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JAROSŁA \V IvVASZKIEWICZ 
Każdy miłośnik literatury, 

znający nieco bliżej twórczość 
Jarosława Iwaszkiewicza, przy
zna, że czterdziestoletni dorobek 
tego pisarza sprawia po prostu 
imponujące wrażooie. W podziw 
musi w1prawiać przede wszyst-

. kim wszechstronność zaintere
sowań oraz bogactwo i różno
rodność irodzajów li terackic.h. 
w których Iwaszkiewicz się wy 
powiada. Wystarczy wspomniec, 
że pośród kilkudziesięciu utwo
rów i itomów, dotychczas przez 
niego wydanych, znajdziemy 
zarówno poezje, jak i prozę oraz 
dramat, że napisał wiele wier
szy, że drulwwał (prozę poety
cką, zyskał sobie rozgłos w dzie
dzinie nowelistyki, ogłosił sze
reg powieści, wystawił kilka 
dramatów, tworzył libretta do 
oper, że publikował wspomnie
nia, że wreszcie próbował swydi 
sił jako publicysta, !reportażysta 
i krytyk i to nawet jako krytyk 
muzyczny. 

Ale większy może jeszcze po -
dziw, a nawet szacunek musi 
wzbudzić droga .pisarska Iwasz·· 
kiewicza. Dotyczy to przede 
wszystkim przemian, jakim 
w ciągu tych lat ipodlegał i pi
sarz i jego twórcz::iść. Iwaszkie -
wicz bowiem zaczynał pisa~ 
w okresie, gdy jeszcze w naszej 
·literaturze panowały wpływy 
młodopolskie. Oczywiście wię:: 
pierwsze jego próby poetyckie 
datujące się spr.zed i z czasów 
pierwszej wojny świa.towej , 

miały charakter dosyć elitarny 
bliskie były popularnemu 

wówczas hasłu „czystej sztuki" . 
Z biegiem lat jednak twórezos ć: 
Iwaszkiewicza zmienia swój 
adres społeczny i oto dziś jesteś
my świadkami wielkiej popu
larności wielu jego dzieł wśród 
c;zerokich rzesz czytelników. 

F'isarz wywodzi się z rodzin v 
spokrewnionej z dawnym boga -
tym ziemiaństwem kresowym, 
wychował się ju.ż jednak rw w a 
runkach bardzo skromnych, oj
ciec jego był bowiem tylko na
uczycielem domowym, potem 
zaś buchalterem cukrowni.. 
Iwaszkiewicz urodził się w 1894 
roku w Kalniku pod Kijowem, 
gdzie ojciec jego właśnie przez 
dłuższy czas pozostawał na po
sadzie księgowego. Do szikoł~' 
uczęszczał w Elizawetgradzie 
(dzisiejsze Kirowo) , następnie 
ks.ztałcił się w konserwatorium 
muzycznym w Kijowie. Począt
kowo chciał się poświęcić muzy
ce, zwłaszcza kompozycji, oJ 
1912 r. jednak próbuje swych 
sił w literaturze. Zrazu śladem 
ojca trudni się guwernerstwem 
i po przybyciu w 1918 r. do 
Warszawy kontynuuje to zaję
cie. Wkrótce wchodzi jednak d.) 
grupy poetów zg,rupowanych 
dokoła czasopisma „Pro Arte·· 
oraz historycznego już dzisiaj 
„Skamandra" i po debiucie lite
rackim w 1919 r . coraz bardziej 
ugruntowuje swoją pazycję pi
sars.ką. 

Współ:pracuje więc z „Wiado·· 
mościami Literackimi", jest re
daktorem działów kulturalnych 
w dziennikach, a od 1930 _. 
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przebywa za granicą, zrazu jaka 
sekretarz Unii Intelektualne.], 
później jako sekiretarz poselstw=i 
w Kopenhadze. 

