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PISARSTWO DRAMATYCZNE 
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 

W pięknym przemówieniu na uroczystości jubileuszowej 
sześćdziesięcioleciia urodzin i czterdzi-estolecia pracy twórczej 
Jarosława IwaszJkiewicza podnosiła Maria Dąbrowska ze szcze
gólnym uznaniem „to, czym Iwaszkiewicz góruje chyba nad 
wszystkimi naszymi pisarzami - różnorodność jego talentów 
i umiejętności". „Uprawia on - mówiła wielka pisarka - z je
dnakim powodzeniem poezję, powieść i nowelę - rodzaj, którego 
w polskiej literaturze najdoskonaJszym jest mistrzem - uprawia 
krasomóws~wo okolicznościowe, zna się na muzy\:e J pisze studia 
z tej dziedziny, 1jest wybitnym autorem d.ramatycznym". 

Pisarstwo dramatyczne nie stanowi głównego nurtu w bogatym 
dorobku twórczym Iwaszkiewicza. Nie jest wszakże jego margi
nesem. Z teaitrem wiąże Iwaszkiewicza nie mniejsza niż z muzyką 
zażyłość, jrukkolwiek niełatwo hierarchizować uczuciowe i artys
tyczne związki Iwaszkiewicza z Tóżnymi dziedz inami szituki. 

Sentyment do teatru deklarował pisarz szczególnie często 
i szczególnie gorąco. Motywy teatralne powtarzają sdę w dziesiąt
kach jego utworów. W wielu z nich stają się one pretekstem do 
szerszych rozważa11. na.cl społeczną i filozoficzną problematyką 
sztuki. Powieści „Hilary syn bucha! tera" (1923), „Czerwone tar
cze" (1934), „Pasje Błędomierskie" (1938) a także opowiadania 
„Gody jesienne" (1918), „Zygfryd" (1936), „Opowiadanie brazy
lijskie" (1954) są pod tym w~ględem bardzo znamienne. 

Potrzebę wypowiedzi dramatopisarskich odczuwał Iwaszkiewicz 
niemal od początku swojej pracy literackiej. Pierwszy swój utwór 
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prozatorski, ,prześliczną opowieść wschodnią „Ucieczkę do Bag
dadu" (1916) zamierzał początkowo pisać jako komedię wierszem. 
Przez wiele lat snuł wspólnie z Karolem Szymanowskim plany 
opery Król Roger (1926), której libretto jest w części jego d:i'Jielem. 
Od roku 1925 nosił się z z.amysłem 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) wiążą się jak na1ściślej z węzłoiwymi 
problemami filozoficznymi ·i morąlnymi jego twórczości, stano
wią niezbędne i niepowtarzalne ogniwa w rozwoju Iwasrzkiewi
czow!Skiej myśli o świecie, niekiedy pemiej niż proza i poezja wy
rażają je.go stosunek do rzeczywistości. 

Drobniejsze prace dramatopisarskie: jednoaktowa komedia 
Gospodarstwo - 1947, adaiptacja sceniczna świetne.gt> opowiada
nia Stara cegielnia - 1947, opracowana wspólnie z Jerzym Mie
czysławem Rytardem przeróbka sceniczna „Emancypantek" P 1ru
sa - Pensja pani Latter 1952 i wiele znaikom~tych tłumaczeń ar
cydzieł dramaturgi.i światowej (między innymi Romeo i Julict 
i Hamlet Szekspira, Wujaszek Wania Czechowa, Zakładnik 
i Zwiastowanie Claudela) świadczą o żywotności dramaturgicz
nych zamiłowań pisaTza. 

