


PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 
W SZCZECINIE 

Dyrektor - Kierownik artystyczny - Józef Gruda 

TEATR POLSKI 

W śród współczesnych - jest to pisarz o najobszer-
niejszym bodajże i najbardziej rożnorodnym dorobku. 

Powieść, nowela, poezja, dramat, krytyka, publicystyka 
i reportaż - trudno wymienić rodzaj, którego by nie upra
wiał. Pisanie było dlań zawsze funkcją życiową; robił swe 
dzieła równie naturalnie i bez wysiłku, jak jabłoń rodzi 
jabłka. Trudno też o twórczość bardziej bezpretensjonalną, 
bardz.iej wyzbytą jakichkolwiek wieszczych ambicji i kotur
nowości. Pisarz ten, który kocha świat miłością spokojną 
i ciepłą, uważa, że każdy jego szczegół już przez to, że ist
nieje, godzien jest utrwalenia ... 

Artur Sandauer 



Fryderyk Chopin 



Antoni Słonimski 
O SZTUCE „LATO W NOHANT" 

Lato w Nohant to sztuka„. powstała w atmosferze szlachet
n~ch zamierzeń i prawdziwej miłości do wielkiej muzyki Cho
pina. Iwaszkiewicz nie podjął tematu łatwego. Potrafił przecież 
dom w Nohant przepoić atmosferą Chopina, potrafił wprowadzić w 
konflik: codziennych spraw ludzkich postać geniusza muzyki, nie 
~kradagc go z majestatu wielkości, nie brutalizując i nie ściąga-
3ąc do pospolitości w najbardziej nawet gospodarskich i małost-
kowy~h swarach. Potrafił nie tylko pokazać nam Chopina jako 
człowieka, ale nawet bawić się jego osobą, zachowując jednocześ
nie nieodstępny, wszędzie za nim idący nimb poezji. Można by 
~p~ze~zać się_ z Iwaszkiewiczem, czy sprawiedliwie, czy może zbyt 
JUZ mechętme potraktował postać George Sand. Można uważać 
~e ~ho.pi? jest chwilami zbyt oschły i brutalny dla wiernej przy~ 
3ac10łki 3ego tułaczki, niedoli i choroby, ale uznać musimy, że 
autor, powziąwszy taki właśnie zamiar przedstawienia spraw łą
czących i dzielących George Sand i Chopina, przeprowadził swe 
zamierzenie bezbłędnie. Iwaszkiewicz umiał zabawnie i wzrusza
jąco pokazać cichą zmowę Polaków w domu francuskim, tę małą 
ambasadę polską reprezentowaną przez Wodzińskiego i starego 
Jana. Umiał w piękny pejzaż wsi francuskiej nawiać powietrza 
z Polski. Upartą muzyką, bijącą spoza zamkniętych drzwi, rozmo
~ą Chopina z V:'odzińskim połączył dwór w Nohant ze skromnym 
bielonym domkiem w Żelazowej Woli. Prawdziwą niespodziankę 
sprawiła maestria Iwaszkiewicza w dozowaniu efektów na wskroś 
teatralnych. Wejście Chopina w końcu aktu drugiego było nie
spodziewanie wzruszające. Koniec salonu, gdzie Chopin siadł przy 
fortepianie, ta świeca zapalona przez George Sand, wszystko łą
czyło poetyczność ze zrozumieniem teatru. Za miłą niespodzian
kę uznać należy również humor świetnego prozaika, parę dosko
nałych powiedzeń, które nagle rozprężyły sentymentalność dia
logu ... 

W ogólnym efekcie trzeba uznać tę sztukę za wielki i szla
chetny sukces Iwaszkiewicza. Nie ulega wątpliwości, że dramato
pisarstwo polskie pozyskało tego wieczoru nową, cenną siłę ... 
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Karol Irzykowski 
O „LECIE W NOHANT" 

Ażeby była komedia, nie potrzeba aż kupy podskakujących 
dowcipów; wystarczy, jeżeli jest w niej atmosfera inteligentna, 
rokująca mądre wyrównania konfliktów. Komedia Iwaszkiewicza 
odznacza się atmosferą inteligentną, i to nie tylko dlatego, że 

przychodzą w niej osoby inteligentne: Chopin i pani George 
Sand, lecz także dlatego, że sam autor dotrzymał im kroku. A nie 
było to łatwe. Wziąć temat nadający się raczej do „vie roman
cee", nie popaść w pospolite inscenizowanie anegdot z życia 

sławnych ludzi i z opornego, bo zanadto już przez biografikę 

ustalonego. materiału zrobić dobrą komedię, na to potrzeba znaw
stwa rzeczy, i talentu oczywiście, i szczęścia, aby się to wszystko 
razem połączyło. ( ... ) 

Słuchając pierwszego aktu ma się tylko uznanie dla zręczno
ści autora w eksponowaniu tylu figur plączących się po domu 
pani Sand; co prawda sam Chopin się nie pokazuje, gra bowiem 
wciąż za sceną na fortepianie, i ta jego nieobecna. postać pomaga 
do związania reszty personelu w jednolitą całość. Występuje głów
nie pani Sand, wysłuchuje interesantów i zwierzeń, objaśnia, ale 
oczekuje się, co to będzie, gdy w to wszystko wda się Chopin. 
W drugim akcie jednak siłą motoryczną, posuwającą akcję na
przód, staje się sprawa Solange, córki pani Sand; Solange kocha 
się nieświadomie w Chopinie, lecz matka sama wyperswadowuje 
jej tę miłość i wybiera jej innego kochanka-męża. Salange staje 
się na chwilę najważniejszą bohaterką, bo w niej musi się doko
nać zmiana, ale i pani Sand znajduje sposobność do popisu, do 
objawienia swej natury. Ona definiuje sytuację, ona wie, co się 

z córką dzieje, ona streszcza siebie i Chopina, ona na naszych 
oczach bierze nitki w rękę i układa dramat. To jest zachowanie 
się powieściopisarskie w życiu. Ona się może strasznie myli co do 
przyszłości swej córki, może jej diagnozy co do siebie i Chopina 
są jednostronne, ale to jest wielki styl . życia. Wielki styl? Ale 
może i inne matki nieraz to samo robią i robiły? Tak jest. Ale 
ujęcie życia i charakteru przez George Sand jest głębsze, do
świadczeńsze niż tych innych matek, a przez to tym większa jest 
jej odpowiedzialność i jej czyn. 



Zasługę Iwaszkiewicza zmniejsza tylko to, że wiele z tego; co 
pani Sand mówi o sobie i Chopinie, o całym ich pożyciu, jest już 
w książkach biograficznych dokładnie sformułowane, wyczerpa
ne i autor poza to - o ile mi się zdaje - wyjść nie próbował. 
Do komedii mu wystarczyło. Ale wszystko uruchomił, nie pozo
stawił niczego w stanie przyczepionego z zewnątrz komentarza. 
Przecież nawet to, co opowiada pani Sand i co wywodzi, drga 
życiem, bo nawet bólem prawdziwym, nie „literackim", bólem 
strwożonej matki i zawiedzionej kochanki, a że dobrze formułu
je, to należy właśnie do jej zawodu i tego pomniejszać się nie 
godziło. 