Już na parę lat przed wojną 
jednakże poczyna się oddalać 
od dotychczasowego swego śro
dowiska, czemu daje wyraz 
zwłaszcza w wydanych wtedy 
powieściach. Lata wojny sta
nowią zasadniczy przełom w 
życiu i twórczości Iwaszkie
wicza, toteż po odzyskaniu nie
podległości jest on jednym 
z pierwszych, który może wy
stąpić z bogatym, powstałym 
w okresie przymusowego mil
czenia, dorobkiem twórczym, 
wykazującym poważne ideolo
giczne pogłębienie. Pisarz otrzy-
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muje za swe po wojnie wydan~ 
dzieła nagrodę „Odrodzenia", 
zajmuje czołowe stanowiska 
w Zarządzie Związku Literatów 
Polskich, wreszcie odgrywa 
wybitną rolę w polskim i świa
towym ruchu obrony pok0ju. 

Iwaszkiewicz debiutował jako 
poeta. Pierwszy jego zbiór 
wierszy nosił tytuł: „Okto
sLychy" (1919). Były to utwory 
nad wyraz kunsz towne techni
cznie, bliskie pojęciom este
tyzmu, chłodne uczuciowo, ana
lizujące ze znaczną subtelnością 
różne odcienie własnych prze
żyć. Z kolei poeta wydał kilka 
zbiorów pisanych prozą poe
tycką: „Zenobię Palmurę·· 
(1920), „Legendy i Demeter" 
(1921) oraz „Ucieczkę do Bag
dadu" (1923). Są to utwory 
o formie nieraz dziwacznej, 
będące nieco mistycznym pro
testem poety - indywidualisty 
przeciwko mieszczańskiej oby
czajowości. Tę samotniczą po
stawę estetyczną manifestuje 
również Iwaszkiewicz w wier
szach z tomu „Dionizje" (1922), 
gdzie np. pisze: „I znowu sam 
odejdę na daleką wieżę, myśląc, 
że nic nie zaszło ... " 

Inna atmosfera panuje w jego 
pierwszej powieści noszącej ty
tuł: „Hilary, syn buchaltera" 
(1923). Jest to utwór autobio
graficzny, posiadający wszelkie 
cechy powieści ziemiańskiej°. 
Autor nie zajmuje jednak żad
nej określonej postawy wobec 
środowiska ziemiańskiego, roz
pamiętywuje jedynie przeszłość 
i stąd dzieło to podobnie, jak 
następne . jego powieści: „Księ-

życ wschodzi" (1925) i „Zmowa 
mężczyzn" (1930) czy opowia
dania: „Panny z Wilka" (1932), 
„Brzezina" lub „Młyn nad 
Utratą" są dziś jedynie echem 
przebrzmiałej niepowrotniE in
teligencko-ziemiańskiej a tmos
fery jałowego psychologizowa
nia, interesującej nas co naj
wyżej jako dokument historycz
no-obyczaj owy. · 

Pogłosy minionych prądów 
literackich, zwłaslcza młodo
polskiego oderwania się od życiJ. 
społecznego, odzywają się rów
nież w ówczesnych tomach 
poezji Iwaszkiewicza, w „Ka
sydach " (1925), w „Księgach 
dnia i nocy" (1929), w „Podróży 
zimowej", „Powrocie do Eu
ropy" (1931) i w „Lecie 1932' ' 
(1933), w którym poeta mani-· 
festuje swą niechęć do p'.:lzna
nia rzeczywistości w t::tkich 
choćby słowach: „świat się od
naj duje - w miarę jak świat 
znika". 

Lata trzydzieste przynoszą 
w twórczości Iwaszkiewicza 
stanowisko krytyczne 'vvobec 
dotychczasowej jego estetycz
nej postawy. I tak w powieści 
historycznej pt. „Czerwone tar
cze" (1934) pisarz porusza pro
blem zdrady narodowej n:i. śred 
niowiecznym przykładzie Hen
ryka Sandomierskiego i wypo
wiada się przeciwko prawu sil
niejszego. Pierwszy to u Iwasz
kiewicza protest przeciw ideom 
faszystowskich swoich czasów. 
Z kolei krytykę przedwojennego 
kapitalizmu przeprowadza pi
sarz w „Pasjach błędomier
skich" (1936), w których znaj-

dziemy np. motyw odejścia 
arystokratki od własnego środo
wiska. Pisarz wprawdzie nie po
siada jeszcze wówczas pozytyw
nego postępowego programu, ale 
przeciwstawia się przecież coraz 
silniej faszyzmowi. Iwaszkie
wicz zdecydowanie zrywa z bez
ideowością i w nowelach takich, 
jak „Róża" i „Zygfryd", poszu-

