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Kompono\^/anie dźwiękiem i słowem
w tw ľCzości Tarosława lwaszkiewicza

Ludzie niemuzykďni nawet nie wyobrażają sobie, jak dużo i jak
ľozmaicie można m wić o muzyce. Ile rozmaitych odcieni i spraw
krfre się w ođczuwaniach muzycznych, jak ten wielki temat po-
szetza nasze rozumienie życia, jak wzbogaca treść codziennego
dnia

- słowa wyjęte z opowiadania Jarosława Iwaszkievmcza
Czwarta sym'fonia w spos b bodaj najbardziej bezpośredni
i oczywisty ođdają istotę szczeg lnej osobowości tw ľczej lwa-
szkiewicza-lo-9t-y-muzyka,bądź jakwoląniekt rzy,muzyka-
-poety, oľaz stanowią najpľostsze potwierdzeĺíe tezy, iŻ tw r-
czość, I:waszkiewicza z ducha muzyki wyrasta, z duchem mu-
zyki wsp łistnieje, đuch muzyki jest gł wnym sprawcą owego
chaľakterystycznego dla niej S chumannowskiego inne r e S tim-
me. Problematyce, najog Iniej m wiąc, muzyki w tw ľczoŚci
Jarosława Iwaszkiewicza poświęcono wiele rozpraw teoretycz-
no-Iiterackich, a także muzykologicznych. Pomijano jednak
milczeniem, bąđź ledwie wspominano, o doľobku kompozytor-
skim pisarza. Nie bez znaczenia pozostawała tu zapewne opi-
nia samego Iwaszkiewicza, uważającego swoje pr by kompo-
zytorskie za przysłowiowe ,,gľzechy młodości". Z pewnością
jeđnak warto zastanowić, się, czy między kompozycjami a pieľw-
szymi utwoľami literackimi Iwaszkiewicza nie ma jakichś
estetycznych pokrewie stw wzglęđnie paraleli. Warto spľ bo-
wać odpowieđzieć na pytanie, czy rezygnacja z aspiracji kom-
pozytoľskich na rzecz poŚwięcenia się literatur ze nie ztw ażyła
w jakimś stopniu na artystycznym kształcie tej ostatniej. Czy
wľeszcie procesy ewoluc51'ne, jaki- podlega tw rczość każđe-
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go niemal aľtystr pisaľza, kompozytoľa _ to w pľzypadku
Iwaszkiewicza tylko wynik nagľomadzenia określonych do-
świadczeri liteľackich, zmian w spojrzeniuna otaczający Świat
i inne w nim okľeślenie, czy także, amoże nawet pľzede wszyst-
kim, rezultat innego spojrzenia na muzykę, innego jej đozna-
wania i pojmowania. Są to oczywiście pytania baľdzo trudne,
a odpowiedzi mogą obľacać się jedynie w sferze hipotez, nie-
mniej jednak warto je zaďać,. Tw rczość Iwaszkiewicza stano-
wi pod tym względem zjawisko zupełnie wyjątkowe i bardzo
interesujący materiał badawczy zaľ wno dla teoretyka liteľa-
tury, jak i muzykologa.

Muzyczna spuścizna Iwaszkiewícza to ľękopisy 12 utwo-
r w uko czonych lub prawie uko czonych oraz szkice nutowe
(około 100 takt w), stanowiące w większoŚci materiał tema-
Ęczlie ztymi uhľoľami zvmązaĺly' owe kompozycjebąđź pľ by
kompozytorskie powstały w latach 1911-1918. Jest to zatem
tw rczość, okľesu młodzieíczego, nosząca wszelkie znamiona
poszukiwa w zakľesie stylu oľaz śľodk w i sposob w jego
kształtowania, níekiedy wyraźnie buntująca się pľzeciw ist-
niejącym regułom i prawiđłom kompozycyjllyrm, zwłaszcza
harmoniczn5rm. o intensywności owych poszukiwa świadczy
już sam fakt znacznej ľ żnorodności w zakľesie foľm i śľođ-
k w wykonawczych. Są tu zatem utwory foľtepianowe (2 So-
naty: f-moll i D-dur, 2 Preludin _ tonac54'nie bardzo zt żníco-
wane' z przewagą h-moll, Lilith _ Poěme pour deux piano
w C-duľ, 2 miniatury; Menuet i Sarabanda,Wak ft's-moll, sty-
|izacje fortepianowe dw ch szkockich ludowych piosenek), są
utwory na głos solowy z towarzyszeniem foľtepianu (cykl 8
Pieśni do sł w R. Kiplinga), jest pľ ba utrvoru oľkiestľowego
o zabawnym tytule Walczyh staruszk w, ptzezrLaczonego do
wykonania pľzez niet5ryowy zestaw instľument w: tubę, 2 fa-
goty, puzon i 2 klarnety. Spośr d wymienionych utwor w
w zbiorze ľękopis w w Stawisku brak jedynie Sonaty f-moll,
kt ra stanowiła efekt wsp lnej pracy zprzy1aci łmi: Borysem
Pietľowskim i Kolą Nieđźwieđzkiml.

