w Spotkaniach 
.: S:vma11owskim, w Ksią::ce o Sycylii 
i Śpiewniku włoskim. w C.:er\\'011ych 
tarc.:ac/1 i Pej:;cćac/1 se11tyme11tal11ych . 
W zbiorach poetyckich zarówno. jak 
i w tomach prory imaginacyjnej, eseis
tycznej i autobiograficznej. l to rue 
w Lematach samych ją znajdziemy. nie 
w cenerii samej , nie w opisach po
dróży, nie w ideologii europejskiej 
jedno· ci nawet, ale w t ysięcznych re
fleksach. subtelnościach i finezjach 



tkanki literackiej, w przejmowaniu 
i przetwarzaniu bogactwa wzorów, 
wyobraż ń, symboli i znaczeń, w dys
cypli nie a zarazem rozrzutności i roz
maitości płodów ducha , w estetycznej 
wielobarwności i poznawczym niemt
syceni u_ Znajdziemy Europę targaną 
sprzecznościam i, pełną rozterki, po
bożną i grzeszną, wyrachowan- i wiel
koduszną, idealistyczną i oportunis
tyczną, kłamiącą sobie i złaknioną 
prawdy żywej , słowem taką. jaką ob
jawiła się oczom księcia prowincjusza 
Henryka Sandomier kiego w C::erwo
nych tarczach. I taką samą, o jakiej , 
u chyłk u dwudziestego stu lecia , me
dy tował melancholijnie tary poeta 
w Ogrodach. 
Metafizyczność. Religijność. W cza-
ach polskiego papieża z jednej strony, 

a z drugiej - bardzo naskórkowych, 
jak sic; okazało, spotkań inteligencji 
polskiej z wiarą i Kościołem, warto 
sobie wreszcie uprzytomnić , iż jeden 
z oajgłęb·zych rodzimych nurtów 
uczuciowości religijno-metafizycznej, 
daj ący się porównać z analogicznymi 
nurtami w literaturze dwudziestowie
cznego Zachodu, przepływa - w wie
rszach Iwaszkiewicza. Gdzież indziej 
usłyszymy dialog między niewiarą 
i wiarą, między łaską i posuchą, ziems
kim a nadziemskim, równic na tężony. 
szczery, wstrząsający, jak w Dioniz
jach najpierw, jak w Lecie 1932, jak 
w Innym życiu i jak w tomikach os tat
nich Mapa pogody i Mu::yka wiec::.o
rem? Obiegowa i nadużywa na teza 
gło i, że w li teraturze naszej zamysł 
metafizyczny jes t zd umiewająco słabo 
rozwi n ięty i że świ adoma' ć niezbada
nych otchłani, o k tórych istnien iu tak 
dużo wiedijeli Dante, Pascal, Kier
kegaard, Baudelaire, jest w niej jeże l i 
nie ca~kiem nieo becna , to w każdym 
razie ewident nie przytłumiona retory
ką użytecznośc i i służebn ·ci pa trioty
czn - bywat lskiej. Tezy takiej twór
czość Iwaszkiewicza być m że do koń
ca nie przekreśla (i w jego dorobku 

bowiem są partie nic l icujące z tonem 
całości , pla kie, „niefilozoficznc". 
w których u i łowa ł przy łużyć się bie
żącym modom. nastr jom, hasłom 
bardziej n iż sprawom publicznym) , 
ale przecież w stopni u znacznym ją 
modyfikuje. 
Wybierając to, co najczystsze i naj
trwa lsze w pismach Iwaszkiewicza , 
odczytuj ąc je ponownie, zgłębi ając 
i badaj ąc bez uprz dzenia, można się 
przekonać, jaką łatwizną intelektual
ną tchm1 oskarżenia pod adresem ca -
Ie j literatury polskiej o bezrelig-ij ność, 
płytkość i pozoranctwo w sprawach 
wiary . Jak iż bowiem jest ten naj głęb
szy smu tek, który nachodzi. dręczy 
i w końcu za bija tylu Iwaszkiewiczow
skich bohaterów? To smutek z powo
du, że nic żyło się w prawdzie, że nie 
osiągnęło się stanu duchowej dosko
nałości, że zd radziło sic;, dzięki własnej 
nieuwadze i słabości, wyższy porz.c1dek 
istnienia bądź nie dostąpiło się laski. 
To mutek z powodu, że nie potrafiło 
się być świętym . Smutek wszystkich 
dusz prawdziwie religijnych: Leona 
Bloy, koryfeusza ka tolickiego odro
dzenia we Francj i w początkach na
szego wieku, ale także poety Jerzego 
Lieberta, samego Iwaszkiewicza i jego 
żony Anny (w sposób zmuszający do
zastanowienia mówią o niedopełn i o 
nym dążeniu do święto'ci jej opub
likowane ostatnio D:ie1111iki). 
Rdzeniem Iwaszkiewiczowskiego pi
sar twa je t metafizyczna tęsknota. 
dręcząca i paląca potrzeba rozwik
łania czy choćby rozjaśnienia zagadki 
żywota ludzkiego i tajemnicy życia 
w ogóle, upo rczywe powracanie pew
nych znamiennych wyobrażeń , pew
nych my'·l i wielkich, pewnych pyta ń 
pod Ławowych. obrazów przemija nia 
z jed nej strony, a sym boli nieskoń
czoności - z drugiej. I nie wiadomo 
ostatecznie, co w tym widowisk u oka
że się rzeczywiste, a co nierzeczywiste: 
świa t fi zyczny, materialny, cielesny, 
zmy Iowy, czy przebłyskuj ąc wsk ro · 