George Sand - wg obrazu 
De Lacroix 

kuje prawdy społecznej, odrzuca 
idee mieszczań~~ie. Wyraża to 
także w ówczesnych swych po
ezjach i w zbiorze pt. „Inne 
życie" (1938) pisze: „Nie chcę 
słów twoich pustych i nie chcę 
wszechświata pustego. ŻP.gnaj, 
druchu! Sam poszukam wiary . 
Wyrzeczenie się przeszłości sta
nowi zresztą motyw całej ów
czesnej poezji Iwaszkiewicza: 
„Pożegnania Sycylii" oraz 
„Elegii" (1939). 
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Tuż przed wojną w czasie 
okupacji powstają dwa tomy 
wspaniałych nowel, wydanych 
w 1946 i 1947 r. pt. „Nowa 
miłość" i „N owele włoskie". 
Zwłaszcza w „Młynie nad Luty
nią" i w „Starej cegielni", w 
których to utworach Iwaszkie
wicz ukazał bohaterstwo, po
święcenie i patriotyzm prostego 
człowieka, uzyskał pisarz szczy
ty mistrzostwa. Nic dziwnego, 
że wydany niedawno parotomo
wy zbiór nowel i opowiadań 
przynosi szereg arcydzieł no
welistyki polskiej. 

I tak opowiadania: „Swiatła 
małego miasta" (1947), „Cmen
tarz w Toporowie" (1950), „Młyn 
nad Kamionną" (1951) i inne 
ukazują już dzieje odbudowy 
kraj u i moralnego odrodzenia 
człowieka, o czym świadczą 
również niezwykle proste w for
mie i głębokie, pełne huma
nizmu i afirmacji teraźniejszo
ści wiersze z tomu „Na pogra
niczu epok" (1952) . 

W ten sposób dopełniła się 
droga rozwoju pisarza, który po 
długich błąkaniach się - od
nalazł miłość dla odrodzonego 
świata i wiarę w ludzkość. 
Podobną drogę przeszedł 

Iwaszkiewicz w innych dyscy
plinach literackich. Oprócz 
omówionych już rodzajów twór
czosc1, pisarz wydał bowiem 
wspomnienia i biografie, książki 
o Bachu i o Chopinie oraz 
,_,Wspomnienia o Szymanow
skim" (1947). Ale dotyczy to 
przede wszystkim jego dzieł 
dramatycznych. W młodości 
Iwaszkiewicz napisał wprawdzie 

formalistyczne libretto do opery 
Szymanowskiego „Król Roger", 
potem w 1928 r. alegoryczny 
dramat „Kochankowie z Wero
ny", ale w dziedzinie dramatu 
historycznego pisarz najłatwiej 
zdobył się na realistyczne wi
dzenie przeszłości. 

Dowodem tego „Lato w 
Nohant" (1936) zwarta, o pomys
łowej konstrukcji sztuka, w któ
rej ludzie ępoki roman tycznej, 
nawet sam Chopin są postaciami 
żywymi i prawdziwymi. Chopin 
na przykład, choć ukazany na 
tle ilustrującym rozkład miesz
czańskiej moralności, jest w tej 
sztuce i wielkim artystą i nor
malnym, niepozbawionym wad 
człowiekiem. To samo można 
powiedzieć o drugim dramacie 
anegdotyczno - biograficznym 
Iwaszkiewicza, o „Maskaradzie" 
(1938) obrazującym konflikt 
Puszkina z caratem, zakończony 
tragiczną śmiercią tego poety. 
Po wojnie oprócz „Starej cegiel
ni" (1946) przerobionej na sztukę 
ze wspomnianego już opowiada
nia (prapremiera odbyła się 
w Toruniu) pisarz napisał już 
tylko jedną sztukę: „Odbudowę 
Błędomierza" (1951) - jak wy
nika choćby z samego tytułu -
podejmującą aktualne problemy 
naszego życia społecznego i go
spodarczego. Ukazana tu twór
czość Iwaszkiewicza nie jest 
oczywiście zamkniętym jeszcze 
rozdziałem. Z nako mi ty poeta, 
nowelista, powieściopisarz i 
dramaturg niewątpliwie stworzy 
dalsze dzieła owiane a tmo-