1 Z utworem tym J. Iwaszkiewicz wiąże następujące wspomnienia:
,Zwlaszcza ľok 1911 i 1912 byt czasem' kieđyśmy najwięcej z sobą obco-
wali i kiedyśmy we tr jkę z Borysem Pietrowskim postanowili zorganizo-
wać pewnego rodzaju wsp łpľacę w dziedzinie tw rczości artystycznej.
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Charakteľy sty czna dla Iwas zki ewicza dwoistość rozumie-
nia muzyki' czemu dawał niejednokľotnie wyľaz (,,Nie tylko "'

uczuciem ją brałem, ale i intelektem'' - stwierdził w spos b bo- - "

daj najbaľđziej jeđnoznaczny w ľozmowie z Wilhelmem Ma-
chemz), rzutuje na całą jego tw rczość,, dla kt rej muzyka jest
źr dłem inspiracji, lejtmotywem, kanwą' Można więc zaryzy-
kować twierdzenie, że pewne' zmiany w inteľpretowaniu mu-
zyki przez lwaszkiewicza, pole$äjące na r Żnymwidzeniu pro-
porcji między czystąformą a walorami emocjonalnľmi - eks-
presją w istotny spos b wpłynęły na jego tw tczość,literacką,
gł wnie poezję. Same pr by kompozyioľskie p źniejszego
iw rcy Mapy pegody są natomiast świadectwem maks5rmabre-
go,wtęcz zaborczego dążenia đo wyrażenia za poŚredhictwem
dźwięk w całego bogactwa swej aľtystycznej fantazji, wspar-
tej niewątpliwie rozległą wiedzą mnzyczlĺą (waľto przJapo-

mnieć, że Iwaszkiewicz stuđiował w tyrn czasie w Kijowskim
Konserwatoľium).

Gdyby potľaktować tę tw rczość z czysto profesjonalnego
punktu widzenia Qako materiał wyłącznie dla bada teore-
Ĺy 

"rno 
-^urykologicznych), oczywiŚcie należ ałoby j ej wytknąć

wiele podstawowych błęd w w zakľesie wszystkich element w
ją kształtujących' Nie o to tu jeđnak chođzi. Kompozycje lwa- ']

szkiewicza należy oceniać z zupełníe innej perspektywy, jako
wstępny etap jego działalnoŚci pisarskiej, liteľackiej;C ż bo-
wiem może stanowić bardziej sugestywną zapowiedż oktosty-
chw,ichatmosfery'koloru,zapachu,smakuidźwięku',3,jeśli
nie powstałe w latach 1912_1913 pieśni do pełnych tajemni_
czości, egzotyki, zmysłowości tekst w R. Kiplinga z Księgi
dżungli. Dążenie Iwaszkiewicza ďo wyeksponowania, a nawet
zwielokľotnienia oddziaływania owej bogatej palety barw i na-

Na wiosnę roku 1911 przypada epoka wsp lnego komponowania wielkiej
sonaty f-moll, z kt ľej ja napisałem część pierwszą, Bob - część dľugą,
a Nieáźwiedzki finď. Kompozycja się udała, tak nam się przynajmniej
zdawalo, i zachęceni tym początkiem przystąliliśmy đo pisania opery,
z kt ľej đużączęśćwyko czyliśmy nawet' Mnie powierzono opľacowanie
librettá, na kt re wybraliśmy wiecznie dramatyczny temat Eneasza i D_1-

don/. Por. J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspornnicĺi,Warszawa 1975,
s. 79.

2 W Mach ľozrrrawia z J. Iwaszkiewiczem, J'{owa Kultrrľa" 1957, nĺ 20'
3 P. Mitzner, Jok smakują,oktostychy", poezja" 1978, nr 4, s' 68.
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i- stľoj w tekstu za pomocą śľodk w muzycznych (melodyki na-
1 śladującej intonację mowy' zt żnícowanej faktury akompania-
I mentu, nie pozbawionej co prawda miejscami efekt w nad-
l mieľnej ilustracyjności) jest w tych pieśniach baľđzo w,5ĺ-raźne
i (zob. przykłađ 1).

