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Jarosław Iwaszkie\vicz 

POD AKA_CJAMI 
W lutowym numerze „Twórczości" z roku 1967 ukazała s~ę 

nowela Jarosława Iwaszkiewicza „Kościół w Skaryszewie". W 
tok narracji wplecione są tam różne odautorskie wyjaśnienia, 
mające na celu uspokoić czytelnika i świadomie skontrastowa
ne z niesamowitością głównego wątku . Pojawia się i zdanie 
takie: „Musiała to być jakaś opowieść wędrująca i słyszałem 
ją kiedyś dawno, bo zaraz po wojnie napisałem dramat, nie 
grany i nie drukowany, o ba,rdzo podo1bnej treści". 

Ten drama·t - to właśnie „Pod Akacjami", teraz dopiero 
odszukany wśród papierów autora. Jest to czystopis, datowa
ny w Łodzi 12 XI 1945. Dosłownie w ostatniej chwili zmienio
ny został tytuł sztuki: Iwaszkiewicz na·pisał go na odwrocie 
karty, na której był inny, równoważny: „P·od Lipkami"; na 
prędce poprawiał też opis dekoracji, zmieniając „lipy" na 
„drzewa" itp. Zapewne chodziło tu o zatarcie wrażenia, iż 

akcja rozgrywa się w znanej podówczas kaw iarni w Pocj.kowie 
Leśnej - i to tym bardziej, że pojawia się w sztuce prawdzi
we nazwisko ziemian z okolicy, państwa RegulSkich. 

„Pod Akacjami", dramat z pozoru tak bardzo realistyczny, 
pozwala się jednak czytać i jako pogłos „Matki Joanny od 
Aniołów" , tego a·rcydzieła mistyfikacji. (Proszę łaskawie pa
miętać, że filmowy scenariusz Kawalerowicza dokładnie prze
słonił l.iterackie wartości i wieloznaczności słynnej tej noweJi). 

„Jak Józio - to właśnie najciekawsze" - powiada w tej 
sztuce ksiądz Węgrzyn, który mutatis mutandis przejmie rolę 

ojca Józefa Suryna. To jest aluzja umyślnie daleka, na 
pierwszy bowiem plan wysunięta została inna, oczywista: bo
hater sztuki ma się kojarzyć z Józefem z „Tu lubię" („Młody, 
cnot1iwy, nieśmiały; - Obce dla niego wy-razy miłosne. -
Choć czuł miłosne zapały"), którą to balladę pisał był Mic
kiewicz dokładnie wtedy, gdy sam „dwudziestą miał wiosnę". 

Wątpliwe, ażeby panna Flora okazała się wrażliwa na „stra-



szeni' l> o ll adą" , tot ż „T" d A k::icj mi " oby F s ię bez duchów. 
Ofiar· księdza rozgry.v si ę po::i ród Z'. • l eh okupacyjnych 
r.2aliów z w·osny roku U 44. Wyda j2 się zr z 1iale, dlaczego 
autor --- romim ilu. nasuwa jących siQ ::o. posobn ości - nigdy 
te j sztuki v. żad 1ej f ur m 1 · nie ogh il. Stanow iła ona dla n iecro 
pisarską niej, ko wpra vkę w pr zet·1.11rarzan iu tem atu, który go 
nur tow· ł latami. Dram at ten ·e t (ukry tym) st di um pośrednim 
pomię<lzy „Matką Joanną " a „Kościołem w Skaryszewie". 

Bohater „Ko 'ciola w Skaryszevie", „pobożny i serdeczny'', 
„pr sty, nle św i ątobli y" ksiądz wikary Ko rad R. wcale so-

ie nie zdaje pr wy, jak znaczące nosi im ię ! Jest chłopskim 
syn m z san dom ierszczyzny i w ie po p rostu, że <pl' boszcz w 
jego ws · „tak im i imionami pi t nowal zawsze dzieei pochodzące 
z 11iep wny 1 czy też n1 •bł ogo l ~ i o ych zw iązków". 