. sferą ludowego humanizmu. 

Alfred Kowalkowski 

CHOPJN I GEORGES SAND 

Kiedy w 1830 roku dwudzie
stoletni Chopin wyjeżdża z:.i 
granicę, nie wyganiają go z kr&.-
j u !Prześladowania polityczne. 
Jego wyjazd .jest dobrowolny . • 
a przecież konieczny. Polskri 
rozdarta 'brzema zaborami, War-· 
szawa zepchnięta do roli IPro
wincj i kulturalnej, ciasnego i u -
bogiego zaścianka, nie może za
pewnić właściwych warunków 
rozwoju młodemu arityśde. Wie
deń, Paryż, Londyn to nie tylb 
piękne stolice państw europej -
skich„. to dla Chopina przede 
wszystkim sale koncertowe, wy
pełnione zamiło-~vaną i znając<! 
się na muzyce :publicznością, t' 
- wydawcy umo.żli<wiający ro.z
głos młodemu kompozyro•rowi, 
to poczybne pisma dll'ukujące re
cenzje znanych kirytyków, t.:> 
również salony wielkich dam, 
które nierzadko wtedy decydo
wały o powodzeniu i wielkości 
artysty, a młodemu muzykowi 
mogly dostarczyć za<równ,1 
wpływowych znajomosc1 jak 
i dobrze :płatnych lekcji. W sa
lonach Paryża po.znia,je Chopin 
ówczesne wie1kości muzyczne 
i artystyczne, gra wobec wybit
nych osobistości epo:ki. O te sa
lony arystokratyczne miała dJ 
Cho1pina pretensje szam brać 
emigrancka, którą za granic~ 
ojczyzny wygnała klęska po
wstania listopadowego. Surowi 
i skromni demokraci polscy ga
nili wyitwo.rne fraik,i pana Fry·
deryka„. a !Przecież nie było 
w owym świecie innej drogi di.a 
artysty do wy bida się, a wy bi 5 

się znaczyło zdobyć możność 
swobodnego tworzenia, a two„ 
rzyć znaczyło unieśmiertelnia<~ 
w pięknie ogromną tęslmotę zn 
daleką ojczyzną, któ.rej właśnie 
dla tej możności tworzenia na
l eżało się wyrzec. 

Fryderyk Chopin -
rys. George Sand 

Kiedy w 1836 roku Chopin 
poznaje ipanią Sand jest Jm 
sławny. Jego ta ent, ujmująca 
powierzchowność, jego zawrot
na kariera artystyczna - pocią
gają ku niemu se.rea kobiet. 
Chopin ma już za sobą głośny 
romans rze słynną ówczesną 
pięknością Paryża, Delfiną Po -
tocką, ma już za sobą - boles
ną i głęboko skrywaną tajemni
cę njeudanej miłości do Marii 