Przygląđając się natomiast rękopisowi poemata Lilith na
dwa fortepiany, stanowiącemu niewątplíwie paľalelę'ĺľ-ieľsza-
-sonetu o tym samym tytule, powstałego w tym samJnn czasie,
tľudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie muzyczna Lilith, mi-
mo całej swojej gľandilokwencji, stanowi preludium p źniej-
s zej, tak đalece wysublimowanej poezj o-muzyki o kto sty c h w,
a zwłaszcza Dionizj w, Kasyd czy KsĘgi dnia i księgi nocy'
Wyczulenie na brzmienie jako samoistny środek wpazv'
í związane z tym dążenie do maksymalnego zt żnicowania
efekt w dynamicznych, harmonicznych, fakturalnych i wyko-
nawczych jest w tej kompozycji Iwaszkiewicza aŻ nadto chaľak-
teľystyczne ' Zatem pogląd, że rwaszkiewicz z czas w oktosty-
ch w wyznaje przekonanie Taine'a, iż muzyka służy do 

''wJiTa-żania myŚli lotnych, sn w bez foľm, pľagnie bezptzedmioto-
wych i bezbrzeżnych"a, znajduje w tej kompozycji najbaľdziej
oczywiste i bezpośrednie potwieľdzenie ( zob. ptzykłaď 2).

Tw rczość rľlvzyczlla Iwaszkiewiczato także pr by spraw-
đzenia się nagľgncie utrvoľ w, w kt rych dominujące zllacze-
nie posiada1foľmą, ľespektująca w spos b bardziej lub mniej
zdyscyplinor ány ilewne ustalone reguły i zasađy aľchitekto-
niczne. Zanajlepszy sw j utw ľ, reprezentujący zarazemten
typ pođejścia do muzyki i pľocesu komponowania, Iwaszkie-
wicz a:waŻał Sonatę D-dur - kompozycję w zasađzie dwuczę-
ściową, z pierwszą częścią w formie allegľa sonatowego (zob.
przykład 3) oraz leđwie naszkicowaną fugą jako częściądľugą,
poprzeđzoną wstępnym Introduzione. Fĺga, jako ta najbar-
đziej kuns ztowna forma imitac51'na, spľawiał a pocz ątkuj ące-
mu kompozytorowi w5rraźne kłopoty, stanowiąc w zasađzie ba-
rierę nie do pokonania. TYudno przy tej okazjinie pľzypomnieć
opinii samego IwaszkiewiczarLa temat tego uhľoru:

a Cyt. za: J. Skarbowski, Litcratura - muzyka.
Warszawa 1981. s. 264.

-\
i Sonata skłađała się z części pieľwszej, lento (wstępu) i fugi' Moje
j wykształcenie mlzyczne miało wielkie mankamenty, a jednocześ-

.. nie po pľostu nie chciałem się uczyć - tak mnie sza]enie oburzały
,:1 

' i zniecĹęcały wszelkiego rodzaju prawiđła lĺ;rnzyczne i koniecz- '

, ność pođpoľządkowania się jakimś stałym ľygorom i regułoT Nu-

] uka haľmonii miďa we mnie wiernego buntownika i wściekałem
'-'' .ię na każđe ,,nie wolno" i ,,lepiej uniknąć"s.

Waľto przypomnie ć, Że w kilka lat po skomponowaniu owej

fugi, kt ľá spotkała się z najostrzejsząkrytyką5gľďą-os"-pľa-
nowskiego, Iwaszkiewicz podjął pr bę zastosowania technrkr
imitacyjnej na gľuncie utwoľu literackiego - opowiadania^ffie_
cz r'u-Abdona,vkoÍlczonego w roku 19226.

miz,ycznego punktu wiđzenia w doľobku kompozytor-
skim Iwaszkiewicza najbaľdziej pozytywnie wyr żniają się
dwie miniatury foľtepianowe _ Menuet i Sarabando, pocho-

dzące z 1918 r., a zatem najp źniejsze' obie kompozycje _

zwarte formalnie i najzupełniej poprawne stylistycznie _ są
bardzo istotnym dopełnieniem tej tw rczości. Stanowią kolej-
ne przykłady potwierđzaj ące zainteresowania Iwaszkiewicza

-ożyą widziáną także od strony czystej formy (zob. pľzykła-
đy4i5).

Iwaszkiewicz zaprzestał komponowania muzyki po zap e-

zentowaniu swoich utwor w Karolowi Szymanowskiemu
w 1917 ľ. Jak wspomina, pokazał sławnemu kuzynowi tľzy
kompozycje: Pieśni do sł w Kiplinga, Poeĺnat na dwa' fortepia-
ny iŚorl'atę7. Należy jednak prz5puszczać, Że ďecyzja o porzu-

ceniu kompozytorskich aspiracji po owej wizycie nie była pľzy-
najmniej przez jakíś czas jeszcze ostateczna. Menuet i Sara-
band'a powstały bowiem w rok p źniej, ponadto wśr d utwo-
r w przedstawionych Sz5rmanowskiemu lwaszkiewicz nie wy-
mienia walc w, nie wspomina także o pozostałych szkicach'
Nie j est oczywiŚcie spľawą najistotniej szą pr ecy zy1ne ustale-
nie 

