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Rocznik 1913 wydał trzech wybitnych i bardzo różniących się między sobą
pisarzy: Wacława Iwaniuka, Jan Bolesława Ożoga i Jana Bielatowicza. Z nich
trzech Bielatowicz pozostał wierny prozie tak krytyczno-eseistycznej, jak i
beletrystycznej. Ożóg odrobił zaległości prozaiczne sowicie, a tylko Iwaniuk
pozostał poetą czystym, choć ogłosił kilka przepysznych urywków prozy.
Autor „Wyboru wierszy” urodził się w Chełmie Lubelskim i tam ukończył szkołę
średnią. Potem studiował na wydziale Prawno-Ekonomicznym Wolnej Wszechnicy
Polskiej w Warszawie. Był poetą wyjątkowo fachowo przygotowanym do
znajomości problemów emigracji bo studiował przed wojną właśnie sprawy
emigracyjno-kolonialne, co też zaraz wykorzystał po ukończeniu studiów udając
się w r. 1939 do Argentyny, aby – gdy wojna niemiłosiernie wzięła w swe ręce
nasze osobiste dzieje – przyjechać na głos sumienia do Anglii i wziąć w jej pożarze
udział aż do końca w Europie. Po wojnie osiadł i zamieszkał w Toronto.

Te wiersze w tomie, w każdym razie ich większość powstała w Kanadzie. Iwaniuk
debiutował w 1933 r. W głośnym i bardzo dla poezji zasłużonym piśmie
wydawanym w jego rodzinnym mieście, w miesięczniku „Kamena” redagowanym
przez starszego od Iwaniuka o 16 lat poetę Kazimierza Andrzeja Jaworskiego,
ogłaszał swe liryki od 1933 do 1939 roku.
Pierwszy poemat „Pełnia czerwca” wydał nakładem grupy literackiej „Wołyń” w
Chełmie. Od tego czasu wyszło wiele tomów poezji Iwaniuka w Warszawie,
Londynie, Brukseli i w Paryżu. „Wybór wierszy” jest podręczną antologią pracy
poetyckiej ostatnich kilkunastu lat.
Najlepszym kluczem do otwarcia tego wyboru jest końcowy utwór „Post scriptum”
(s. 104):
Chciałem opisać dzisiejszą planetę gdzie ocaleni wolno przychodzą do siebie.
Jasno i zwięźle.
Tom składa się z 52 tytułów. Wszystkie utwory zawierają jakiś poetycki sekret.
Osią ich, a raczej stosem pacierzowym jest odpowiedź na 52 pytania, które zadaje
sobie codziennie każdy rozumny człowiek, ale odpowiedzieć na nie artystycznie
może tylko poeta. Iwaniuk jest rzetelnym artystą i odpowiadając na sekrety bytu i
sensu bytu lub jego bez-sensu jakby to slowo zapisał Norwid, używa
nowoczesnych w naszej własnej epoce wyrobionych narzędzi. Nie sposób ich
wyliczać. Trzeba przeczytać tom, a ukażą się one czytelnikowi w całym bogactwie
w najbardziej wyrafinowanych i pokrętnych jak anteny telewizyjne do
zdumiewająco prostych. Tom złożony, gabinet chirurgiczny, liryka lśni
niepokalaną czystością. Można te utwory tłumaczyć na francuski czy angielski i
nie zgubią pierwotnej formy. To wielki przymiot artysty -Iwaniuka.
Sprawny rytm, całkowita nieobecność banału mechanicznego rymowania, zdania
różnorodne, nie tylko proste, ale także skomplikowane jak szlachetna skorupa
winniczka skrytego na pół w mokrym szmaragdzie mchu i na pół draśnięta
słońcem. Obfitość form wyróżnia ten zbiór w sposób wyśmienity od wielu innych
tomów wydanych przez innych poetów, a także całkowity brak szablonu. O tej
rzetelności i odwadze intelektualnej świadczy również kilka utworów, w których
świadomie i zgodnie z literą i duchem epoki przywiązuje swe staranne wersy do
nazwisk-sztandarów w filozofii i współczesnej psychologii. Takich utworów jak „z