Wodzińskiej ... Baronowa Auro
ra Dudevant !Pisząca ipod mę
skim pseudonimem Georges 
Sand jest wówczas znakomitą 
powieścio.pisar<ką, kobietą znaną 
ze swych postępowych idei, bu
dzącą zgorszenie i podziw &woim 
życiem dailekim od wymogów 
pruderii. Jej rozwód z mężem, 
męski strój, iktóry przywdzie-
wała chętnie, palenie cygara, 
liczne kolejne romanse, przysła
niały przed oczyma wielu fakt . 
że t~ młoda ko:bieta potrafiła 
przeciwstawić się obyczajow1 
krępującemu wolność kobiety, 
ośmieliła się zerwać narzucone 
jej przez rodzinę konwencjo111al
ne małżeńs1two, znalazła dość 
energii i odwagi, aiby zapewn:.:
wlasną pracą byt sobie i swoim 
dziec.i.om, że pracować IPOtrafila 
niezmo.rdOJWanie przez długie 
godziny dnia i nocy, a obo:k [pra -
cy pisarskiej ~ajdowała do3C 
czasu, by kształcić się samej 
i uczyć własne dzieci, a także , 
by zajmować się sprawani: 
swych przyjaciół, pomagac-, 
opiekować się, <troszczyć, rów -
nież i·nteres'Ować się żywo spra
wami społecznymi i polityczny
mi swego kraju. Czas, w którym 
Geo.rges Sand osiedla się w Pa
ryżu i TO zwij a ożywioną dział al -
ność liiteracką - to epoka głG·
bokich przemian sipołecznycli. 
po.Iity.c.znych i intelektualnych 
we Francji. 

Okres między dw.iema rewo
lucjami: 1830 i 1848 roku jest 
okresem zwycięstwa burżuazji. 
Stan trzeci teraiz dO!J>iero osiąga 
w 1Pełni zdobyc.ze Wielkiej Re-
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wolucji. Lud, który zadecydo
wał o zwycięstwie rewolucjt 
z 1793 r . i przelewał krew 7.<~ 
sprawę wolności sipołeczneJ 
w 1830 - zostaje teraz odep
chnięty przez porastającą w pió
ra burżuazję, a w miaTę ro.zwo
ju kapitalizmu staje się pr,zed
rniotem wyzysku ee strony tejże 
samej burr:żiuazji. Pogłębiające 
się różnice klasowe do.pirowadzn 
\.vTeszcie do wybuchu rewolucJ i 
1648 roku. Ale proletariat fran
cuski nie jest jes:oc.ze w pełni 
uświadomioną i ufo•rmowaną 

klasą społeczną. „Niedojrzałości 
produkcji ka1pitalistycmej, nie
dojrzałym stosunkom klasowym 
odJPowiadały niedojrzałe teorie" 
- powie Engels o tych czasach. 
Reformatorzy społeczni i filozv
fowie, którzy na ipoczątku stule·· 
cia kszfałtowali ów<!zesną myśl 
polityczną budowali swoje kon
cepcje doskonałego ustroju spo
łecznego w świecie abstrakcyj
nego ro~umowania, nie wiążąc 
ich z reafoą sytuacją ekonomi
czną chociaż, jak Fourier: jasno 
widzie} i złe strony panująceg1J 
ustroju i wynika1jące z niego 
sprzeczności, l•ub, jak Saint-Si
mon dostrzegali sens Wie.Jkiej 
Rewolucji w zwycięstwie „pra
cujących" nad „próżnującymi". 
Troska o los „klasy najliczniej
szej i naj'Ulboższej" nte dyktowa
ła ówczesnym socjalistom uto
pijnym konieczności walki z u
strojem k~ifalistycznym, prze
ciwnie, w ramach tego ustroji_1 
próhowano zbudować społeczeń
~two oparte na sprawiedliwości 
i rozumie. 

'[\·or ie te wywarły głęboki 

\\ pl y w na życie i twórczość Ge
,11 gc~ Sand. Wyzwolenie kobie-· 
ty, k tóre Fourier czyni warun
l:iem wyzwu.lenia społecznego, 

111orn lność oparta na rozumi1:: 
i prR. wach natuTy, pro.test prze
c;wku nierównuści społecznej , 

przE·ciwku uciskowi proletariatu 
i Dędzy ludu - to tematy jej 
'. icznych powieści, które ·w 
owym czasie gorszyły, obur.z::1-
ły lub zachwycały społeczefr
stwo francuskie . Rozwiązanie 
tych problemów jest u pam 
Sand często naiwne i nieżycio
we, ale i w tym pozostaje autor
ka wierna swoim mistrzom: 
Saint-Simon owi i Piotrowi Le
roux. 

