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HENRYK BEREZA 

PISARSTWO DRAMATYCZNE 
JAROSŁ.A W A IW ASZKIEWICZA 

W pięknym przemówieniu na uroczystości jubileuszowej 
sześćdziesięciolec~a urodzin i czterdziestolecia pracy twórczej 
Jarosława Iwa•szikiewicza podnosiła Ma:ria n~bro·wska ze szcze
gólnym uznaniem „to, czym Iwaszkiewicz góruje chyba nad 
wszystkimi naszymi pisarzami - różnorodnooć jego ,talentów 
i umiejętności". „Uprawia on - mówiła wielka pisarka - z je
dnakim powodzeniem poezję, powieść i nowelę - rodzaj, ikitórego 
w po.lskiej literaturze najdosikonallszym jest mistrzem - upraiwia 
krasOlffiówstwo okolicznościowe, Zllla się na muzyce ~ 1Pis?e studia 
z tej dziedziny, jest wybitnym aurtorem dramatycznym". 

Pisarstwo dramatyczne nie stanowi głównego nurtu w bogatym 
dorobku twórczym Iwaszkiewicza. Nie jest wszakże jego margi
nesem. Z teatrem wiąże Iwaszikiewicza nie mniejsza niż z muzyką 
zażyłość, jakkolwiek niełatwo hierarchizować uczuciowe i artys
tyczne związki Iwaszkiewicza z Tóżnymi dziedzina~ szitukii. 

Sentyment do teatru deklarował pisarz szczególnie często 
i szczególnie gorąco. Motywy teaitraille :powtarzają s1ię w dziesiąt
kach jego utworów. W wielu z nich stają się one pre1Rkstem do 
szerszych rozważań nad społeczną i fiJozod:iczną problematyką 
sztuki. Powi1eści „Hilary syn buchaltera" (1923), „Czerwone tar
cze" (1934), „Pasje Błędomierskie" (1938) a także op'Owiadania 
„Go.dy jesienne" (1918), „Zygfryd" (1936), „Opowiadanie br,azy
Hjskie" (1954) są pod tym wziględem bardzo zniamienne. 

Potrzebę wypowiedzi dramatopisarskich odczuwał Iwaszikiewicz 
niemal od początku swojej pracy Hterackiej. Pierwszy swój .utwór 
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prozatorski, prześliczną opowi.eść wschodnią „Ucieczkę do Bag
dadu" (1916) zarniierzał początkowo pisać jako komedię wierszem. 
Przez wiele lat snuł wspólnie z K<8.irolem Szymanowskim plany 
opery Król Roger (1926), której libretto jest w części jego dziełem. 
Od roiku 1925 nosił się z ziamysłem Lata w Nohant, ukończonego 
dopiero IPO jedenastu latach. 
Główne utwory dramatyczne Iwaszkiewicza Kochankowie 

z Werony (1927), Lato w Nohant (1936), Maskarada (1938) i Odbu
dowa Błędomierza (1950) wią.żą się jak nadściślej z węzłowymi 
problemami frlozoficznymi ,1 moralnymi jego twórczości, stano
wią niezbędne i niepowtarzalne ogniwa w rozwoju Iwaszkiewi
czowskiej myśli o świecie, niekiedy pełtniej niż :proza i poezja wy
rażają je.go stosunek do rzeczywistości. 

Drobniejsze prace dramatopisarskie: jednoaktowa komedia 
Gospodarstwo - 1947, adaiptacja sceni'czna świetnego opowiada
nia Stara cegielnia - 1947, opracowana wspólnie z Jerzym Mie
czysławem Rytardem przeróbka sceniczna „Emancypantek" P.ru
sa - Pensja pani Latter 1952 i wiele znatkomHych tłumaczeń ar
cydzieł dramaturgi-i światowej (między innymi Romeo i Julia 
i Hamlet Szekspira, Wujasze.k Wania Czecho'?J'a, Zakładnik 
i Zwiastowanie C1a.udela) świadczą o żywotności dramaturgicz
nych zamiłowań pisarza. 