-daty, 
od kt rej Iwaszkiewicz definitywnie zľezygnował

5 J. Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskiĺn, w" Pisma rnuzyczne,

Waľszawa 1983' s. 39-40.
6 Wnik]iwą analizę tego opowiađania jako literackiej formy fugi pľze-

prowađzila M. Jędrychowska w artyku|e lwaszkiewi,cza roturns z czystą

forrną, ,Tw rczość" 1976, nr 2, s. 84.' 7 i: Íwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim, op' ciŕ', s' 39'
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z komponowania muzyki. Muzykiem pozostał bowiem przez
całe swoje życie.

operowanie đźwiękjem stało się jednym z gł wnych ele-
ment w poezjotrv rczych w pierwszych zbiorach poetyckich.
Wystarczy wymienić naj baľđziej chaľakterystyczne przykłady
oktostych w: Deszcz, Źr dło i ja, Aubado. ostatni z cytowa-
nych wieľszy J. Kwiatkowski określa jako ,,etiudę foniczną",
aważając instrumentację głoskową tam záwartą za ,,obja:w
swoistej wiľtuozerii''8. A wiersz Słota z tomu Dionizje? _ mo-
delowy niemal przykład Iwaszkiewiczowskiej umiejętności od-
dania mateľią poetycką specyficznej atmosfeľy utworu mu-
zyczr7eg,o (w tym pľzypadku preludium Debuss ego Jardins
sous la pluie zjego charakterystycznym typem faktury, melo-
dyki, rytmu i harmoniki).

Fascynacja muzyką Debussy'ego i Ravela oraz zđominowa-
nąprzez muzykę poezją impľesjonist w francuskich i akmei-
st w rosyjskich w czasie, kiedy Iwaszkiewicz dokonuje osta-
tecznego wyboru między literatuľą a mwzyką, jest faktem
z pewnością nie prz5padkowym i wiele znaczącym. Wspomi-
nając sw j pieľwszy pobyt w Paľyżu, pisze przecieŻ m'in.: ,,Do-
piero tutaj przem wiła mi muzyka francuska do pľzekonania.
Moja struna poetycka oďnalazła w niej jakąś pokľewną haľ-
monię'a.

Zatem jeđność muzyki i poezji, świađome ptzekraczaĺie
czy wtęcz zacieranie\gąlrĹc-miądzy obiema sztukami; tak
chaľakteryst'yczne dla impľesjonizmu, nie spotykane w takim
stopniu przedtem ani potem w żadnej innej epoce czy stylu,
stało się w tym czasie đIa lwaszkiewiczaimpulsem, inspiracją,
artystycznym credo. W aspekcie tak wytyczonych cel w opinia
Sz5rmanowskiego na temat tw rczości literackiej lwaszkiewi-
czabyła z pewnością dla początkującego poety wspaniďą re-
kompensatą za nienajlepszą ocenę kompozycji mazycznych.
W liście đo Iwaszkiewicza z 18 sierpnia 1918 r. Szymanowski
pisał:

8 J. Kwiatkowski, Eleuter. Szhice o wczesnej poezji Jarosława lwasz-
h.iew icza, Warszawa 1966, s. 23-24.

9 J. Iwaszkiewicz, Książka mnich wspomnicłi, op. cit., s.228.

Jeszczeparę sł w ä propos TWoich poezyj: Ot Ż zauuĺażyłem đziw-

ne zjawisko, iż pomimo kilku pr b, zupełnie mi się nie udaje zwią-

zać,ich z mojąmuzyką. Wyjaśniłem sobie teraz, na czJrÍn to pole-

ga. oto o.'" wäal" muzyki nie potrzebują. Są zamkniętym w sobie

ołem, same sobie zupełnie wystaľczają i nie kryją w sobie nic, co

by đopieľo za pomocą muzykittzebabyło wyđobywać' Jest to taje-

mnicą i oczywiście, z punktu widzenia czystej sztuki, pierwszo-

rzęđną zaletą ich formy tak szcze]nie i bez ostatka wypełnionej

tľescĺą, ze nii juz teraz z boku đodawać nie trzeba' Charaktery-
stycznym jest, że przejąłeś tę cechę zapewne ođ Francuz w, kt -

riy teżczęsto na mnie to wrażenie ľobią. To jest właśnie ten brak
đyletantyžmu,,,improwizowania", pewnej ręki w métier,.kt re
tak w Tobie cenię!10

Jak wiadomo, K. Sz5rmanowski napisał do tekst w Iwasz-

kiewicza dwa cykle pieśni _ 3 Kołysanki oraz Pieśni rnuezzina,
uważane za najlepsze utwory Sz5rmanowskiego w tym gatun-

ku. Fakt wsp Ęräcy na tym polu lwaszkiewicz skomentował
następująco:

Mięđzy innymi ,recr,amj pokazałem Karolowi małe szkice đo

wieisry, kt ie zrobiłem w moim kalenđarzyku, w wagonie pomle-

dzy Kijowem a odessą. Były to zaĺnietzone ongjprzeze mni9 jak9

^íryčrn 
(fortepianowe) utrľory, a ztea|izowane w słowie Pieśni

Muezzina Szalonego. Podobały się Karolowi bardzo i zaraz po po-

wrocie đo Elisawetgľađu przystąpił do komponowania tych pieś-

ni. Mogę śmiało powieđzieć, że jest to jedyny utw r, w kt rym na-

sza wsp łpraca ztealizowała się całkowiciell'

Modelowanie bľzmienia, wiľtuozeri a instľumentacyjna, to

nie jedyne środki stosowane ptzezIwaszkiewicza đla ođđania

w jężyku poetyckim tzw' czystej muzyki. Wspomniane już_pr9;

ly i'ä"'po"yđyi.'" st anowi ą kolej n ą m ożliwo ś ć zb|iżenia b ąďź
lvykazania pokrewieristrłra obu sztuk - poezji i muzyki na
gľr-cie czystej foľmy. owe pr by mają nieco inny charakter
ive wcześniejszych, inny w p źníejszych utwoľach pisaľza'
Wiąże się to niewątpliwie z r żną oceną wagi i znaczenia po-

szczeg l-lrych element w czy warstw, w tym także proporcji

Komponowanie d'źwĘkiełn i słowem

10 K. Sz}.manowski, Korespondencja, t. I, oprac. T' Chyliriska, Kĺa-
k w 1982, s. 543.

11 J. Íwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim, op' cit', s' 62'
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Kontemplacja dzieł Bacha wyzwala nie tylko ľefleksje
metaťuzyczfie, ale zacieśnia także poczucie wsp lnoty człowie-
ka z ptzyĺtod.ą. Zatem muzyka to już nie tylko _ jak w czasach
oktostych w i Dionizji _ czysŁa gľa dźwięk w, baľw, p łton w
i koloľ w, to ľ wnież nie tylko kunsztowna arc}ritektonika,
mistrzostwo dźwiękowych konstrukcj i : ;iJuż nie powiem mlJzy -
ka nic niewytaża'' _ bľzmi wers Z Warhocza jeslenl. Nawiązu-
jąc m.in. także do swych młodzie czych plan w kompozytor-
skich, stwieľdza w Podr żach do Włoch:

Muzyka jest đla mnie najwyższąze sztuk. Nie żałuję, że nie zosta-
łem muzykiem. Nie czułbym się godn1'rn być kompozytorem, być
dyrygentem, byćinteľpľetatorem wielkiej sztuki. Jako pisarz in-
terpretuję tylko siebie... Bo to jest sztuka zalazem pełna tajemni-
cy. Jak architektura oparta na liczbach. I mogąca trwać wiecznie,
bo przecież liczby nie są kategoriami naszego myślenia, są wiecz-
notrwałymi byiami. Mazurek Chopina tkwi w wiecznym bycie ja-

ko jeđna z nieskoriczonych kombinacji matematycznych.

Muzyce pľzypisuje zatem Iwaszkiewicz w swojej p źĺriej-
szej tw rczości coraz częściej właściwości metaťlzyczne - wy-
bitne đzieła tej ,,najđoskonalszej ze sztĺk ludzkich'' - pisze
w Ksiqżce o Sycylii - to ,,prawđzivły język bog w''.

Muzyka, dźwięk staje się dla Iwaszkiewícza w miaľę upły-
wu lat nieodłącznym elementem każdego przeŻycia: towarzy-
szy ľefleksjom wywołan}.'ĺn doznaniami zjawisk natury' wspo-
mnieniami własnego Życia, przeszłości, ptzy1aci ł, słyszanych
niegdyś utwoľ w. owe reÍleksje i skojaľzenia z ďziełami mu-
zycznymi bywają niekiedy zupełnie oľyginalne i zaskakujące.
Tak np. wrażenia towarzyszące mu pođczas zwiedzania wspa-
niałego zabytku średniowiecznej architektuľy _ zamku Castel
del Monte w Tlani wiążąsíę ze szczeg lną inteľpretacją muzy-
ki Chopina:

Jest to sceneľia gođna najlepszych,,gotyckich'' powieści - a nawet

,,gotyckiej'' muzyki, na przykłađ dziwacznych utwor w Chopina,
frnału Sonaty h-rnoll, Poloneza Fantazji, ďw cľr nokturn w op. 52.
W obliczu tego pejzażu przycltoďzi mi do głowy myśl zgoła zđtoż-
na, ale może nie tak bardzo nieuzasadniona. Myślę, że niekt re
utwory Chopina są szczytem romantyzmu i są tak przesiąknięte
gotycyzmem, jakby były ustokľotnioną treścią emocjonalną po-

wieści pani Radcliff czy ,,Monk-Lewisa'', albo Walteľ-Scotta, tego
z Dziewicy Jeziora. Nawet z tą szczyptą du mauuais goťłt, kt tą

między czystą foľmą a zllaczeniem i ekspresją w dziele mu-
zycznym. Wieľsze: Valse Triste, Walc Brahmsa, Ballad,a, Bar-
karola w Tymosz wce ze zbíotu Kasydy, Nocna muzyka'w cy-
Hu lnye,życ-ie należy interpretować, wyłącznie w kaiegoľiach
symb.olu, jako pľ by oddania charakteľystycznego ty|u eks-"pfěšji;nástroju, jaki zvmązatry jest zwykle z danym gatuĺJriem
ĺnuzycznym okľeślonym względnie sugerowŹrnym w tytule czy
w tľeści utwoľu (w cytowanych przykłađach z walcem' barká-
rolą, ballađą i nokturnem). Maľgines dowolności interpľeta-
cyjnej i pozostawiony odbiorcy zakľes możliwych skojaľze
z ko.nkretnymi dziełami muzycznJ[ni jest tu zatemdość szeroki.

Swiadectwem zupełnie innego odbioľu muzyki ptzez lwa-
szkiewicza .{"jľ-gTy o strukturze wyraźnie zbtizonej do struk-
tuľy utworu muzyczne1lo.]Jest faktem znaczącyrrn, że najbar-
dziej charakterystyczne ínich, jakWiecz r u Abdona 

"ry 
pro-

za poetycka Niebo powstały we wcześniejszym okľesieiw r-
czości. Na pocz ątk u lat tr zy dziestych Iwaszkiewicz deklaruj e
bowiem zasadniczą zmianę swojego stosunku do muzyki. Bä-
$aj najbardziej charakterystyczną z owych deklaracji žawiera
list do żony z Kopenhagi z dnia 17 czerwca 1933 r.:

gramtetaz đużo. Pľzegľ5łvam starannie II tom Wohlternperiertes
[...], a ponieważ đużo we mnie w pojmowaniu i słyszeniu muzyki
zmieniło się, niekt ľe tzeczy btzmiąmi jak zupełnie nowe i ,iđ-
Ęrlvam'' w tej niepľzebranej skaľbnicy coraz to coś nowegol2.'

. Na szczeg lne pođkľeślenie zasługuje zatem fakt, że właś_
nie w tw ľczości Bacha Iwaszkiewicz ďostrzega w spos b co-
ľaz pełniejszy đoskonałą syntezę niezaprzeczáhych wartości
intelektualnych, uzewnętrzniających się przeđe wszystkim
mistľzostwem formy i konstľukcji z walorami semaniyczny-
mi. Tematy Bacha - pisze w książce o Bachu - posiadają: -

soecyficzną gęstość, zarodek ich stanowijakby ziarnopełne tľeści,
zktfuego Bach wyhođował wspaniałe drzewo, ale z kt rego m gł-
by wyprowaďzić i inne, r wnie wspaniałe. Ta obfitość možHwosžĺ.
ta treść wewnętrzna temat w stanowi o ich wartości.

'12 
Korespondencja Jaľosława Iwaszkiewicza z żonąAnną. Zbiory

aľch. Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewicz w w Stawisku, .yg". K/ibs.
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u Chopina znajđziemy w marszu żďobnym (wraz z cmentarn\ryn
wichrem frnału), w Scherzu b-ľnoll czy w pięććwierciowym Laľgo
Sonaty c-mollr3.

Są w tw rczości Iwaszkiewicza utwoľy ml7zyczrre o szcze-
g lnym znaczeníu' Do takich naleŻy nĺewätpĽwĺe bieś Huso
ľ.ĺ^lfa_Wr&ĺngen huŕ. Pieś tę słychać kĺkákľotnie- łĺÍ,' 