Lato w Nohant i · Maskaradę, dwa bezsprzecznie najd0ijrzalsze 
utwory cLramatyczne Iwaszkiewicza łączy przy całej odrębności 
gaitunkowej (ko.media i melodramat czy po prostu dramat) zbliżo
na prn.blematyka moralna i filozoficzna. Utwory te pisał Iwasz
kiewicz w okresie gorączkowego poszukiwania takich wartości 
m:ora.Inych, które w obliczu największego zagrożenia ratowałyby 
sens i piękno życia. SZituka rozumiana w młodości jako piękne 
kłamstwo o życiu, późni-ej jako obiektywne i możliwie najpraw
dziwsze jego odbicie była dla Iwaszkiewicza od dal\\ma wartością 
życia najbardziej niewątpliwą. Ostatnie lata przed drugą wodną 
światową zachwiały jednalk Iwaszkiewiczowską wiarę w sens 
sztuki, która nie służy ludowi i nie angażuje się w walce o pow
s~echne dobro. Opowiadanie „Zygfryd" i „Pasje Błędomierskie" 
przyniosą namiętną krytykę takiej sztuki. Lato w Nohant i Mas
karada prz,eciiwstawi.arją jej sztukę, której wartości nie trzebai do
wodzić. 
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Bohaterem Lata w Nohant - jak zgodnie stwierdzali wszys
cy - jest genialna muzy<ka Chopina. Konfrontacja wielkości, któ
rej odczucie jest powszechne i wystarczy się do niego odwołać, 
z najzwyklejszą powszedniością życia, którą się prezentuje z po
błażliwym zrozumieniem mędrca, rodzi subtelny, filozoficzny ko
mizm Lata w Nohant. Właśnie perspektywa wielkości umożliwia 
IwasZ'kiewiczowi po raz pierwszy i do najnowszych „Opowieści 
zasłyszanych" jedynie dostrizeżenie komi'zmu w świecie, który aż 
do ostatnich lat urzekał pisarza jedynie swoim tragicznym ·p~ęk

nem. 

W Maskaradzie, wspaniałym dramacie o Pusllk:inie, wielką sztu
kę wyrażającą ucz.ucia ludu ukazuje Iwaszkiewicz w konflikcie 
z władzą wrogą ludowi. Wewnętrzny dramat PusZ'kina polega na 
świadomości, że wielkiej prawdy sztuki trzeba bronić przed kłam
stwem carskiej władzy . W „Paajach Błędomiers'kich" wi,eliki p~
sarz humanista Zamoyłło, przypominający swoją postawą To
masza Manna powtar.za tragiczny gest tołstojowskiej ucieczki 
z Jasnej Polany, nie mogąc się wyzwoHć ·z poczucia klęski życio
wej. „I ileż, ileż w nim byŁo kł,amstwa i jaki nieWJierny 1był sob~e 

samemu i ja!kże niedobrze pisał, pisał nawet nie tak, jak może 
myślał - jaki żal ogromny ścisnął jego serce, że nie będzie mógł 
już nic napisać, na nowo zacząć, inaczej ująć pióro, twor,zyć dln 
nowych, innych ludzi". Puszkin mimo poczucia tragizmu swego 
buntu ma pełną świadomość prawdy swojej sztuki. Maskarada 
to na.jśmielsza w twórczości I wasZJkiiewicza, antyfaszystowska 
w swoim istotnym sensie wy1pow :edź w obronie sztuki. 

Najn•iesłusznicj zapominany dramat powojenny Iwasllk.iewicza 
Odbudowa Blędomierza porusza doniosłą iproblematykę moralną 
współczesności. W dramacie, przypominającym Podpory społe
czeństwa Ibsena maluje Iwaszkiewicz stcsurrki w prowincjonal
nym miasteczku w pierwszych miesiącach powojennych, kładąc 
szczególny nacisk na zależność rezultatów pracy nad !kształtowa
niem nowego życia od czystości moralnej jego budowniczych. Kry
tyka narzek:i.ła przy tym utworze na tradycyjną formę mieszczall
skiego dramatu rodzinnego. Iwaszkiewicz nie tyl!ko w Odbudowi~ 
Blędomierza posługuje się tradycyjnymi formami dramatyczny
mi. W dramacie bardziej niż w prozie i poezji jest Iwaszkiewicz 
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tradycJonalistą ale tradycjonaliistą w n3Jjlapszym sensie. Gotowe 
formy są jedynie kanwą jego utworów. Wykorzystując dcświacl- · 
czenia przeszłości może Iwaszkiewicz tym sprawniej wyrażać 
własne myśH o świecie. Dramatopisarstwo Iwas2lkiewicza tak jak 
cala jego twórczość jest dziełem wie1kiego talentu i wielkiej 
sztuki wyrażania myśli. 

Hen ryk Bereza 

Ręka Chopina 
(Muzeum Narodowe w Budapeszcie - marmur) 



ZYGMUNT MYCIELSKI 

CHOPIN 
W TWÓRCZOŚCI IW ASZKIEWICZA 

W trzecim a1kcie Lata w Nohant George Sand pociąga Chopina 
silnie za ramię d. woła z rozipaczą: „.„nigdy nie wiadomo, co ty 
właściwie myślisz. Co naprawdę czujesz? Co ty myślisz? Chopin'! 
Chopin? Nic? Zamyil·asz się na wszysbkie spusty, nawet rprzede 
mną. Wszystko CD myśksz, wszystkio co iczujesz, o.ctlby1wa się gdzieś 
taik głęboko, że nawet marzyć nie możma o doUknięaiu twego ser
ca". 
Każda godna tego miana twórczość artystyozna odbywa się 

gdZiieś tak głęboko, Ż€ nawet marzyć nie można o dotknięciu -
jeśli nie serca artysty, to w każdym razie tych najgłębszych po
kładów, z .których dzieło powsbje. 