Lato w Nohant i Maskaradę, dwa bezsprzecznie najdo.jrzalsze 
utwory diramatyczne Iwaszkiewicza łączy przy całej odrębności 
gatunkowej (komedia i melodramat czy po prostu dramat) zbliżo
na :prnblematyka morallna i filozoficzna. Utwory te pisał Iwasz
kiewicz w okresie gorączkowego iposzukiwania takich wartości 
mora.lnych, które w obliczu nadwiększego zagrod:enia ratowałyby 
sens i piękno życia. Szrt;ukiai rozumiana w młodości jako p;ięikne 
kłamstwo o życiu, później jako obiektywne i możliwie najpraw
dziwsze jego oc1bicie była dla Iwaszkiewicza od dawna wartością 
życia najbardziej niewątpliwą. Ostatnie lata przed drugą wodną 
światową zachwiały jednak Iwaszkiewiczowską wiarę w sens 
sztuki, która nie służy łudowi i nie angażuje się w walce o pow
szechne dobro. Opowi.a.danie „Zygfryd" i „Pasje Błędomierskie" 
przyniosą namiętną :krytykę takiej sztuki. Lato w Nohant i Mas
karada prziecifwstacwi-arją jej sztukę, Mórej war.tości nie trze.bai do
wodzić. 
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Bohaterem Lata w Nohant - jak zgodnie stwierdzali wszys
cy - jest genialna muzyka Chopina. Konfrontacja wielkości, któ
rej odczucie jest powszechne i wystarczy się do niego odwołać, 
z naj.zwyklejszą powszedniością życia, którą się prezentuje 'Z po
błażliwym zrnzumieniem mędrca, rodzi subtelny, filowficzny ko
mizm Lata w Nohant. Właśnie perspektywa wielkQ:ŚCi umożliwia 
IwaszJkiewiczowi po raz pierwszy i do najnowszych „Oipowdeści 
zasłyszanych" jedyne dost.rzeżenie komizmu w świecie, który aż 
do ostatnich lat urzekał pisarza jedynie swoim tragicznym pięk
nem. 

W Maskaradzie, wspaniałym dramacie o Puszk,inie, wielką sztu
kę wyrażającą uczucia ludu ukazuje Iwaszkiewicz w konflikcie 
z władzą wrcgą ludo.wi. Wewnętrzny dramat Pus21kina polega na 
świadomości, że wielkiej prawdy sztuki trzeba brontć przed kłam
stwem carskiej władzy. W „Pasjach Błędomierskich" wdelki pi
sarz humanista Zamoyłło, przypominający swoją postawą To
masza Manna powtarza tragiczny gest tołstoijowskiej ucieczki 
z Jasnej Polany, nie mogąc się wyzwolić z poczucia klęski życio
wej. „I ileż, ileż w nim było kłamstwa i jak.i niewierny był so1bie 
samemu i jakże niedobrze pirnł, pisat nawet nie tak, jak maiże 
myślał - jaki żal ogromny ścisnął jego serce, że nie będzie mógł 
już nic napisać, na nowo zc:i.cząć , in::tczej ująć pióro, tworzyć dla 
nowych, tnnych ludzi". Pusak·in mimo poczucia tragizmu swego 
buntu ma pełną świadomo·ść prawdy swojej sz,tuki. Maskarada 
to najśmielsza w twórczości Iwaszkiewicza, antyfaszystowska 
w swoim istotnym sensie wypowiedź w C·broni'e sztuki. 

Najniesłuszniej zapominany dramat powojenny Iwaszkiewicza 
Odbudowa Błędomieria porusza doniosłą problemaitykę moralną 
współczesności. W dramacie, przypominającym Podpory społe

czeństwa Ibsena maluje Iwaszkiewicz stosunki w prowincjonal
nym miasteczku w pierwszych miesiącach powcdennych, kładąc 
szczególny nacisk na zależnnść rezultatów pracy nad ksztaMowa
niem nowego życia od czystości moralnej jego budowniczych. Kry
tyka nanekała przy tym utworze na tradycyjną formę mies.zczai1-
skiego dramatu rodzinnego.. Iwaszkiewicz nie ty1ko w Odbudowie 
Błędomierza posługuje się tradycyjnymi formami dramatyczny
mi. W dramacie bardziej niż w prozie i poezji jest Iwaszkiewicz 
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tradyojona.listą ~·le tradycjonalistą w najlepszym sensie. Gotowe 
form.y są Jedyn~e.kam':"ą jego utworów. Wykorzystując doswJad
czema prz~~złos;1 . m?ze IwaszJd~wicz tym sprawniej wyrażać 
własi:ie mysl~ o ~.1~c1e. D:amatopisarstwo Iwaszkiewicza tak jak 
c~ła Jeg~ tv:orczo:'~ Jest dziełem wielkiego talentu i wielkiej sztu
ki wyrazama mysli. 