Freuda”, „z Sartre’a, „Z Kierkegaarda”. Nie ukrywa tych sztandarów, ani kluczy
filozoficznych, źródeł zainteresowań poza-poetyckich, lektur.
Jest w tym tomie więc dokładnie określony stosunek Iwaniuka do nowoczesnej
filozofii, do nowoczesnego malarstwa i nauki. A wszystko czyni czystym piórem
czy smacznymi nowymi czcionkami Remingtona. Gdyby tylko ocalały z nich za lat
50 trzy krótkie liryki „Akt” (s. 35), „O narastaniu życia” (s. 42), „Onegdaj” (s. 83),
to wybór ten jest już znakomity prze to samo. A ocaleje wiecej niż trzy liryki.
Między wojnami wielu znakomitych poetów unikało tego co krótko, choć nie
całkiem ściśle, można nazwać spięciem filozoficznym w poezji, słusznie się
obawiając nieszczęsnego banału. Bogate doświadczenia w dziewiętnastowiecznej
przeszłości odpychały ich od dość pospolitego błędu wielu poetow refleksyjnych.
Wiadomo było, że kogo opuściła wyobraźnia i uczucie, uciekał w filozofię. Jak
nieszczęściem samolotu i prowadzącego go pilota są dziury w powietrzu, tak dla
większości filozofujących poetów były dziury intelektualne, w które zapadała się
po latach połowa ich utworów lirycznych. I już się nie wydobywała potem z ich
zapadni.
Dzisiaj nowa silnie zbliżona do radarowej tarczy liryka współczesna potrafi
uchwycić dokładniej myśl i inspirację wyobraźni w zdanie oczyszczone starannie z
dłużyzn, niepoetyckich materiałów, łatwizny wielkich słów pisanych od dużej litery
używanych nie tak dawno do odkrycia rzeczy na ogół pospolitych. To duży postęp
w liryce awangardowej.
Alfred Adler, Jung, awangardziści i ich wybitni uczniowie mogliby dać na warsztat
w seminarium uniwersyteckim te wszystkie wiersze Iwaniuka i potem powstałaby
z rozbiorów interesująca praca naukowa. Jakże niezwykle cieszyłby się wierszem
Iwaniuka „Z Kierkegaarda” Stefan Kołaczkowski, wychowanek Heidelbergu, który
złotą chłodną jak chryzantemy i jak one kruchą jesienią 1927 r. wtykał mi tego
rozpaczliwego Duńczyka po niemiecku z uporem naukowca a ja właśnie czytałem
z rozkoszą wspaniałą powieść jego rodaka J.P. Jacobsena „Niels Lyhne”
przełożoną przez Marię Dąbrowską. Dopiero potem dobrałem się do
pesymistycznego pastora Soerena Kierkegaarda. W polskim, wciąż stojącym w
ruinach Verdun, głośnych Gorlicach.
Wychowani na niemieckich uniwersytetach przed pierwsza wojną światową polscy
neokantyści psuli nas doszczętnie ciemną tragedią istnienia i esejami zwłaszcza

założyciela filozofii egzystencjalistycznej Martina Heideggera, inwentora
fenomenologii Edmunda Husserla no i mądrego Duńczyka Soerena Kierkegaarda.
A my kochaliśmy naszego przyjaciela Leona Chwistka, nie tylko dlatego, że pił z
nami kawę, ale że był żwawym autorem genialnego eseju „Wielość
rzeczywistości”. Na tę filozoficzną zaprawę chemiczną „Wyboru wierszy”
Iwaniuka chciałem zwrócić uwagę, bo tak trzeba pisać nowe wiersze. Czym są
jeszcze te utwory? Cichym pełnym powietrza składem pięknej polskiej mowy,
zbiorem, świeżego jak wilgotne maliny, dojrzałego języka poetyckiego. Dowodem
upartej walki intelektualnej o prawo do istnienia, potwierdzeniem sensu istnienia.
Są jak szelest srebra w źródle.

______________
Wacław Iwaniuk. Wybór wierszy, stron 106 plus 4 nlb. Na stronie otwierającej
portret autora wykonany piórkiem i podpisany przez rysownika kleksem nie do
odcyfrowania. Instytut Literacki. Paryż 1965.
Artykul ukazal się w „Dzieniku Polskim i Dzienniku Zołnierza” w Londynie,
22.9.1965.
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