Jest więc tak samo ii. z twórczośeią Iwastkiewisza, z którą mu
zytka jest nierozerwalnie złączona, ale nie wyobrażajmy sobie, że 
można tu znaleźć ja1kąś krytyc:zmą, ana1itycz,ną, naukową meto.clę, 
kitóra by przyniosła wyniki pod postacią dziellka „Muzyka a Iwasz
kiewicz". W wyipad:ku Chopina jest podobnie. Możemy wskazać 
.pailcem na Lato w Nohant, na pierwszą ~drugą iksiąŻ'kę o Chopinie, 
na przedmowę do wydanej ostatnio !korespondencji Chopina, na 
wiersze, w których ukazuje się Chopi111 - ale to wszystko dalekie 
będzie od wyczerpanda tematu. 
Można lby równie dobrze pisać na temat: „Rubens, Chopin 

i Bach w twórczości Gałczyńskiego" - ale czy to nam przybliży 
Jego :poezję - albo, czy .to nam przybliży tw6rczość Hwbensa, 
Cho pd.na i Bacha? 

Iwaszkiewti.cZ' pisał o Chopinie. Prosta sprawa. Istnieje jakiś 
Chop.in z Lata w Nohant, i1'tnieje inny, z krótkiego i popularnego 
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tomiku „Chopin" wydanego w 1949 roiku prze;:: PIW, istnieje 
wreszoie ostatni z kolei Choipin, ten z tomu „Cho.pin" wydanego 
przez PWM w 1955 roku. A wreszcie w zbiorze „Ciemne i:kieżki' 
- „stoi niespokojna pani iDelf!1na i bierze do ręki koncert Cho.p:ina. 
Wie dobrze, że nie jej dusza treścią dziwnego larghetto, lecz Kon-
stancji. To znowu st:rofy poematu powtarza, niebieskriego jak La
go dii Domo. Niebieskieg ". 

Karty ostaLniej swej książki o Chopinie kończy Iwaszkiewic7-
opisem śmierci Chopina zd::iniem o „błękitnym tonie", którego 
Chopin poszukiwał przez całe życie . Niewątpliwie z\Vliązek po
między postacią ,i muzyką Chopina a autorem Lata w Nahant wy
tworzył nić skojarzeń, które są wynikiem c·iągłego obcowania, 
ciągłego nawiązywania koritaktu pomiędzy słowem poety a dźwię
ki'em Lej muzyki. Skojarz,enia te, to więcej niż symbole. Poprzez 
n1c1 idące od !biografii i 'kores1pondencji do muzyki autora etiud, 
Iwaszkiewicz buduje swój świat idealny, w którym losy, rola i mi
sja Ch0ipina nasuwa poecie i prozaikowi tysiące skojarzeń ri obra
zów. Obrazów, w których Chopin ze s.ztuki mówi słowami, które 
mógłby powi edzieć Szymanowski. Proporcja tego co ip::;1~oczne 
i tego co ważne, zamykanie się w sobie, gdy George Sand dotyka 
św.iata wewnętrznego •i spraw „prawdziwy.eh" - wszystko to jest 
niemalże żywcem wzięte ·ze sposobu bycia, !który miał Szymanow
ski, a równocześnie zdumiewająco do postaci Chopina pasuje. 

Później, w ks ią-7-ce zcszlorocznej, Iwaszkiewicz rnz jeszcze 
spmwdz.a swego bohatera. Jeszcze głębiej odczytuje teksty lis
tów, słucha jego muzyki na nowo, zasiadając - z królową czy 
bez królowej belgijskiej - na balkonie Filharmonii Narodowej 
~ ciągu całego Konkursu Chopinowskiego. Słucha tam tego błę
krtnego tonu - bez którego żaden pianista nie powinien marzyć 
o zdobyciu laurów w .tej naszej ta1k wielkiej rozgrywce - która 
z. najdelikatniejszej może obok Mozarta sztuki, uczyniła coś rów
nie popularne.go jak Wy~cig Pokoju. Lecz Iwaszkiewicz iw.prowa
dził do tej s-prawy właściwy porządek, kładąc nacisk na życie we
wnętrzne Choipinc1, na. proporcje jakie musliały być pomiędzy tym 
co widział świat, a tym co działo się w duszy kompozytora. 