Autor znów mnoży mistyI1 acj ~ . Uk ad ja oby swe opo
wiadanie z wątków wędr wn lt, zdarz n ia z okresu n iemiec
kiej okupacjl w ludo yi przekazie nak adają ię rzekomo na 
legendy sięgające cza-sów jesz ze Powstania S ty czniowego. To
też nic sobliwe i w ty m, że aluzj a do „Dziadów" spla ta 
siq z nową w ?rsj d uchowych zm ugai1 księży Suryna i Węg
rzyna. Pod postac · ą zaś „ szczupłego i n i pozornego młodego 
czło wieka" , kt' rem u spod peleryny wy jrz ły „ gołe kolana i 
co ś jak mundur harcerski" - jawi i sam Demon. Na.stępuje 

· ż wielce charakt ry. tyczne (by się ;pos ł użyć tenminem z dy
p ;omacji) odwr ' cenie sojuszy, mianowicie od v„Tócenie motywu 
s'.ekie ry. Groźne to narzędzi tragedii z „Matlki Joanny od 
A..niolów" odgrywa w „K ciel w Skaryszewi " rolę nieledwie 
debro zynną, jest symbolem zaw odowej i ludzkiej rz~telności 

powożniika Alojza . Stelmach ten nie okaże si Volksd utschem, 
to on wyratuje księdza Konrada, t agedia rozgrywa się w wy
miarze diabelskim i wolno mniemać, iż tu na ziemi grzech 
intencjonalnego zabójs twa został odkup iony w partyzantce. 
Której: współczesnej nam? tej sprzed wieku? - rozmaicie o 
tym powiadano. 

.Jeszcze jedn o wydaje się js totn e przy lekturze tego swo
istego cyklu, złożonego z dwu opowiadań przedzielonych zata-

joną sztuką dla teatru: trzeba pamięta· motto, które autor 
wybrał dla „M<Jtki Joanny od niolów" . W cz · sach, gdy mało 
j szcze kto po\.\- oly ł się n a Slamsła Ignacego Witkiewi
cz - J ros ł lwas·kiewicz nad t kstem s j n oweli prze
p i sał : ,. ho:::lzi o n a ęzenie ta· w anielstw ie jak w diab lstwie 
- a t go btak .i st naszej literaturze". 

(Pr z. dr lllk z „ D;aJnf;u" 1983/4) 

Jarosław Iwaszkiewicz 

Podróże codzienne, Mazowsze. 

Kto tak j !-..: ja mi ..,zka od pięćdzi ięciu lat w pewnym 
oddaleniu o si.olicy, w "~ tó rej musi b ć codziennie, ten odbył 
tysiące p o róży po t e enic mu naj bliższ. rn, zet! nął s· ę z ty
siącami ludzi i o b jr-i:al m ó wo pejzaży letnich, zimowych 
i jesiennych, któ e ukazały mu rodzoną ziemię jakby w ru hu. 
To on sam się rusza ł , a ma wrażen ie , że to te obrazy, drzewa, 
kwiaty, domy, ludzi e poruszali się i ·przemijali przed jego 
oczami. 

Niedalc ·ą pr z s t rz Jl., dz i Iącą nasz dom od War zawy, w 
ciągu tych lat trzeba było przemierzać rozmaitymi sposobami: 
tram wajem, koleją, kol'lmi, samochodem, zdarzało się nawet, 
że szedłem tędy piecho tą. A pamiętać należy, że to przecież 
jest r · wnin a podwarszawska, Mazow ze praw zi we i p j zaż 
mazowi cki harakterys tycz,1y. 