Mnie uderzył szczególnie jeden rys podniesiony u Chopina 
przez panią Sand: nie już jego arystokratyczność, lecz nieustan
na jakby nieobecność duchowa, absenteizm, coś, co nie jest 
wprawdzie egoizmem, lecz co taką nąturę wylaną, definiującą, 

debatującą jak panl. Sand musiało niesłychanie drażnić. Tłumaczy 
to ona sobie tak, że Chopin, śpiesząc się do śmierci, zajęty jest 
wciaż swymi kompozycjami, że „jemu wciąż gra w duszy", tłu

maczy to sobie różnicą mię9zy poezją a muzyką - ale to nie 
wystarcza. Są przecież muzycy również wylani, gadatliwi, po
spolitujący się. Była więc jakaś wyższość w Chopinie, która mi
mo woli upokarzała powieściopisarkę, którą jednak ona tłumaczy
ła sobie tylko jako inność albo nawet - na swoją korzyść - ja
ko mankament jego intelektu czy charakteru . . W tym punkcie 
mógł był zacząć dramaturg, gdyby chciał, dramat osobisty tych 
dwojga. Ale na to chyba nie pozwala natura obranego materiału. 

Z chwilą gdy Chopin wchodzi na scenę, przygasa dramat 
Solange. Motorem dramatycznego zaciekawienia staje się już tyl
ko bliskie spotkanie się Chopina z panią Sand i jakaś likwidacja 
między nimi, poza tym wychodzi już na wierzch mozaikowa, kle
conkowa - w zasadzie - budowa sztuki. Pary miłosne, które 
w pierwszym akcie wchodziły i wychodziły, szukając się lub ucie
kając przed sobą, robią to samo i w trzecim akcie, ale już nie
cierpliwią się, w akcie ostatnim nie czas już na środeczki i sztucz
ki ekspozycyjne. W dodatku także żywioł anegdotyczny bierze 
górę. Dowiadujemy się, że Chopin chce odjechać, bo w czasie 
obiadu on otrzymał udko pulardy, a Maurycy, syn gospodyni do
mu w Nohant, pierś; tego lekceważenia on, Chopin, nie może już 

wytrzymać. Więc małe odbrązowienie wielkiego Chopina i trochę 
humoru przypadkowego wciągnięto z zewnątrz. Po prawdzie to 
nie wiemy - ze sztuki - nic o ostrych zatargach Chopina 
z Maurycym i nic nas one nie obchodzą. Ale na szczęście dla 
sztuki kontrast: Chopin i pani Sand teraz się aktualizuje, docho
dzi między nimi do rozmowy, pełnej wypominków i wspomin
ków, i Chopin jest dość godnym partnerem tego duetu. Nat.o
miast takie rozmowy, jak Chopina z Wodzińskim o Warszawie, 
o jego głównej miłości, należą do mozaiki, do materiału, do 
autentyku, i choć zachwycają niektórych recenzentów, są w sztu

ce jako dramacie ... watą. 
Aby podciągnąć w górę opadające zainteresowanie dramatycz-

ne autor wykona trik formalny, który zresztą przygotowywał 
zr~cznie od początku. Chopin przez cały czas poprzedni, kiedy 
z Solange działy się namiętne historie, męczył się nad skompowa
niem „larga" do swej drugiej sonaty i dopiero teraz, gdy wstę
pował na stopień swego powozu mającego odjechać, przy~zła mu 
do głowy rozstrzygająca puenta. Wraca i gra - rzec mozna, ro
dzi - to słynne „largo", wokoło gromadzą się lokatorzy domu 

w Nohant. 
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Włodzimierz Maciąg 

PORTRET ARTYSTY W „LECIE W NOHANT" 

Kim jest wielki artysta? Lato w Nohant - to swoista para
fraza modernistycznego stosunku. do artyzmu. Artysta - to ani 
demon, ani człowiek natchniony, ani wreszcie ktoś absolutnie 
obcy otoczeniu. Geniusz artysty mieszka po prostu gdzie indziej, 
to co człowiek obdarzony nim prezentuje otoczeniu może być 
zwykłe, nieśmiałe, nijakie. Geniusz to ani postawa, ani koncep
cja życia, ani wreszcie wyraz społecznych potrzeb. To sprawa po
siadania wewnętrznego instrumentu, tajemnica duszy, niewymier
na towarzyskimi miarami. Iwaszkiewicz daje odpowiedź na miarę 
swej koncepcji artyzmu, którą zademonstrował w prozie. Opis 
psychologiczny może odtworzyć oba przebiegi: towarzyski i arty
styczny, perypetie erotyczne i mękę twórczą. W prozie, zwłasz
cza powojennej, szukał autor także punktów zetknięcia obu pro
cesów, ich katalizacji prowadzącej do stworzenia dzieła. W „Lecie 
w Nohant" przebiegi te są niewspółmierne, niezależne od siebie. 
Chopin - autor sonaty h-moll, i Chopin - kochanek George 
Sand - to dwaj ·przypadkowo zetknięci ze sobą ludzie (.„) 

Chopin pojawia się na scenie dopiero w drugiej połowie sztu
ki, udział jego w intrygach miłosnych, jakie mają miejsce w do
mu baronowej jest minimalny, a jednak obecność tego wielkiego 
artysty wypełnia przestrzeń aurą jakiejś wartości nieuchwytnej. 
W teatrze symbolizować ją mają dźwięki muzyki trwające nie
przerwanie przez dwa pierwsze akty - dopóki Chopin nie poja
wia się na scenie. Ale nie tylko to. Chopin jest poza tym celem 
westchnień Solange, czułości George Sand, zazdrości, mieszkają

cych w domu baronowej, malarzy. Bo poza nim są tu inni arty
ści, jest baronowa, która pisze głośne powieści, jakiś malarz, ja
kiś dość cynicznie sobie poczynający rzeźbiarz. Lecz tamci uwi
kłani są w drobne życiowe zabiegi, starają się o dobre sprzeda
nie powieści, o dobry ożenek dzieci, o korzystny mariaż. Nawet 
szczere uczucia Rousseau, młodego malarza, mają wymiar infan
tylny, trochę śmieszny, bo · lekceważona miłość zawsze człowieka 
ośmiesza. I nie chodzi tu także o jakieś polskie czy słowiańskie 
tęsknoty, które żyją w świadomości Chopina, obok niego przecież 



gra w karty i zdobywa kobiety Antoni Wodziński, kłóci się ze 
służbą baronowej lokaj przywieziony z kraju. 