Podobnie zresztą jest w dzisiaj granej tu sz,tuce. Dzieje sie 
tam mnóstwo drnboych spraw, mniejszych czy wriększych świństw; 
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mniejszych czy większych zakłamań. Toczy się życie - ale, dla 
muzyków szczególnie, główną osobą tego dramatu (który autor 
nazwał komedią) jest - nawet nie sam Chopin, ale jego muzykFt, 
jego Sonata h-mol. 

Ta muzyka, która się duieje w sztuce Iwaszkiewicza jest już nie 
podtekstem, ale tekstem tej sztuki. Largo z Sonaty Cho1pina jest 
odpowieduią na pytanie pani Sand: „Co ty właściwie myślisz, co 
naprawdę czujesz?" 

Chopin wie, że na te pytania nie ma odpowiedzi. Odpowiada 
muzyką. To ona mówi za nie.go przez p.ierwsze dwa akty i o.na 
kończy sztukę. Wszystkie pytania, całe gadulstwo George Sand 
niecierpliwi go tylko: „Tak wiele rzeozy nas dzieli, - mówi do 
n:iej - naprzód przepaść pomiędzy dwoma tragicznie nie rozu
miejącymi się narodami. Pot€m przepaść pomiędzy muzykiem 
a - powieściopisarzem". 

Iwas21kiewicz, poeta i pisarz, zbyt dobrze ·z,na muzykę, ażeby 
nie wyczuwać tego wsizystkiiego, co pozwala muzyce wyra:z;ić nie
wyrażalne słowa.mi uczuc'.•:i, nastroje i stany psy,chiczne - zbyt 
dabrz,e wie jednocześnie, do jaikiego stopnia ta sama muzyka nie 
może wyrazić uczuciowego konkretu, który byle wiersz, byle 
słowo obejmie pojęciowo i zamknie obrazem. 

Wszystko to jest bolesnym, tragicznym często problemem dla 
twórców, którzy stoją u szozytu możliwości swego rz,emiosła. Znał 
to Chopin, znał Beethoven, Wagner - wielu innych. A - z dru
giej strony - znali to uczucie poeci, usiłujący pochwycić w liryce 
ten „błękitny ton" - którym to terminem Iwaszkiewicz pragnie 
wyrazić to co jest niemożliwe, to co jest ii.deałem wielu poetów 
i muzyków: jasne i precyzyjne oddanie najgłębszych stanów 
uczuciowych, najbardziiej intymnej wibracj.i na otaczający nas 
świat. 

Chopin Iwaszkiewiicza jest zawsze poetą, lecz jednocześnie nie 
przestaje być zawsze bardzo konkretnym człowiekiem. Obok mu
zyki to właśnie czyni go tak bliskim naszemu pisarzowi. Poprzez 
osobę i twórczość zarówno Chopina jak i Szymanowskiego widzi 
Iwasakiewicz typ artysty, który łączy w sohie te możliwości po
ezji i życia, tak trudne do z2spolenia u wielu, nawet u wielu naj
wriększych. Ten pozorny dystans i chłód, którym otoczony jest 
Chopin, poddany drobiazgom życia codziennego narówni z inny-
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mi, to jest „Chopin w twórczości Iwaszikiewicza". Jest to kreacja, 
która z kolei &i.lnie <l:zllała na rpoetę i rprozari.tka, który tak chciwie 
bierze ud:tiał w żyoiu, a tak silną ma jednooześnie śwLadomość 
wszystkiego, co jednocześnie i Wiiąże i d21i€'li sztukę od żyoia . 

„Zostanie ipo mnie ponad szczyt 
starych topoli - nielba błam, 
zostanie po mn'i:e - słuchaj, cyt! 
dźwięk, ·który ja tu tylko znam." 

To chyiba także jest z Chopina. Kirqtymi ma.że śoie:hkami, ale 
wzięte z tych dźwię'ków, które on też jeden z,nał . 

Zygmunt Mycielski 
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JERZY BROSZKIEWICZ 

CZASY NOHANT 
Latem 1838 roku Paryż obiegła nowina niezwykle sensacyjna. 

Łączyła ona dwa nazwiska : George Sand 1 Chopina. Wtajemni
czeni twierdzili, że słynna pisarka 1pierwsza wysitąipiła z in.icjaity
wą - było to zresztą w je<j stylu i chara•kterze. Po prostu napisa
ła na bileoie: „On vous adore" - i podpis „George". Była piękmą 
kohietą, wielką pisarką, niezwykłym człowiekiem. Wiieloletnią 
przyjaźń rozpoczęła podróż na Majo11kę. W Paryżu mieszkali nie
mal wspólnie - każde lato !'lpędzano w Nohant, wiejskiim pała
cyku pisarki. 