Gdy mieszkałem w P odkowie L 'nej pi rwszy raz, był to 
głęboh las, daleki osiedli ludzkich, i można było t u doje
chać t: lk kolej ą z Dwo rca Wi deńsk i go, później z prowizo
rycznego Gł· wnego do Brwinow , a przestrze!l. między Brwi
now ·m i P odkow< trzeb było przemierzyć piechotą; czasami 
tylko j żdziło ·ię kor· mi. Droga pomięd zy Brwi~1owem i Pod
kową była jeszcze dzie'vvicza, a właśc iwie dzika, i wzbudzała 
podziw K arola Sz manows k go, k tóremu przypooni ała ukra
ińskie wertep ' · ( ... ) 
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Tak kiedy przebiegam w myśli te lata wędrówek i setki 
przebytych kilometrów, co rodzą wspomnienia i przeczucia, 
niezrealizowane pomysły i u rzeczywistnione katastrofy, które 
mi na tych drogach mazowieckich, poplątanych i wijących się 
tak rozmaicie wkoło Warszawy towarzyszyły. 

Najpierw jechało E"·:ę ze stacji w Brwinowie. Stacja Brwi-
nów to był malutki budyneczek, stojący w cieniu olbrzymit~.i 
topoli nadwiślańsk.ich, olbrzymich, rozrośniętych, o niezwykle 
pięknych kształtach. Były to r esztki dawnej, wysadzanej topo
lami drogi od Warszawy do Skierniewic, drogi biskupów, ale 
która nosiła nazwę „drogi królewskiej" . .Jeszcze za mojej pa
mięci mówiło się na tę część drag.i między Brwinowem i Gro
dziskiem „droga królewska". I jeszcze chowały się dwa tak 
potęż,ne drzewa-topole, w Brwinowie jedna, a druga blisko toru 
kolejowego w Grodzisku - a ta trwała nawet dość długo. 

Ścięto j ą dopi ero po woi n ie. 
( ... ) Grcd zisk to stare miasteczko. J t!s t tam stary kościół, 

nrie \.\~i adon:o czyjej furd acj i, ale ponieważ w sąsiednim Błoniu 

stary kościół, koło którego przej eżdżam, j e żeli chcę wyjechać 

na szosę poznańską, bardzo podobnej struktury, był założony 

przez Konrada Mazowieckiego, to i kościół w Grodzisku za
kładał pewnie ja ·iś dawny książę mazowic::ki. Dzień targm,vy 
w Grodzisku do dziś dnia środa, ustanowił Bolesław Krzywo
usty. Bol sław Krzywousty umarł na zamku w Sochaczewie, 
jego żona, ks·:ężna Salomea, z dziećmi przebywała wtdy w 
Łęczycy ... 

Jarosław Iwasz:k :ewicz 
Podróże do Pol~ ki · W- w a PIW 1977 s. 216-218 

.Jeśli cię życie z \'Szystk ich stron zalewa 
I nie wi esz nawet, jak i akord wzi ąć, 
Spojrzyj na konar li powego drzewa, 
O liść lipowy umie j ę tn i e trąć. 

Uderz o drzewo mądrze, jak pot rze ba, 
Zabrzrni cykada, zahuczy jak chrząszcz, 
u d dołu zieleń do sci m t:go nieba, 
Zielony złotem prze tykany gąszcz. 

Jeż eli drze 'i O taiką zabrzmi pi ~śn ią 
Od podniesienia two:c-h wątłych rąk, 
Jakież się tobie sny nie ucie l eśnią, 
Gdy rzucisz mosty samotniczy ch mąk? 

Wsparty na tęczy, co łączy świat z chmurą, 
Schyliwszy głowę nad głębiami wód, 
Zwiążesz rdz2ó ziemi z niebieską wichurą 
Zadumę gwiazdy i kaskadę nut. 

A kiedy spojrzysz na zi mię strwożoną 
I ujrzysz szary o świtaniu świat 
I na n im blasku łunę zamroż oną: 
To nie ślad walki, to twej pieśni ślad. 

Ręce się wznoszą ku to bie nieznane 
Z gęstwy nieznanych ukochanych głów, 
I brat., co krwawą ukazuje ra.nę, 

Zbudzony rytmem twych miarowych słów. 

Jarosław Iwaszkiewicz 
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