Wśród tej codziennej krzątaniny żyje geniusz i zy]e inaczej. 
Bierze w jakiejś mierze udział w wydarzeniach domu, kogoś tam 
wyróżnia, do kogoś innego ma słabość, zerwał jedne związki mi
łosne, inne gotów by nawiązać. Lecz istota jego wew.r:iętrznego 

życia jest inna, ona realizuje się nad fortepianem i nikt z do
mowników z nią się nie kontaktuje. Tu właśnie, w najwyższej 

sferze, Chopin pozostaje samotny, obcy wszystkim, nie zrozumia
ny. Wszyscy Chopina lubią, ale za to, co w jego osobowości jest 
raczej przypadkowe. Przez trzy akty sceniczne doszło do zupełnie 
nowych układów towarzyskich, erotycznych, Chopin natomiast 
pracuje nad tą samą sonatą, w roztargnieniu i jak gdyby tylko 
fragmentami swojej osobowości bierze udział w domowych roz
grywkach. Dochodzi wreszcie do jakiegoś przypadkowego roz
strzygnięcia, w którym rola Chopina jest wynikiem jego kaprysu 
i pragnienie odmiany. Nic go tu naprawdę przecież nie wiąże. 

Najważniejsza sprawa, pomysł muzyczny środkowej części sona
ty, rozwiązuje się w przypadkowej chwili, na stopniach karety. 
Może ją wyjazd przyśpieszył, może nie miał właśnie na nią żad
nego wpływu? W każdym razie zakończenie to unaocznia czytel
nikowi tezę o niejednorodności obu sfer życia: powszednich pery
petii towarzyskich, erotycznych, finansowych - i sfery wielkiej 
sztuki, poszukiwań artystycznych geniusza. 

„Dialog" 1959 nr 1 



(Paryż), Boże Narodzenie, 26 grudnia 1847-6 stycznia 1848 

Najukochańsze Dzieci. 

Nie odpisalem zaraz, bo strasznie zajęty jestem. Zresztą 
p. de Rozieres zapewne Ludwice odpisala zaraz, żem zdrów 
i zatrudniony po uszy. (. .. ) 

, Wigilię onegdaj jak najprozaiczniej spędzilem, ale o Was 
myslalem. Wam życzenia najpoczciwsze, jak co rok. Lorka jest 
tu; widuję ją często. Postarzała się, l~pszą byście ją teraz zna
lazly. Wyjeżdża w tym tygodniu do Drezna. O Was mi milo z nią 
mówić, kocha Was 1-iajszczerzej. I córkę ks. Michalowej poznalem 
i męża także. Panią Calergi uczę; w istocie bardzo pięknie gra 
i bardzo wielki sukces ma w świecie wielkim paryskim ze wszech 
miar. Sol jest u ojca swojego w Gaskonii. Widziala matkę prze
jeżdżając. Byla w Nohant z Duvernetami, ale ją matka tak zimno 
przyjęla i powiedziala, że jak się z mężem rozstanie, to będzie 

mogla do Nohant wrócić. Widziała swój pokój nupcjalny i pisze 
mi, że matka tylko o interesach pieniężnych mówila. Brat się 
z jej psem bawili wszystko, co jej powiedzieć znalazl to: Veux-tu 
manger quelque chose! Kuzynki ani tamtych innych widać nie 
bylo, slowem, na niczym spełzy dwie wizyty, bo nazajutrz od
jeżdżając, wrócila, ale jeszcze zimniej przyjęta byla. Jednakże 
matka powiedziala jej, żeby do niej pisała, co uczynić miala. 
Teraz matka na zięcia niby więcej się gniewa jak na córkę, 
a w swoim sławnym liście mi pisala, że zięć niezly, tylko córka 
go takim robi. Można by myśleć, że zrazu chciano się pozbyć córki 
i mnie, bośmy niewygodni byli; z córką będzie w korespondencji, 
więc serce macierzyńskie, które zupełnie się obejść nie może bez 
wiadomości o dziecku, tymczasem zaspokoi i sumienie tym przy
dusi. Będzie myślala, że sprawiedliwa, a mnie za nieprzyjaciela 
oglosi niby dlatego, żem wziąl stronę zięcia (którego nie tole
rują( ę), tylko dlatego, że się z jej córką ożenil, a od którego ma
riażu broniłem, jak moglem). Dziwne stworzenie przy calym ro
zumie! Jakiś szal napadl: bruździ w życiu swoim, bruździ w życiu 
córki; z synem także się niedobrze skończy, to przepowiadam 
i p~d?iszę. Chcialaby dla wlasnej ekskuzy coś znaleźć do tych, 
co JeJ dobrze życzą, którzy jej wierzyli, którzy jej nigdy żadnego 

gburstwa nie zrobili, a których nie może kolo siebie widzieć, 

bo są zwierciadlem sumienia. Toteż ani mi slowa więcej nie pi
sala, toteż tej zimy do Paryża nie przyjedzie, toteż slowa o mnie 
nie mówila córce. Nie żaluję, żem pomógl jej osiem lat znieść 
najdelikatniejszych w jej życiu, wtenczas, kiedy córka rosła, a syn 
się przy matce chował; nie żaluję wszystkiego, com zgryzł, ale 
żałuję, że córkę, tę pielęgnowaną roślinę, uchowaną od . tyfu 
wichrów, w ręku macierzyńskim zlamala przez nieroztropność 

i lekkość, która może uchodzić kobiecie 20-letniej, ale nie 40-let
niej. Co bylo, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Pani S. nie może 
mieć dla mnie, tylko dobre wspomnienia w duszy. Tymczasem jest 
w najdziwniejszym paroksyzmie matki grającej rolę lepszej matki 
i sprawiedliwszej, jak jest w istocie sama; a to jest gorączka, 
na którą lekarstwa nie ma u głów z imaginacją taką, kiedy się 

na trzęsawiskowe pole puszczają. Zresztą „wszakże i cyprysy 
mają swe kaprysy". Tymczasem tutaj zima nie bardzo tęga. Gry
py dużo, ale ja mam swojej chrząkaniny zwyczajnej dosyć i grypy 
się nie boję, jak Wy cholery. · wącham czasem homeopatyczne 
flakony moje, dużo lekcji daję w domu i jak mogę, tak się trzy
mam. 

Fryderyk 



Paryż, 8 (-9) czerwca 1847 

A najprzód winszuję najukochańszej Mamie - po staremu. 

Moi Najdrożsi. 