Zbliżenie między panią Sand 
a Cho.pinem naSltępuje w 183'7 
lub 1838 T. Po okresie krótiko
trwałej namiętności, której kres 
kładzie choroba Cho1Pina w cza
sie pobytu kochanków na Ma· 
jorce - jest pani Sand przez k t 

· osiem oddaną przyjaciółką i tro
skliwą opiekunką wielkiego mu
zyka. Jej o.piece i staraniom za·· 
wdzięcza Chcpin znośny star: 
swego zdrowia, zimą w Paryżu, 
wiosną i latem w pu-siadłości pa-· 
ni Sand, w Nohant, ona s twarza 
mu dom, troszczy się o warunki 
jego pracy, -przyjmuje i darzy 
"erdecznością jego przyjaciół 
i rodzinę. 

Różnice temperamen tów , cha
rakteru i zaintereso•wań musiały 
z biegiem lat, mimo uczucia łci
czącego niewątpliwie tych dwo
je ludzi - do.prowadzić do kon
fliktu; nie bez znaczenia też by-

ła fałszywa wedle ówczesnych 
pojęć pozycja Chcpina w domu 
pani Sand w obec dorastających 
już je j dzieci . Konkretna jednak 
przyczyna ze rwani a, które na
stąpiło po dziesięciu latach za
żyłości - n ie została dotychczas 
us tal ona przez biografów Gernr
ges Sand a ni Cho.pina, zostawia·· 
jąc szerokie pole dla dJmysłów. 
Zerwanie t o było dla Clw:Pina 
wielkim wst rząsem , d '.) końca 

ŻJ:Cia wspomina w swych lis tach 
do r odziny i przyjaciół z .!alem 
i gniPwem zdrari7a j ącym boles
ną wcią ż ranę - ti::, którą nie
gdyś w lis tach do p rzyjaciela 
nazywał „Moje a nioły" ... Poz.ba
wi(}n y czułej i rozumnej oipieki 
-:- zapada n a zdrow iu i vv dwa 
lata p-0 rozstan iu umiera. P o<l·
czas, gdy pani Sand wiedzie 
jeszcze d1ugie, wy.pełnione oży
wioną działalnością literacką 

G eorge Sand -
por t ret U'fl obr11zu Detacroi:1: 
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i społeczną życie, biorąc czynny 
udział w życiu politycznym 
swej ojczyzny, przeżywając ko-
lejna entuzjazm i rozczar::iwanie 
wywołane rewolucją 1848 roku . 
Osiadłszy in a .s tałe w irodzinnym 
Nohant, trosikać się będzie tak 
w żyóu jaik i w swej twórczości 
- dolą ludu wiejsikiego - za
słynie w .swojej pro,wincji jako 
„dobra pani z Nohant". 

Owo zerwanie długoletniej 
przyjaźni obrał za temat swojej 
sz,tuki Jarosław Iwaszkiewic :ć . 
„Lato w Nohant", naipisane w o
kres ie międzywojennym nosi 
na sobie ślady modnego w ów·
czesnej literaturze „ocibrązowy
wania" wielkości. Jednakże 
autor ukazując słabostki swego 

bohatera, składa równoczesme 
hołd jego wielkości jako twó!'
cy; zresztą muzyka Chopina 
brzmiąca ze sceny jest najsil
niejszym na rzecz tej wielkośc;1 
argumentem. Tego argumea1tu 
zabrakło postaci pani Sand. Jej 
wielkość literacka jest dla nns 
dzisiaj wartością jedynie histo
ryczną. Współczesny widz nie 
zna powieści pani Sand, za wy 
jątkiem jedynej po wojnie tłu
maczonej i wydanej pozycj! . 
W jej obronie i na jej korzyść 
przemawia owe dziesięć lat gł~
bokiej i prawdziwej przyjaźni. 
które związały francuską po
wieściopisarkę z największym 
naszym geniuszem muzycznym. 

Malwina Szczepkowska 
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