-Šĺdffi
i chwalela, gdzie staje się symbolem piękna jako wyt#u"Gj
najwspanialszej ze sztuk, przyrroszącej wewnętrzną ľ wnowa-
gę, spok j, ocalenie. Verbongerthelŕ występuje ľ wnież jako
motto nie opublikowanego wieľsza pt. Precz ode rnnie znikaj
serce, znajđującego się w zbiorze rękopis w Ciernnych ście-
żeh\,. Poďobne zÍLaczenie Iwaszkiewicz przypisuje dw m pieś-
niom Schumanna: Fr hungsrl,acht iIn der Freud,e,istanowią-
c5rm niejako preludia do dw ch innych wieľszy z,eiéin@,
ścieżek: Ta noc wiosenncl, cata żarem dyszy i obłohi ciqgnq
w blasku r ź16. Schumannowskie pasaże rozpoczynają wiérsż
V gleiru als prophet ze Śpiewnika włosłłiego, a charakteľy-
styczna fraza Walca As-dur Bľahmsa wpleciona jest w stro-
fiĺ wieľsza pt. Ze śpiewnika domowego ze zbiotu Xenie i ele-
gie. PowyŻsze przykłaďy świadczą zatem o istnieniu jednego
z owych pozornych paľadoks w, kt re chaľakteryzują relacje
poezji i muzyki w tw rczości lwaszkiewicza. Muzykę, kt rą=]l
znaczna część teoľetyk w awaŻa za sztukę asemantyczną, 

}]Iwaszkiewicz wyposaża właśnie w funkcję polegającą na po- j

szerzeniu i ujednoznacznianiu semantycznej sľeryt oäazĺ"ły- il
wania utworu literackiego

Można natomiast mnożyć. w tw ľczości Iwaszkievmcza
pľzykłady utwor w powstałych z mlzyczrrych inspiľacji' Gdy-
by nie urzeczellíe pieśnią Mahleľa Wo die sch nen Trompetten
blassen, inaczej wyglądałaby prawdopodobnie centralna scena
Zarudzia. Gdyby nie wsłuchiwanie się pođczas pobytu u Szy-
manowskiego w zakopiarískiej ,,Atmie" w powstające Pieśni
kurp iow skie, prawdop ođ obnie inaczej brzmiał aby pieśri Mali-
nv w Brzezinie.

13 J' Iwaszkievmcz, Bari, ,,Tw tczość" 1976, nľ 2' s.73.
14 Pieś tę Iwaszkiewicz pľzypisuje Brahmsowi.
15 Zbiory aľch. Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewicz w w Stawisku, sygĺr.

'r/23.
ĺ6 Zbiory arch. Muzeum im. A. i J' Iwaszkiewicz w, sygn. jw.

Kolejny Swego ľodzaju paradoks w Sfeľze poezji i muzyki
w tw ľczości Iwaszkiewicza stanowi fakt,Że muzykotematycz-
ność jako jedno z najbarđziej oczywistych i bezpośređnio ođ-

đziaływających kľyteľi w mwzycznoŚci poezji w og le jest
w pozniejizych zbiorach Iwaszkiewicza cechą zr,aczlaíe tza-
đziej występującą, wręcz zanikającą w por wnaniu z utwora-
mi wcźeśnĘśrvmĺ. Schodzą r wnież jakby na dľugi plan
w p źnieiszyeh utrvoľach owe nąjbaľdziej chaľakterystyczne
atrybutylfonlq7_4_ej warstwy poezji, j ak regularny rytm, aliteľa-

"je, 
paráIelííďy itp. A'przécież, zgodnie z opiniami większości

bađä"ry, właśnie ostatnie wiersze i opowiađania Iwaszkiewi-
cza sąnajbardziej m:uzyczne. W czym zatem tkwi w fenomen

syntežy poezji i muzyiĺi, zwłaszcza w takich utwoiach, jak
cĺ"*"" icĺezki, Warkocz jesieni, Krqgły rok, Śpiewnik włoski,
Ogrody czy Mapa pogodY?- Zygĺnunt l[ycielski, wieloletni przyjaciel poety, niewątpli- 

'

*y"''.-u*"^ientuzjastatwrczościIwaszkiewicza,paŁrzący
i oceniający tę tw rczoś ć z pozycji muzyka, kompoz5rtor": frą- i

,ał mužyczność ostatnich utwoľ w Iwaszkiewicza z đoskona-
łym pľowadzeniem frazy, unikaniem ze:wĺętrznych, oľymi-
t"ywnycłl efekt w, a przede wszystkim z doprowadzoną do_peľ-

fäkc3i umĺejętnością doboľu sł w: ,,Wieľsz to jest takie położe_

nie šłowa, ze to słowo gľa. Tak jak z nutą w muzyce' Masz ją
tak położyć , żeby graŁa, czyli miała sw j sens muzyczn5ť''

ogrody to weđług Mycielskiego ,,s5rnteza pisania pľostego

oáu*rr5.-, o przyrođzie,ltuatllrze, o skoriczeniu i o sobie _ ale

to nie 
"iĺ*ĺ'p*""-łju'i.", 

nie opis, nie filozofia, alep9!491ve_
ŁY UTwÓR Irĺuzyczľ '. ľqdqb-!ą 9plĘę _1*ľlĺll vĺyq!ętlF po

|ektĺrz'e 
niekt ľych spośľ d ostatnich wierszy:

Kup1łemLiteraturęwiďząc cudowną fotogľafię igły DRU - ze'zďl'
mieniem zobaczyłem obok Tkoje wiersze, nie te, kt re w domu

czytaleś. Inne, dziwne (może już całkiem muzyczne?) rz-eczy, kt t e

ze znaczeíl słownych uciekają w zĺaczeniamuzycznel7 '

17 Korespondencja Zygmunta Mycielskiego do Jaĺosława lwaszkiewi-
cza. Zbiory aich. Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewicz w w Stawisku, sygn'

w145.
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opinię Mycielskiego potwierdzają teoretycy liteľatury,
utożsamiający często Iwaszkiewiczowski spos b twoľzenia
wieľszy z procesem komponowania utworu muzycznego18.