Odebralem Wasz poczciwy list i kontent jestem, że Wasze zdro
wie znów dobre. - Ja 2-go maja dostalem mocnego ataku astmy 
i musialem parę tygodni w domu siedzieć, ale to nie zaszkodzilo 
mi wiele, bo teraz pogoda, zdrów jestem zupelnie - mówią, że 

to. patent na dlugie zdrowie - mniejsza o to teraz. Ale to bylo 
przyczyną, żem W am dawno nie pisal. Co się tyczy zamęścia 
Sol, odbyło się to na wsi podczas mojej słabości - szczerze nie 
gniewam się o to, bo nie wiem, jaką bym minę byl robil na to 
wszystko. - On, pan mlody, diabeł wie z jakiej familii. Byl tu 
prezentowany i nikomu się nie śnilo, że się kiedyś na tym skoń
czy. Mi się jednakże to zaraz nie podobalo, że go matka pod 
niebiosa wychwala, że jeździ do jego atelier prawie co dzień 

pozować na biusty i że przyjmowali co dzień kwiaty i rozmaite 
inne rozmaitości - pieski itd. (dlatego napisałem w przeszłym 

liście, że o nim zapewne więcej uslyszycie). Matka kochana, 
ale za grosz praktycznego rozumu nie ma, zaprosila go na wieś; 
on tylko tego chciał - a że obrotny, nie mieli czasu się obej
rzeć, jak się to wszystko skończyło. Sol się podobaly prezenty -
podobal się on, bo niby drugi Michel Ange, bo na koniu jeździ 
doskonale (byl kirasjerem, więc nic dziwnego). Maurycy także 

byl za nim, dlatego że nie cierpiał de Preaulx, bo grzeczny 
i familiant, a ten zaraz zrozumial i zaczął mu kadzić; dodajcie 
do tego sekret, jaki matka z tym robiła, więc nie mieli o nim, 
tylko takie renseignements, jakie jemu się spodobalo dać -
tymczasem, że tutaj wszyscy przyjaciele, i Marliani, i Dela
croix, i Arago, i ja, najmizerniejsze, co się tyczy osoby, mie
liśmy nowiny. Jako to, że zadlużony, że brutal i bil swoją me
tresę, którą w ciąży porzucił teraz, żeniąc się itd„ itd. Ze pije 
(tośmy tu wszyscy widzieli, ale to na karb geniuszu idzie). Slo
wem, wszyscy artyści, którzy go za chetkę pętelkę w Paryżu jako 
człowieka mają, wydziwić się nie mogą, że P. Sand za zięcia go 

wybrała. Dotychczas bardzo kontenci wszyscy. - On, jak może, 
tak grzeczny. - Ona szczęśliwa z nowego stanu - ma kaszmiry 
i jeździ na koniu, ale roku ja im nie daję po pierwszym dzie
cku - i matka będzie musiala dlugi placić. („.) Na tym najlepiej 
syn wyszedł - bo nie tylko, że ma szwagra bez glowy pod 
pewnym względem, z którego on może korzystać, ale jeszcze jego 
ojciec, godny pan D., nic Sol nie dal na posag, ale ani szpilki, 
więc mu się więcej dostanie. Prócz tego owa kuzynka Aug. 
(ustynka), którą on niby mial kiedyś zaślubić, idzie także teraz 
za mąż za Rousseau, pejzażystę sławnego, godnego, który w tym 
samym· domu co Clesinger mieszkal. To podlug mnie najmędrsze, 
bo z glowy kłopot i Pani Sand, i synowi zejdzie, bo oboje się 

za bardzo zaawansowali. Ona chce utrzymać calą familię nie licząc 
dziewczyny, nim za mąż pójdzie - a on z obiecaniem małżeń
stwa, do którego najmniejszej nie ma ochoty. Dziewczę ladne, 
więc mu się zdawa,.Zo, że się kochal, a jak przychodzi do decyzji, 
tak się mlody zawsze cofal ... 
Sol dla mnie grzeczna jak zawsze, on także najgrzeczniejszy -
ja, jak zwykle - ale w duszy mi przylcro. - Na świecie pa
ryskim także ten mariage niedobre zrobił wrażenie - bo statua 
jego, co na ekspozycji byla, wystawia kobietę nagą w najinde
centniejszej pozycji - tak, że aż pour motiver sa pose trzeba 
jej bylo przypiąć węża do nogi - tak się wykręca, że aż strach„. 
- Więc dziwią się ludzie, że mloda osoba, jak Sol, pasjonowała 
się do sztukmistrza, co takie dzieła voluptyczne, „., bezwstydne 
wystawia. Ale w sztuce nie ma nic wprawdzie bezwstydnego -
i istotnie wypuczony brzuch i piersi pięknie modelowane - za
ręczam, że na przyszlą ekspozycję publiczność będzie mogla oglą
dać pod postacią nowej statui brzuch i piersi jego żony. Dela
roche wszędzie swojej żony nieboszczki malowal - a ten będzie 

· zadeczek Sol z marmuru białego skulptowal - il est de cette 
force. „. Ponieważ Ludwika ciekawa detaliów o zięciu P. S. - On 
będąc młodym chlopakiem byl wziętym w opiekę przez kardynala 
de Raban - i mial się na duchownego kierować, ale w pólroczek 
go porzucił i wziąl się do rysunku i skulptury. Tu się zaczyna 
tenebrowe życie - rozmaite niepiękne rzeczy, jako że go wypę
dzili stąd, wypędzili stamtąd, a kończy wojaż włoski, że musial 
uciekać przed długami z Florencji. Ojciec o nim wiedzieć nie 



chcial - wstąpil do kirasjerów, także tam dlugo nie bawil. Temu 
2 lata zrobil statuę malą, reprezentującą malego fauna, o której 
dobrze bardzo mówiono. Tego roku ową kobietę ... i ożenil się 

z Solange! ... Sam ma 33 lat, a Sol 18. Różnica zdaje mi się 
wielka. 

Fryderyk 

Korespondencja Fryderyka Chopina, 
Warszawa 1955 

• 

George Sand! Ileż atramentu wylano na temat tego stosunku, 
ile toczono sporów i dyskusji, ile utworów literackich czy 

półliterackich spłodzono na ten temat - a kwestia, po czyjej 
stronie była tutaj racja, po czyjej wina, dlaczego się to wszystko 
tak zaplątało i dlaczego właśnie t a k się zaplątało, pozostaje nie 
rozstrzygnięte do dziś dnia. Zetknęły się tu natury bardzo różne 
i bardzo skomplikowane i od samego początku można było prze
widzieć, że nic dobrego z tej znajomości, z tej miłości, z tej przy
jaźni nie wyniknie. Cała ta sprawa ma tyle aspektów, ile ma każ
dy stosunek dwojga wybitnych ludzi, i aspektów tych rodzi się 

tym więcej, im bardziej analizuje się to zagadnienie. Nie można 
być tutaj ani zwolennikiem George Sand, ani zwolennikiem Cho
pina, oboje zaplątali się tu w sieci, które stawiała im ich własna 
natura. Oboje należeli do tego typu ludzi, którzy raczej ze wszyst
kiego mogli zrezygnować aniżeli wyrzec się własnej natury. ( ... ) 