d czesne kształty i cienie - „tnny 
brzeg zielony" . Bohaterom literackim 
Iwaszkiewicza, gdy zapuszczają 
wzrok duchowy w .,bezdeń cza rnia
wa" wszechświata, towarzyszy groza, 
dr~szcz niepojęto'ci , ale też skr_ ta 
nadzieja, że zatopionych w „przepaś
ciach niebieskich" kiedy ' ogarnie 
- i ukoi - „światło wiekuiste". 
Czym ono będzie? W nieprostych 
i skłóconych duszach Iwaszkiewiczo
wskich bohaterów pogańskie przeczu
cie nicości zmaga ię z chrześcijańską 
pewnością zmartwychw tania. 
I jeszcze jeden pierwiastek przenikają
cy naj lcp ze karty tego dzieła i promie
niuj ący tak samo dzi', jak i wczoraj . 
Kultura uczuć. Jakże potrzebna 
w czasach chorobliwej niedelikatno
ści, zubożen ia form i prostactwa roz
prze trzeniającego się jak zaraza 
w stosunkach międzyludzkich . 

Jest Iwaszkiewicz uznanym mistrzem 
tematu miłosnego " li teraturz . T -
mat to ogromny i nicwy zcrpany. 
Przybiera on pod piórem Iwa zkiewi
cza postaci chwilami łudząco proste, 
w samej swej i toci jednak niezmier
nie ·ubtelne 1 złożone, k ztałty roz
maite, przebogate. Mamy więc tu wie
le odmian wewnętrzneg doświadcze
nia miłości, proustowską magię mi
mowolnych przypomnień, czule roz
pamiętywanie i uobecniani uczuć mi
nionych i powtórnie do życ ia przy
wracanych, elegijność i ewokacyj ność, 
mistyczną jednię żywych i umarłych. 
Mamy uczucia ślepe, niszczycielskie, 
pchające do zatraty, namiętnośc i za
ba rwione perwersją i demonizmem, 
pragnienia wybujałe i zakazane. Ma
m równ cześn ie liczne przejawy 
zmysłowych oczarowań i upojeń, hy
mny ekstatyczne na cześć piękn rze
czy ziem kich i cielesnych, mamy owe 
kia 'yczne Iwaszkiewiczowskie karty 
wysławiające rozkosz, rodzaj miło· ci 
„ciężki j i miod nej jak letnie powiet
rze" . (. „) 

Temat miłosny u Iwaszkiewicza jest 
zawsze powiązany z głębokim tłem, 
egzy tencjalnym i aksjologicznym, 
z dy kusją o celach życi wych, z okre
śloną atmosferą mentalną i kultura l
ną, z jakąś filozofią lub religią . Je t 
osadzony. to zrozumiałe, w świecie 
dostępnym zmyslom. widzialnym 
i rozpoznawalnym, w nader konkret
nym, a prz cie jakby podwojonym, 
dziwnie intensywnym (bo symbolicz
nie nacechowanym) pejzażu . W tym, 
co pospolite i powtarzalne, wnie lwa-
zkiewicz do trzec odwieczną perype

tię du zy ludzkiej. Odwie zną - to 
znaczy nie zakończoną nigdy. I rozpo
czynającą się w każdym z nas wciąż od 
nowa . 
Iwaszkewicz, jak wiadomo, twórcą 
był wszech tronnym . Był poetą, pro
zaikiem, dramaturgiem, chętnie upra
wiał pomniejsze gatunki literackie: 
szkic. felieton, pamiętnik, relację z po
dróży, dziennik poufny; prowadził też 
obfitą kore · pondencję. Zgodna na 
ogół panuje opinia, że sp 'r 'd tysięcy 
tronie przez niego napi anych war
tość bezwzględną zachowały p ezje 
(notabene przydałby ię nowy ich wy
bór). dwie, trzy powie ' ci (K.się:':yc 
wschoct:i, C::enrn11e tarc:::e i „.? , wy
imki podróżopi arskie i pamiętnikars
kie (tu przede w zy tkim godne uwagi 
Spotkania: S::ymalloll'skim. po części 
K.sią-!:ka moich 1rsponmieti) oraz bar
dzo dużo - kopiec nieprzebrany 
- powiadań.( . „) 

Tomasz Burek 

(z przedmowy do tomu Najpiękniejs;e opo-
1riadc111ia, Wydawajctwo Puls, Londyn 
l9<J 3) 





Krągło - uniwersytecka 

Tu szła Wy ocka. Wyprężona 
Stąpała z wolna, krótkowzroczna 
Jej duża stopa ogumiona 
Spod krótkiej sukni zbyt widoczna, 

Ody umrę, nikt już nie odtworz 
U · miechu. ~bów. głosu . kroku 
Na pochylonym trotuarze, 
K tóry ośnieża się co roku . 

l nic nie mogę tutaj znuenić, 
W iąż widzę , jak u l icą kr czy, 
W i <1ż widzę blask jej ciemnych źrenic. 
Bły k zębów, uśmiech , wielkie oczy „ . 