Henryk Bereza 

" 

Ręka Chopina 
(Muzeum Narodowe w Budapeszcie - marmur) 



ZYGMUNT MYCIELSKI 

CHOPIN 
W TWÓRCZOŚCI IW ASZKIEWICZA 

W trzecim akcie Lata w Nohant George Sand pociąga Chopina 
silnie za ram'.q i wola z rozpaczą: „ ... nigdy nie wiadomo, co ty 
właściwie rnyslisz. Co naprawdę czujesz? Co ty myślisz? Chopin? 
Chopin? Nic? Zamykasz się na wszy~ tlkie spusty, nawet przede 
mną. Wszystko co myślisz, wszyst1ko co czuje•s.z, odbywa się gdzieś 
tak głęboko, że nawet marzyć nie można o dotknięciu twego ser
ca". 

Każda godna tego miana twórczc.ść artystyczna odbywa się 
gd:deś tak głęboko, że nawet marzyć nie można o dotknięciu -
jeśli. nie serca artysty, to w każdym razie tych najgłębszych po
kładów, z których dzieło powstaje. 

Jest więc tak sarno i z twórczością Iwaszkiewicza, z którą mu
zyka jest nierozerwalnie złącwna, ale nie wyo1brażajmy sobie, że 
można. tu znaleźć jakąś krytyczną, analityczną, naukową metodę, 
która by przyniosła wyniki pod posta:::ią dziełka „Muzyka a Iwasz
kiewkz" . W wypadku Chopina jest podobnie. Możemy wskazać 
palcem na Lato w Nohant, na pierwszą i drugą książkę o Chopinie, 
na przedmowę do wydanej ostatn~o korespondencji Chopina, na 
wiersze, w których ukazuje się Chopin - ale to wszystko dalekie 
będzie od wyc21er.pania tematu . 
Można by równie do1brze pisać na temat: „Rubens, Chopin 

i Bach w twórczości Gałczyński€go" - ale czy to nam przybliży 
jego poezję - albo, czy to nam przybliży twórczość Rubensa, 
Chopina i Bacha? 

Iwaszkiewicz pisał o Choptnie . Prosta sprawa. Istnieje jakiś 
Chopin z Lata w Nohant, istnieje inny, z krótkiego i popularnego 
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tomiku „Chopin" wydanego w 1949 roku przez PIW, istnieje 
wreszcie ostatni z kolei Chopin, ten z tomu „Chopin" wydanego 
przez PW.M w 1955 roku. A rwtr€s.z.cie w zbiorze „Ciemne ścieżki" 
- „stoi niespokojna pani Dei1fina i 1bierze do ręki koncert Chopina. 
Wie dobrze, że nie jej dusza treścią dziwnego larghetto, lecz Kon
stancji. To znowu strofy poematu powtarza, niebieskiego jak La
~o di Como. Niebieskiego". 

Karty ostatniej swej książki o Chopinie kończy Iwaszkiewicz 
opisem śmierci Chopina i :zdaniem o „błękitnym tonie", którego 
OhopiJll poszukiwał przez całie żyoie. Niewątpliwie związek po
między postadą i muzyką Chopina a autoTem Lata w Nohant wy
hvorzył nić Slkojarzeń, które są wynikiem ciągłego obcowani,a, 
ciągłego nawiązywania kontaktu pomiędzy słowem poety a dźwię
kiem tej muzyki. Skojarzenia te, to więcej niż symbole. Poprzez 
nici i:dące od biografa i ko.respo1I1dencji do muzyki auto,ra etiud, 
Iwasziktewicz buduje swój świat irleailny, w którym losy, rola i mi
sja Chopi1na nasuwa poecie i prozaikowi tysiące skojarzeń i obra
zów. Obrazów, w których Chopin ze sztuki mówi słowami, które 
móg~by powiedzieć Szymanowski. :Pimporcja tego ·co poitoczne 
i tego oo ważne, zamykanie się w sobie, gdy George Sand do1tyka 
świata wewnętrznego i spraw „;prawdziwych" - wszystko to jest 
niemalże żywcem wzięte ze spoSOlbu bycia, który miał Szymannw
$ki, a równocześnie zdumiewająco do postacii Chopina pasuje. 

Później, w książce zeszłorocznej, Iwaszkiewicz raz jeszcze 
sprawdza swego bohatera.. Jeszcze głębiej odczytuje teksty lis
tów, słucha j-ego muzyki na nowo, z.asiadając - z królową czy 
bez królowej belgłjskiej - na balkonie Filharmonii Narodowej 
w ciągu całego Konkursu Chopinowskiego. Słucha tam tego błę
kitnego tonu -- bez którego żaden pianista nie powinien marzyć 
o zdobyciu Laurów w tej naszej tak wielkiej rozgrywce - która . 
z najdeliikatniejszej może obok Mozarta sztuki, uczyniła coś rów
nie popularnego jak Wyściig Pokoju. Lecz Iwaszkiewicz wprowa
dził do tej sprawy właściwy porządek, kładąc nacisk na życie we
wnętrzne Chopina, na proporcje jaikie musiały być pomiędzy tym 
co widział świat, a tym co działo się w duszy kompozytora. 