Osobowość George Sand była bardzo skomplikowana, ale 
można by ją z grubsza rozdzielić na dwie zasadnicze sfery. Jedną 
była sfera jej dziwacznego romansopisania, jej ekscentryczności, 
jej amorów i cudacznego trybu życia; druga, znacznie mniej zna
na szerokiej publiczności, to była sfera bardzo kobieca i powiedz
my nawet, bardzo prosta: zwyczajnej niewiasty, matki, gospody
ni, żony, amatorki pięknych pezjażów i zimnych kąpieli, osoby 
lubiącej dużo i dobrze zjeść - wreszcie autorki realistycznych 
wiejskich powieści, jedynej części jej spuścizny, która przetrwała 
i jest czytelna do naszych czasów. Natury te przeplatały się 

w niej i mieszały, zabarwione najdziwaczniejszymi i sprzeczny
mi pozornie uczuciami, czemu sprzyjało równie dziwaczne pocho
dzenie, nieprawdopodobne tradycje rodzinne i niebywały sposób 
wychowania. ( ... ) 

Ostatecznie motyl wpadł w sieci pająka - i nawet w pierw
szej chwili ta siatka, tak jedwabna i tak delikatna, przysłoniła 

mu cały świat. Inaczej jakżeby się Chopin zdecydował na pomysł 
tak nierozważny i nie licujący z jego rozsądkiem jak wyjazd na 
zimę 1838/39 roku na Majorkę? Oboje kochankowie budowali 
zamki na lodzie spodziewając się Bóg wie czego po tej zimie spę
dzonej „na Południu". Pretekstem była potrzeba innego klimatu 
dla dzieci pani Sand, Maurycego i Solange - Chopin chciał ukryć 
swój romans. Tą drogą rozsławił go po całej Francji. ( ... ) 



Cokolwiek by się powiedziało o pani Sand, jakkolwiek irytu
je nas jej egoizm, jej frazesy, jej nieszczerość, jej nieznośne roz
szczebiotanie - za jedno należy się jej wdzięczność potomności 
i miejsce w sercu każdego kochającego muzykę człowieka, a mia
nowicie za stworzenie dla Chopina tego gniazda uwitego w gąsz
czu starych drzew, w którym mógł on spokojnie poświęcić się 

swej twórczości. („.) Wszystkie letnie miesiące od 1839 do 1846 
włącznie Chopin spędził w tym uroczym wiejskim ustroniu i tu 
powstały najważniejsze, najwspanialsze, najdojrzalsze jego dzie
ła. („.) 

Ale tych balsamów („.) nie na długo starczyło. Coraz więcej 
szc;ielin w tym murze fikcyjnego szczęścia. Główną tego przyczy
ną jest nieokreślona pozycja Chopina w domu George Sand. Mę
żem nie jest, kochankiem być przestał. A że nie jest dzieckiem, 
z każdym rokiem widać wyraźniej, w miarę jak prawdziwe dzie
ci pani Sand podrastają. Jest jak gdyby członkiem rodziny i uzur
puje sobie pewne prawa, których mu gospodyni broni. Dla doro
słego Maurycego jest zbędnym rezydentem, który go drażni 
i gniewa. Dla równie dorosłej Solange„. 

Właśnie - Solange„. Ma osiemnaście, dziewiętnaście lat. Za
powiada się już na ową piękność, którą zasłynęła w epoce Dru
giego Cesarstwa. Charakter jej, pełen dziwactw, uporów, gwał
towności, młodzieńczej brawury, także już się ukształtował. Obec
ność w Nohant tej młodej dziewczyny nie mogła być dla Chopi
na obojętna. Maurycy czynił Chopinowi afronty, Solange, kłócąc 
się z Chopinem i pokazując mu swe pazury i ząbki, nadawała 

swoim atakom charakter pół-flirtu. Gra stawała się niebezpieczna. 
Ktoś powiedział: wielkie uczucia zaczynają" się od wznio

słych słów, a kończą na niskich czynach. Sytuacja domowa w No
hant poczyna się gmatwać, a Chopin nie mógł na to spoglądać 
spokojnie. Nie wiemy, czy patrzył na te zdarzenia obiektywnie, 
czy też pożyczał okularów od Solange. A ona nienawidziła bra
ta i kłóciła się z nim o byle co. „Macierzyństwo" George Sand 
komplikowało raz po raz sprawę: wzięła na wychowanie młodą 
kuzyneczkę, Augustynę Brault, ładną dziewczynę, z którą Mau
rycy flirtował. Kochał się w Augustynie młody malarz Teodor 
Rousseau, ale Solange rozbiła ten mariaż, otwierając oczy Teodo
rowi na stosunek, który łączył Augustynę z Maurycym. Jednym 

słowem - brudy, brudy i drobnomieszczańskie perypetie, które 
musiały bardzo razić Fryderyka. Ale pani Sand nie pozwalała 
mu zabierać głosu w tych sprawach; dawała mu odczuć, że nie 
ma tutaj nic do powiedzenia, że jest człowiekiem obcym. Wkrót
ce przyłączyła się do tego kw~stia małżeństwa Solange, która do
słownie w wigilię podpisania kontraktu ślubnego z młodym są
siadem - zmieniła zdanie i postanowiła wyjść za mąż za ordy
narnego wielbiciela pani Sand rzeźbiarza Clesingera. („.) 

Chopin opuścił Nohant w listopadzie 1846 roku. (.„) Nic 
nie wskazywało na to, że już nigdy nie powróci do tego domu, 
który miał tak wielkie znaczenie dla całej jego twórczości. Kłót
nie o byle co z Maurycym, zatargi domowe - nawet o służbę -
obrzydły Chopinowi. Ale przede wszystkim odczuwał, że pani 
Sand ma dosyć jego towarzystwa, że zaczął jej po prostu ciążyć. 
O miłości dawno przestali mówić, przyjaźń była co najmniej wąt
pliwa. Serdeczny ton Chopina dawno zmienił się w ironię pełną 
goryczy„. 

Jarosław Iwaszkiewicz „Chopin'', 
Kraków 1955 
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Chopin zawsze wzdychał do Nohant i nigdy nie mógł ścier-
pieć życia w Nohant. Był on (par excellence) człowiekiem 

światowym, chociaż nie oficjalnie i zbyt gromadnie odwiedzane 
salony były jego światem, ale kręgi zamknięte, salony skupiają
ce koło dwudziestu osób w owej godzinie, gdy obcy odchodzą, 
a stali bywalcy cisną się wokół artysty, aby przez mile, choć 

natrętne naleganie wydrzeć mu nieomal najpiękniejsze twory je
go natchnienia. Wtedy dopiero Chopin okazywał cały swój ge
niusz i cały talent. Wtedy również, pogrążywszy słuchaczów 

w głębokiej zadumie lub bolesnym smutku - muzyka jego bo
wiem straszliwym niekiedy zwątpieniem ogarniała dusze, zwłasz
cza gdy improwizował - nagle jakby chciał zatrzeć wrażenie 

i wspomnienie tego smutku w sobie i. drugich, zwracał się nie
znacznie do lustra, poprawiał włosy i krawat i ukazywał się na
gle przeobrażony w flegmatycznego Anglika, uprzykrzonego sta
ruszka, w sentymentalną i śmieszną Angielkę lub chciwego han
dlarza. ( ... ) 