Kijó11·. 1974 



Piosenka dla zmarłej 

Wszy tko jest bez sensu, 
W zystko pogmatwane 
Jak te win orośle, 

Gąszcze cmentarniane . 

W zystko. co się złączy, 
Znowu ię rozłączy. 

Na kształt pogmatwanych 
Na cmentarzach pnączy . 

Wśród wielkiej miłości 

Wszystko jest poczęte 
I wszystko - bez sen u -
Lecz bardzo jest święte. 

Która l eżysz w trumnie 
Pomiędzy kwiatami, 
Wiedz, że Dionizos 
Modli się za nami. 

Wiedz, że przyjdzie święty , 

Ramieniem ogamie, 
Wszystkie wytłumaczy 
Przebyte męczarnie. 

Bo . ens nie w zarpaniu 
Ani jest w rado · ci, 
Ale w cierpliwości 
l wielkim czekaniu . 

iech się więc nie zdziwią 

Obłoki ni zorze, 
Wszystko je t na chwilę 
I wszystko jak morze. 

Wszystko jest od Boga 
I do Boga droga 
Niby Jakubowa 
Drabina uboga. 

Niechże ciebie w grobie 
ie nie niepokoi : 

N cką mroźny miesiąc 
ad mogiłą stoi . 

A wiosną - co wio ny -
Przez lata i wieki 
Kwiaty na mogile 
Podnio ą powieki . 

Wnet pogasną liście -
Wszy 'lko trwa tak krótko, 
a się też przytu lę 

Do ziemi cichutko . 

Zapomnieni dawno 
Wyrośniem kwiatami, 
Bowiem Dionizo 
Modli się za nami . 

~~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

( .. . )Teatr oczywi 'cie może istnieć bez 
literatury- wiele mamy na to dowo
dów zwła zeza w -tatnich czasach 
- ale teatr, który się z tą wie l ką 

literaturą zró ł, który stał się jej zwier
ciadłem i interpretatorem, ten, który 
na usługi wielkiej literatury oddał cały 
swój czar i wszystkie swoje specyficzne 
i z niczym nieporównywalne .,teatral
ne'' posoby - chyba najbardziej za
sługuje na nazwę teatru wielkiego. 
A artyście. który oddal się bez re zty 
takiemu teatrowi. przysh1guje okreś
lenie i przymiotnik . którym czasami 
zbyt obficie szafujemy. 
Oczywiście, teatr musi zawsze zostać 
teatrem. Specyfika tej gałęzi sztuki nie 
może się równać z żadną inną, działa
nie też jego jest czymś niezmiernie 
osobliwym. Prawdziwy teatr działa na 
widza jak wtajemniczenie, włączenie 
go w jaką· grę czy nawet obrządek 
- wtajemniczenie zresztą nie tylko 
w warto · ci i przeżycia teatralne. ale 
i w przeżycia zysto poetyckie. Oczy
wiście mówię tutaj „poetyckie" w bar
dzo szerokim tego !owa znaczeniu . 
Chociaż teatr może ię obyć bez litera
tury, jest on jednak tej literatury dope
łnien iem i tylko w harmonii z najlep-
zą literaturą staje ię tym czym ma 
być : sztuką dla ma· i dla elity jedno
cześnie. przeżyciem łączącym alę we 
w ·pólnym afekcie. jednym słowem 
czymś porywającym. 

Jarosław Iwaszkiewicz 

(Le wspomnieniowego tomu Stanisława 
Wrsocka i jej k ijou·ski rearr „Swdya ··• 
WAiF. Warszawa 1963) 



Stare kobiety 

Trzy stare kobiety 
Usi adły przy stole 
Przy białym obrusie 
Na gwiazdkę czekają 

Młodzi nie czekali 
Wódkę już wypili 
Słodkie ryby zjedli 
O 'ci zo tawili 

A jedna kobieta 
ad pustym nakryciem 

To dla yna - mówi -
Co uciekł od życia 

A druga powiada 
Mój syn w Ameryce 
Przysłał piękną sukn ię 

Późno dzisiaj wstałam 

A trzecia powiada 
Jestem tara panna 
Towar dzi · nie znany 
Dawniej pospolity 

I łamią opłatek 

ad białym obrusem 
Młodzi ię po kątach 
Śmieją ze staro· ci 

A ne źdźbła siana 
Spod pl· tna wyciągają 

Wróżby sobie wróżą 
Ch ć nic ich nie czeka 

To za nasze dzieci 
Dzieci zbu ntowane 
Lub nie narod?one 
Lub zamordowane 

Trzy stare kobiety 
Usiadły przy stole 
Czarne wino piją 
Na gwiazdkę czekają 
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