Podobnie zresztą jest i w dzi5iaj granej_ tu sztuce. Dzieje się 
tam_mnóstwo drobnych spraw, mniejszych czy większych świństw, 
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mniejszych czy większych zak1amań. Toczy się życie - ale, dla 
muzyków szczególnie, główną osobą tego dramatu (który autor 
nazwał komedią) jest - nawet nie sam Chopin, ale jego muzy.ka, 
jego Sonata h-mol. 

Ta muzyka, która się dzieje w sztuce Iwaszkiewicza jest już nie 
podtekstem, ale tekstem tej sztuki. Largo z Sonaty Chopina jest 
c dpowiedzią na pytanie pani Sand: „Co ty właściwie myślisz, co 
napra'Ndę czujesz?" 

Chopin wie, że na te pytania nie ma odpowiedzi. Odpowiada 
muzyką. To ona mówi za niego przez pierwsze dwa akty i ona 
:rnńczy sztukę. Wszystkie pytm1ia, całe gadulstwo George Sarni 
niecierpliwi go ty1ko: „Tak wiele rzeczy nas dzieli, - mówi do 
niej - naprzód przE;paść pomiędzy dwoma tragicznie nie ro
zumiejącymi się narodami. Po,tem przepaść pomiędzy muzykiem 
~\ - powieściopisarzem". 

Iwaszkiewicz, poeta i pisarz, zbyt dobrze zna muzykę, ażeby 
nie wyczuwać tego wszystkiego, co pozwala muzyce wyrazić nie
wyrażalne -łowami uczucia, nastroje i stany psychiczne - zbyt 
dobrze wie jednocześnie, do jakiego stopnia ta sama muzyka me 
może wyrazić uczuciowego konkretu, który byle wiersz, byle slo
wo obejmie poj ęciowo i zamknie obrazem. 

Wszystko to jest bolesnym, tragicznym często problemem dla 
twórców, którzy stoją u. szczytu możliwości swego rzemiosła. Znał 
to Chopin, znał Beethoven, Wagner - wielu innych. A - z dru
giej strony - znali to uczucie poeoi, usilujący pochwycić w liryce 
ten „błękitny ton" - którym to terminem Iwaszkiewicz pragnie 
wyrazić to co jest niemożliwe, to co jest ideałem wielu poetów 
i muzyków : jasne i precyzyjne oddanie najgłębszych stanów 
uczuciowych, najbardz<iej intymnej wibracji na otaczający nas 
~wiat. 

Chopin Iwaszkiewicza jes t zawsze poetą , lecz jednocześnie nie 
przestaje być zawsze bardzo konkretnym człowiekiem. Obok mu
zyki to właśnie czyni go tak ł:;liskim naszemu pisarzowi. Poprzez 
osobę i twórczość zarówno Chopina jak i Szymanowskiego widzi 
Iwaszkiewicz typ artysty, który łączy w sobie te możliwości po
ezji i życia, tak trudne do zespolenia u wielu, nawet u wielu naj
większych. Ten pozorny dystans i chłód , którym otoczony jest 
Chopin, poddany drobiazgom życia codziennego narówni z inny-

-13-



CHOPIN W TWÓRCZOSCI IWASZKIEWICZA 

mi , to jest „Ch<>pin w twórczości Iwasnkiewicza". Jest to kreacja, 
która z kolei silnie działa na poetę i prozaika, który tak chciwie 
bierze udzfał w życiu, a tak silną ma jednocześnie świadomość 
wszystkiego, co jednocześnie i wiąże i dzieli sztukę od życia . 

„Zostanie po mnie ponad szczyt 
starych topoli - nieba błam, 
zostanie po mnie - słuchaj, cyt! 
dźwięk, który ja tu tylko znam." 

To chyba także jest z Chopina. Krętymi może ścieżkami, ale 
wzięte z tych dźwięków, które on też jeden znał. 

Zygmunt Mycielski 



JERZY BROSZKIEWICZ 

CZASY NOHANT 
Latem 1838 roku Paryż obiegła nowina niezwykle sensacyjna. 

Łączyła ona dwa nazwiska: George Sand i Chopina. Wtajemni
czeni twierdzili, że słynna pisarka pierwsza wystąpiła z inicjaty
wą - było to zresztą w jej stylu i charakterze. Po prostu napisa
ła r"a b.ilecie: „On vous adore" - i podpis „George". Była piękną 
kobietą, wielką pisarką, niezwykłym człowiekiem. Wieloletnią 
przyjaź11 rozpoczęła podróż na Majankę. W Paryżu mieszka.U nie
mal wspólnie - każde lato spędzano w Nohant, wiejskim pała
cyku pisarki. 