Natura nie obdarzyła Chopina wyłącznie w afektach. Uzna
wał wyłączność tylko w uczuciu, którego żądał; dusza jego, wra
żliwa na każdą piękność, wdzięk czy uśmiech, oddawała się nie
słychanie łatwo i spontanicznie. Co prawda odchodził on również 
łatwo i szybko, niezręczne bowiem słowo, uśmiech dwuznaczny 
aż nadto go rozczarowywały. Mógł w czasie jednego balu poko
chać namiętnie trzy kobiety, a potem odchodził, nie myśląc o żad
nej z nich i pozostawiając każdą w przekonaniu, że to ona wy
lącznie go oczarowała. ( ... ) 

George Sand 

ł 



Nie znaczy to, · że dusza jego była chłodna i oziębia. Prze
ciwnie, pełna była żaru i czułego przywiązania, lecz nie wyłącz
nie i ustawicznie do jednej tylko osoby. Oddwala się na zmianę 
kilku wzajemnie się zwalczającym uczuciom, z których kolejno 
jedno panowało nad wszystkimi innymi. 

Ten krańcowy typ artysty nie był z pewnością przeznaczony 
do długiego życia na tej ziemi. Trawiło go marzenie o ideale, nie 
tłumione ani filozoficzną, ani pełną miłosierdzia tolerancją dla 
spraw tego świata. Nigdy nie chciał paktować z naturą ludzką. 
Nie przyjmował niczego z rzeczywistości. Tu była jego słabość 
i jego moc, jego wielkość i jego nędza. Nieubłagany dla najmniej
szej skazy, okazywał ogromny entuzjazm dla najmniejszego świa
tełka, w którym siłą swej egzaltowanej wyobraźni chciał widzieć 
słońce. 

Było więc miło i przykro zarazem stanowić przedmiot jego 
zainteresowania, zaliczał bowiem z lichwą najmniejszy przebłysk 
światła, lecz za to, gdy pojawił się najmniejszy cień, przygniatał 
swym rozczarowaniem. ( ... ) • 

Dlaczego jakiś niezależny od nas splot wypadków nie oddalił 
nas od siebie przed ósmym rokiem? ( ... ) 

Nohant stało się Chopinowi niemiłe. Powrót na wieś wiosną 
upajał go jeszcze przez chwilę. Lecz gdy tylko zabierał się do 
pracy, wszystko wokół niego posępniało. Twórczość jego była cu
downa, spontaniczna. Znajdował ją nie szukając i nie przewidując 
zawczasu. Twórcze natchnienie nawiedzało go, gdy siedział przy 
fortepianie, nieoczekiwane, doskonałe, wzniosłe, lub brzmiało już 
muzyką w jego głowie podczas jakiegoś spaceru, a wtedy śpiesz
no mu było usłyszeć swą myśl wyrażoną przez instrument. 

Ale wówczas rozpoczynał się najboleśniejszy trud, przy jakim 
kiedykolwiek asystowałam. Nieustanne pasmo wysiłków, wahań, 
odruchów zniecierpliwienia, po . to, by uchwycić niektóre szcze
góły tematu swojej muzycznej idei. Chcąc ją zapisać, za bardzo 
analizował to, co stworzył jednym porywem myśli, a żal, że nie 
jest ona, jego zdaniem, wystarczająco jasna, wtrącał go w roz
pacz. Całymi dniami zamykał się w swoim pokoju, spacerował po 
nim, płakał, łamał pióra, powtarzał i zmieniał setki razy jeden 
takt, tyleż razy zapisywał go i wymazywał, a nazajutrz zaczynał 
wszystko od nowa, z drobiazgowym, beznadziejnym uporem. Prze-

siadywał sześć tygodni nad jedną stronicą, aby w końcu zapisać 
ją tak, jak to nakreślił w pierwszym rzucie. 

Przez dłuższy czas miałam tyle wpływu, że mogłam nakłonić 
Chopina do zawierzenia temu pierwszemq impulsowi. Lecz kiedy 
nie był już skłonny mi wierzyć, wymawiał mi łagodnie, że go 
psuję i nie jestem dla niego dość surowa. Próbowałam go roze
.rwać, zachęcałam do przechadzek. Czasami zabierałam całą moją 
gromadkę na wycieczkę wolantem i wbrew jego woli wyrywałam 
go z tej apatii; zawoziłam na brzeg Creuse i po dwóch lub trzech 
dniach włóczęgi okropnymi drogami, w słońcu i deszczu, przyjeż
dżaliśmy roześmiani i wygłodzeni do jakiegoś cudownego zakąt
ka, gdzie Chopin zdawał się odradzać. Na początku powalało go 
zmęczenie, ale za to spał: Pod koniec odżywał, młodniał i po po
wrocie do Nohant rozwiązywał trudności bez większego wysiłku. 
Nie zawsze jednak można go było nakłonić do porzucenia forte
pianu, który częściej był jego udręką niż radością, i w końcu za
czął okazywać niezadowolenie, gdy mu przeszkadzałam. ( ... ) 

Wskutek ( ... ) nawrotów choroby Chopina niezwykle sposęp
niał i Maurycy, który dotychczas czule go kochał, został przez 
niego nagle zraniony w sposób nieoczekiwany, i to z błahego po
wodu, w chwilę później uściskali się co prawda, lecz ziarnko pia
sku upadło już na dno spokojnego jeziora i po trochu kamyki za
częły tam padać jeden za drugim. Chopin gniewał się często bez 
żadnego powodu, a czasem gniewał się niesprawiedliwie mimo 
naszych najlepszych chęci. Ta zła atmosfera pogłębiła się obejmu
jąc resztę moich dzieci, rzadko kiedy Solange, którą Chopin wy
różniał, ponieważ ona jedna go nie rozpieszczała. Dokuczał za to 
przeraźliwie Augustynie i nawet Lambertowi, który nigdy nie 
mógł odgadnąć dlaczego. Augustyna, najłagodniejsza, najbardziej 
z pewnością z nas wszystkich bezbronna, była tym zdumiona. Na 
początku Chopin był przecież dla niej taki dobry! Wytrzymaliś
my wszystko. Wreszcie pewnego dnia Maurycy, znużony ciągłym 
dokuczaniem, powiedział, że odejdzie. Tak nie mogło i nie powin
no się stać. Chopin nie zniósł jednak słusznej i niezbędnej inter
wencji. Spuścił głowę i oświadczył, że już go nie kocham. ( ... ) 

Mówiono mi, że Chopin przyzywał mnie, żałował i kochał po 
synowsku do końca. Uważano, że należy to ukrywać przede mną 
aż do tej pory. Sądzono również, iż trzeba ukrywać przed nim, 



że jestem gotowa przybiec do niego. Uczyniono dobrze, jeśli wzru
szenie spowodowane moim widokiem miałoby skrócić jego życie 
o dzień lub choćby o godzinę. Nie należę do tych, którzy uważają, 

że wszystkie sprawy rozwiązują się na tym świecie, być może 
dopiero się tu zaczynają, a na pewno nie kończą. Życie na ziemi 
to zasłona, którą cierpienie i choroba czynią dla niektórych dusz 
jeszcze gęściejszą, która unosi się chwilami tylko dla najmocniej
szych istot, a którą śmierć zdziera z oczu wszystkim. 