Sand ii Chopin - to już właściwie cała „sprawa". Nieprawdo
podobnie zawikłana, zat1arta biegiem lat, setką inteqi1retacj1, 
nieszczerosc1ą wyznań samej bohaterki, której „Wspomnienia" 
przez swój ton histeryczny ~ pretensjonalny najgorzej przysłużyły 
się chyba jej samej. Rzeczywistej prawdy dziś już inie odkryjemy. 
Jedno .jest chyba pewne: najdalsze owej prawdy były gwałtowne, 
stronnicze oskarżenia, które badacze całej „sprawy" kierowali to 
pod jednym, to pod drug.im adresem - opinie, podług których 
całą winę za niepowodzenia 01wej miłości i przyjaźnii ponosił je
den tylko z bohaterów romansu. 

Wydaje mi się, że cała ta historia nigdy nie była ani zbyt pros
ta, ani zbyt łatwa . Doszło przecież do spotkania dwojga Judzi 
o ogromnych talentach i przeciwstawnych charakterach. Równo
cześnie jednak w diariuszu ich wspólnych lat było niewątpliwie 
wiele kart jasnych, wiele pięknych doświadczeń. 

Za moment szczegćlnie wymowny uważam ten fakt, że okre5 
owej przyjaźni jest okresem najwyższego lotu twórczości Chopina. 
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W Nohant 1Todziły się dzieła największe - w Nohant ipracował 
w i e 1 k i C ho ,p i .n. Po latach twórczego impasu i najbardziej 
gorzkich osobistych doświadczeń uzyskał wreszcie dom. A wiado
mo jak bal się, nie znosił, nienaWridził samOltności. Otrzymał 
wpierw miłość - potem troskliwą, 01piiekuńczą przyjaźń. Żył 
i pracował wśiród hliskiich - właściwie odnalazł rodzinę. 

To bardzo wiele. To bardw wiele nawet wobec go,rzkiego, obu
stronnie niesprawiedliwego rozstania. Dla,tego nie powinno nam 
ono ;przesłaniać całej hisitorii romansu i przyja:fa11i. Tym 1bamdziej, 
że wielcy artyści nie zawsze bywali na ,codzień wielki.mi lutdźmi. 
Cho.pin rzeczywiście potrafił zrobić awanturę o pulardę pTZy 
obiedzi€ 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), Geor,ge Sa.nd (Lally 
Bowers), Mawrycy (Lauirence Payine). Rysował Tom Ti.tit. 

. ,~-1 
< 
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Lato w Nohant. Thea
tre Royal. Londyn, rok 
1946. Ch,opin (Donald 
Ecoles). Rysował Tom 

Titt. 



U rok Lata w Nohant 
kryje się chyba w res
pektowaniu tej prawdy 
o Chopinie. Nie jest to 
posąg z brązu, daleki 
hi,storią i wie1kością 
geniusz, tragiczny ro
mantyk, tak geniialny, 
że aż obcy naszym 
oczom i sercom. Oto 
wychodzi ku nam czło
wieik 1pełen naturalno
ści i prostoty: rozzłosz
czony obiadowym me- . 
nu, pożyczający 1pienię

dzy Wodzińskiemu, za
troskany o jedwabną 
kamizelkę . Czy to tyl
ko plotJki? Czy to może 
koncepcja „kuchennych 
schodów"? Nic podob
nego! na pozór od owej 
pulardy .pozostaje już 

tylko kwk do śmi.esz
nosc1. Tymczasem do
konuje się krok prosto 

BROSZKJEWI.CZ 

I 

I• f 1 

W wielkość. Wszystkie Lato w Nohant. Thea·tre Royal. Antoni Wo
tamte drobiazgi i plotki dzińs.ki (Lawrence Ifanray). Rysował fom 
nikną - pozostaje na- Tltt. 
tomiast Largo z Sonaty, Chotpin już bliskJ nam i znajomy. 

Lato w Nohant to pó:l.ny czas przyjaźni George Sand i Cho
pina. Latw.iej było wtedy o nieporozumienia ni'.ż o tkliwość. Ale 
to, że wł>aśnie w chateau de Nohant - i to nawet w owym C'Zasie 
powstaje Sonata jest jak sądzę argumentem za dobrym sen.sem 
owej przyjaźni . I to argumentem sprawiedliwym. 

Jerzy Broszkiewicz 
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