Sand i Chopin - to już właściwie cała „sprawa". Nieprawdo
podobnie zawikłana, zatarta biegiem lat, setką interpretacji, 
nieszczero,ścią wyznań samej bohaterki, której „Wspomnienia" 
przez swój ton histeryczny i pretensjonalny najgorzej przysłużyly 
się chyba jej samej. Rzeczywistej pr9wdy dziś już nrie odkryjemy. 
jedno jest chyba pewne: najdalsze owej prawdy były gwałtowne, 
stronnicze osikarżenia, które badacze całej „sprawy" kierowali to 
pod jednym, to pod drugim adresem - opinie, podług których 
całą winę za niepo,wodzenia owej miłości i przyjaźni ponosił jeden 
tylko z bohaterów romansu. 

Wydaje mi 9ię, że cała ta historia nigdy nie była ani z.byt pros
ta, ani zbyt łatwa. Doszło przecież do spotkania dwojga ludzi 
o ogromnycn talentach i przeciwstawnych charakterach. Równo
cześnie jednak w diariuszu ich wspólnych lait było niewątpHwi~ 
wiele kart jasnych, wiele pięknych doświadczeń. 

Za moment szczególnie wymowny uważam ten fakt, że okres 
owej przyjaźni jest okresem najwyższego lotu twórczości Chopina. 
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W Nohant cr-odziły się dzieła najiwiększe - w Nohant 1pracował 
wie 1 ki Chop i n. Po latach twórczego impasu i najbardziej 
gorzkich osobistych doświadczeń uzyskał wreszcie dom. A wiado
mo jak bał się, nie znosił, nieooW<idził samotności. Otrzymał 
wpierw miłość - potem troskliwą, opiekuńczą przyjaźń. Żył 
i pracował wśród bliskich - właściwie odnalazł rodzinę. 

To bardzo wiele. To bardzo wiele nawet wobec gorzkiego, obu
stronnie niesprawiedliwego rozstania. Dlatego nie powinno nam 
ono przesłaniać całej historii romansu i przyjaźni. Tym bairdziej, 
że wielcy artyści nie zawsze bywali na codzień wielkimi ludźmi. 
Chopin rzeczywiście potrafił z.robić arwanturę o pulardę przy 
obiedzie w Nohant - choć w tym właśnie Nohant i w tym to cza
sie pisał Sonatę h-mol. 

Lato w Nohant. Theatre Royal. Solange (Rene Ray), George Sand (Lally 
Bowers), Maurycy (Laurence Payne). Rysował Tom Titt. 

Lato w Nohant. Thea
tre Royal. Londyn, rok 
1946. . Chopin (Donald 
Eccles) . Rysował Tom 

Tibt. 



Urok Lata w Nohant 
kryje się chyba w res
pektowaniu tej prawdy 
o Chopinie. Nie jest to 
posąg z brązu, daleki 
historią ,i wielkością 
geniusz, tragiczny ro
mantyk, tak gen1alny, 
ie aż obcy nas.rym 
oczom i sercom. Oto 
wyohodzi ku nam czło
wiek pełen naturalno
ści i prostoty: rozzłosz
czony obiadowym me
nu, pożyczający ,pienię

dzy Wodzińskiemu, za
troskany o jedwabną 
kamizelkę. Czy to tyl
ko plot.ki? Czy to może 
koncepcja „kuchennych 
schodów"? Ni,c podob
nego! na pozór od owej 
pulardy pozostaje już 
tylko krok do śmiesz
nosci. Tymczasem do
kon uje się krok prosto 

BROSZKIEWICZ 

w ·wielkość. Wszystkie Lato w Nohant. Theatre Royal. Antoni Wo
tamte drobiazgi i plotki dziński (Lawrence H~nray). Rysował Tom 
nikną - pozostaje na- TLtt. 
tomiast Larigo z S·ona.ty, Chopin już bliski nam i znajomy. 

Lato w Nohant to późny czas przyjaźni George Sand i Cho
pina. Latwiiej było wtedy o nieporozumienia niż o 1lkliwo.ść. Al6 
to, że właśnie w chateau de Noharut - i to nawet w owym czasie 
powstaje Sonata jest jak sądzę argumentem za dobrym sensem 
owej przyjaźni. I to argumentem sprawiedliwym. 

Jerzy Broszkiewicz 
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