George Sand „Dzieje mojego życia" 
Warszawa 1968 

W s~yscy ~rz~jaciele Sand zauważyli, że. w czasie tego wspa-
małego 1 · medorzecznego lata 1837 r. Jedną z istot, o której 

w zamęcie uczuć najczęściej myślała, był młody polski pianista; 
na próżno chciała go ściągnąć do Nohant. Zdawało się, jakby po
wiedziała, że Chopin stworzony został dla niej przez Opatrzność. 
Wygnaniec, wrażliwy, nieszczęśliwy, tęsknił za Polską, za rodzi
ną, a nade wszystko za słodyczą macierzyńskiej miłości. „żeby 

mię kto na paskach chciał wodzić, mówił, bardzo bym się cieszył". 
Otóż był · właśnie ktoś, kto pragnął znaleźć w nim kochanka i sy
na. Po młodszym o siedem lat Chopinie Sand mogła spodziewać 
się synowskiego, prawie dziecięcego stosunku, za czym tęskniła. 
Młody muzyk, słaby, chory, gorączkował; ileż nieodpartych uro
ków dla pełnej macierzyńskich uczuć pielęgniarki. Przystojny był 
równie jak Liszt. „Wzrostu średniego, smukły, dłonie długie, 

szczupłe; bardzo małe stopy; włosy popielate, wpadające w barwę 
kasztanowatą; oczy brązowe, raczej żywe niż melancholijne; nos 
zakrzywiony; uśmiech bardzo łagodny; głos o nieco przytłumio
nym brzmieniu; w całej postaci coś niezmiernie szlachetnego 
i w jakiś nieokreślony sposób arystokratycznego" - wszyscy, 
którzy go nie znali, brali go za wielkiego pana na wygnaniu. Ileż 
to razy, gdy marzyła spoglądając na pozłociste lipy Nohant, obraz 
tej pięknej twarzy zaczynał tańczyć na końcu pióra i przeszka
dzał jej w pisaniu; znak rzadki i groźny. 

Chopin był obdarzony gehiuszem. Sand, tak głęboko muzy
kalna zarówno dzięki dziedziczności, jak i wychowaniu, Sand któ
ra jako młoda dziewczynka siadywała pod klawesynem babki, że
by radować się poetyczną kryjówką, a jako dorosła kobieta lubi
ła przycupnąć pod pianinem Liszta, by rozkoszować się siłą, któ
ra ją na wskroś przenikała, lepiej niż inni rozumiała język dźwię
ków. Należy dodać, że ponieważ Maria d' Agoult podbiła Liszta, 
Sand zaanektowawszy Chopina zdobyłaby jeden punkt. Wszystko 
sprzysięgało się, żeby rozbudzić w George pragnienie przywiąza
nia do siebie wątłego i genialnego muzyka. 

W czasie pierwszego spotkania wydał surowy sąd o powieścio
pisarce, która nosiła się po męsku i paliła cygara, mówiła „ty" 
swoim dziwnym przyjaciołom, zerwała z całym światem poza 
światem sztuki i która ostentacyjnie głosiła poglądy demokratycz
ne i socjalistyczne. Jakże była różna od tych pięknych Polek, 



anielskich i jasnowłosych, w których się cnotliwie kochał dotych
czas. Łatwo więc pojąć, że zrazu nie chciał jej odwiedzić, a po 
pierwszej wizycie w „Hotel de France" powiedział: „Cóż ~a anty
patyczna kobieta, ta pani Sand! Ale czy to naprawdę kobieta. Je-

stem skłonny wątpić ... " . 
A jednak gdy w październiku 1837 r. przybyła do Pary~a, 

zgodził się na zobaczenie się z nią. Chopin w głębi serca był me-

szczęśliwy. ( ... ) . 
A Sand gotowa była pocieszyć go całkowicie. „W dzienmku 

Chopina została znaleziona karta listowego papieru Geor~e ~ło
żona na pół: z jednej strony nakreślone te słowa: „Uwielbiam 

Pana", i podpis ... 
„Październik 1837. - Trzykrotnie się z nią widziałem .. Pa-

trzyła mi głęboko w oczy, gdy grałem. Była to muzyka meco 
smutna, legendy Dunaju; moje serce tańczyło razem z nią, w kra
ju. Cóż mówiły jej oczy zatopione w moich oczach, oc~y ci~mne, 
oczy dziwne? Opierała się o fortepian, a jej palące spo3rzema za
garniały mnie ... Kwiaty wokół. Serce moje zostało zdobyte! Wi
działem ją potem dwukrotnie ... Kocha mnie ... Aurora, cóż za uro-

cze imię! ( ... ) 
w 1842 r. usłużna i niebezpieczna pani Marliani znalazła 

dla Chopina i Sand dwa apartamenty przy skwerze d 'Orleans. 
Skwer ten znajdował się przy ulicy Taitbout nr 80. ( ... ) 

Wieczorem zbierano się, by . słuchać muzyki lub lektury. 
Sand i Chopin zgromadzili tu razem swoich przyjaciół. Prz~ja-

. ciółmi Sand byli: Piotr Leroux, Delacroix, Balzac, Henryk Heme, 
Emanuel Arago, zwany „Guziastym", Bogace, Maria Dorval, Hor
tensja Allart i wszyscy Berryjczycy; przyjaciółmi Chopina -. n_iu
zycy, damy z towarzystwa i Polacy; księżna Sapieżyna, ks1ęz~a 
Marcelina Czartoryska, Mickiewicz, hrabina Delfina Potocka, kto
rej głos podziwiał, James i Betty Rothschildowie. W rezultacie 
Sand stała się slawistką i opiewała chwałę Mickiewicza, podc~as 
gdy Chopin zaprzyjaźnił się serdecznie z Eugeniuszem ~elacr~~· 
który był, podobnie jak i on, dandysem. Obaj zmysłowi, wrazi~: 
wi, obaj arystokraci z przekonań i manier, bliżsi byli sobie mz 

swojej demokratycznej przyjaciółce. 
Henryk Heine, inny stały bywalec skweru d'Orleans, podobał 

się George dla swojego humoru. Jak wszyscy był w niej zakocha-

n y, a le ta „szaleńcza namiętność", nie uw1enczona, nie trwała 

długo. Mówił do niej : „Moja droga kuzynko"; swoje listy koń
czył: „Moje serce tuli się do twego"; pisał : „Zwracam pani jej 
powieść, która jest bardzo do pani podobna; jest piękna". Bawił 
Sand mówiąc o Mussecie: „młodzieniec z wielką przeszłością". 