A sam lwaszkiewicz? Na pytanie, co w trakcie pisania
sprawia mu największą satysfakcję, odpowieđział m.in.:

Ja kiedyś trochę komponowałem i to jest bardzo pođobne, instru-
mentacja czy harmonizacja mĺzyczna to pođobne rzeczy do saty-
sfakcji pisarskich [...] chociaż w pisaniu nie ma tak sztywnych
struktur kompozycyjnych, pođobna j est s atysfakcj a samego buđo-
wania, s atysfakcj a łączenia głos w, twoľzenia melodii, pođłożenia
harmonii, zľobienia modulacji, czy znalezienia nowego głosu na
instrumenciel9.

18 H. Zaworska, Sztuka podr żowania, Kľak w 1980, s. 96-97.
79 Zbiory arch. Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewicz w w Stawisku, syp..
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Pľzykład 1: osiem pieśni d.o sł w Kiplżngo, Pieś nľ 1'
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Przykłađ 1':. osinm pieśni do sł w Kiplinga, Pieś nr 1, cd. Przykład L: osiem pieśni d'o sł w Kiplinga,Pieś nr 1' cđ'



Przykład 2: Lilith. Poěme pour deux pianos,t. _ 55. Przykład Ż Lilith. Poěrne pour d.eux pianos, cđ'
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Przykłađ 2: Lilith. PcĚĺne pour deuĺ pianos, cď. Przykłađ 3: Sonata D-d.ur, część I, t' 1-89'
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Przykład 3: Sonata D-dur, częśćI, cd'' Przykład 4'. Minuetto
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Przykład 5: Sarabanda

Władystaw Str żewskt

Doskon aŁe _ wyPeŁ:Iienie
O Fortepianie Szopena Cypriana Norwida-

Ale ja odpowiem, że czytanie autoľa za\eży na
wyizyt-aniu zeri tego, co on twor'zył'
wię"ě1 tym, co pracą wiek * l1 tyľ
u 
' 

o s ł o' jest to ciéŕr, kt ry z łona najniesko -

czeniej wyższej prawdy upada na liteľatury pa-

pier, i świađczy-albowiem, że poza'słowami na-

szymi jest jeszcze żywot Sł ow a! ["'] Słowa au-

tor w mają nie tylko ten urok' Ę mo9 i Ę đziel-

ność, kt 'ią my im dać usiłujemy lub umiemy'
ale mają oił- j'"'"" urok i moc żywotu słowa;

czytać,-iięc nie każdy umie' bo czytelnik powi-

nien wsp łpľacować, a czyt'anie' im wyższych
rzeczy,tyrn-inclywidualniejsze jestl'

Nieczęsto się z,d.arza, by genialny aľtysta poświęcał swe

pi ro dziełu innego wsp łczesnego mu'ľ:'"' - i by t9' co ľ ľę-

ä"it".i" powstało-, dor wnywało swą wie1_kością wielkosci opi-

;y*;"g; đzieła. ĺ'luto', o-Sokľatesiě, Ri'ke o Rodinie, Norwid
ľcľ'opĺiĺ". . . czy łatw o pr zy1ďzie nam mno ży ć' pr zykłaďy?

* P"ugrrę wytazić w tym miejscu g_o-rące podzięk9w3n1e- {ieľownictlłu
s"k:ĺ ríí"ŕ"siĺ Éolskiej Í{atolickiego Uniwersytetu' Lubelskiego'? :::':
lĺ*i"""ĺ" mi frrzedstawienia części'I niniejszego tekstu i za cenne uwagl

w áystus:i,'rt ra potem ,,u'tą1'iłu, na źebraĺriu naukow5rm w dniu 6

snrđnia 1978..'- 
C:-Ń;;iđ,o Jutiu""u Słowackim,w: Pismalłszystkie, zebľď, tekst

ustalił, wstępem ĺ rr*ue*i k"ytycÍnyml opatr1t|J' W' Gomulicki' t' VI,

Warszawa 1971, s. łza. iiłepí"í szgneya cltyę weđlug wersji ustalonej

pľzez Norwiđ a dla V ade - meculn,'vł i L b ld'em, t' LL'