Nie wiedziała, że nazywał ją „Emancymacicą" . Nie mógł się 

oprzeć przyjemności dowcipkowania, ale podziwiał w niej kobie
tę i pisarza. Nikt lepiej nie opisał jej wielkości i spokoju: „Jak 
piękna jest George Sand i jak mało niebezpieczna nawet dla zło
śliwych kotów, które pieszczą ją jedną łapą, a drugą drapią; na
wet dla owych psów, k tóre tak strasznie na nią szczekają; jak 
księżyc patrzy na n ich łagodnie z góry ... " 

O Chopinie nadal mówiła z czułością: „Jest ciągle dobry jak 
anioł. Gdyby nie jego doskonała i pełna delikatności przyjaźń, nie
raz straciłabym odwagę". Chopin po trochu pokaszluje. To ciągle 
na jmilszy, najskrytszy, i najskromniejszy z genialnych ludzi..." 
Dla oszczędności nie zawiozła go i sama nie pojechała do Nohant 
w 1840 r ., ale przez sześć następnych okresów letnich (1841-
-1846) wiła tam gniazdko dla swoich piskląt. Od rana do wie
czora fale muzyki, pomieszane z zapachem róż i śpiewem pta
ków, wzlatywały z fortepianu Chopina do George, która pracowa
ła ponad nim. Gdy była tu Paulina Viardot, śpiewała przy akom
paniamencie Chopina star e, prawie nieznane melodie Porpory, 
Marcella, Martiniego. „Don J uan" Mozarta stanowił w oczach tej 
trójki Piękno idealne. Mozart i Bach nigdy nie schodzili z pulpi
tu. Często Delacroix, dla k tórego urządzono w Nohant atelier, 
Chopin i Maurycy, obecnie już więcej niż dwudziestoletni, roz
mawiali o sztuce; Sand słuchała w zamyśleniu. Pisała wówczas 
„Consuela", najlepszą ze swoich powieści, i Paulina Viardot po
służyła za model dla odmalowania genialnej śpiewaczki. ( ... ) 

To właśnie Chopin wymyślił teatr w Nohant. Początko

wo improwizował na fortepianie, podczas gdy młodzi ludzie od
grywali różne sceny lub tańczyli komiczne balety. „Kierował ni
mi na swój sposób, każąc im przechodzić, zależnie od swojej fan
tazji, od scen zabawnych do poważnych, od komicznych do uro
czystych, od scen pełnych wdzięku do scen pełnych namiętno
ści ... " Chopin był wprost genialnym mimem i od czasu do czasu 
wstawał i zza fortepianu naśladował nad wyraz umiejętnie cesa-



rza Austrii lub starego polskiego żyda. Dorzućcie spacery w le
sie, które Chopin odbywał na ośle, inni pieszo; wiejskie tańce na 
trawniku przy muzyce kobziarzy, co nasunęło Sand temat „Wir
tuozów", a będziecie mieli pewne wyobrażenie o pełnej radości 

i wdzięku świetności tego romantycznego raju. ( ... ) 
Nie wyleczyła go, ale stan jego zdrowia uległ poprawie 

dzięki jej opiece, i nadal gotowa była wszystko rzucić, by go pie
lęgnować. „Mały Chopin", „Chip", „Chipette", „Chopinsky" był 
jej całkowicie oddany. Gdy pozostawała w łóżku, co zdarzało 

się dość często, całe życie bowiem skarżyła się na wątrobę i kisz
ki, trzeba było widzieć, z jakim zapałem, pomysłowością i odda
niem spełniał funkcje pielęgniarza. Zwłaszcza jednak łączyło ich 
nadal umiłowanie piękna. Pewnego wieczoru w Nohant mówiła 
w jego obecności, tak jak to ona potrafiła, o ciszy pól i cudach 
natury. „Jakie to piękne, co opowiedziałaś" - rzekł Chopin. 

„Tak uważasz? - odpowiedziała. - Przetłumacz to więc na 
muzykę". Chopin natychmiast zaimprowizował prawdziwą sym
fonię pastoralną. George Sand, stojąc przy nim, oparłszy mu de
likatnie rękę na ramieniu, szeptała: „Odwagi, aksamitne palce!" 

Kto wie, czy bez tej ręki na ramieniu i bez magicznego 
wpływu Nohant Chopin skomponowałby w czasie swego krótkie
go życia tyle arcydzieł? Kto wie, czy w ogóle by żył? 

Andre Maurois 
„Leila czyli życie George Sand'', 

Warszawa 1960. 

Solange (rzeźba Clesingera) 





KRYSTYNA TYSZARSKA 

Krystyna Tyszarska - reżyser „Lata w Nohant" jest absol
wentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 
i Wydziału Reżyserskiego PWST w Warszawie. Zadebiutowała w 
1958 r. wystawieniem „Głupiego Jakuba" Rittnera. Współpraco
wała stale z teatrami Olsztyna, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Wy
brzeża, Lublina, Opola i Poznania. W 1961 r. w Szczecinie (dy
rekcja Aleksandra Rodziewicza) wyreżyserowała „Marzenia i klę
ski" Howarda. 

Do ważniejszych realizacji tego okresu należą: „Moja droga 
do Polski" (nagroda na III Telewizyjnym Festiwalu Teatralnym), 
„Kaput" Malapartego (udział w Warszawskich Spotkaniach Teat
ralnych), „Listy do Lili Brick" Majakowskiego, „Horsztyński" 

Słowackiego, „Romeo i Julia" Szekspira oraz prapremiery pol
skie: „Maliniarza" Hochwaldera, „Mrówek i ludzi" Spevaka 
i „Czarnego łabędzia" Walzera. 

W 1967 r. obejmuje dyrekcję Teatru Dramatycznego w Wał
brzychu, którym kieruje do 1970 r. Wystawia „Hamleta" Szekspi
ra, „Wujaszka Wanię" Czechowa, „Zmierzch długiego dnia" 
O'Neilła, „Matkę" Brechta wg Gorkiego, „Miarkę za miarkę" 

~ze~sp~ra, „Maskaradę" Lermontowa i Grabbego „Żart, satyrę~ 
iromę 1 głębsze znaczenie" (prapremiera polska). 

~ 19!0 r. zostaje dyrektorem Teatru im. J. Osterwy w Go
rzowie. ~iełkop~ls~i~. Realizuje „Kordiana" Słowackiego, „Wy
zwoleme Wyspianskiego, „Różę" Żeromskiego, „ Wiśniowy sad" 
Czechowa, „Antygonę" Sofoklesa, „Pierwszy dzień wolności" 
Kruczkowskiego i „W małym dworku" Witkiewicza. 

Za wieloletnią współpracę ze Sląskim Okręgiem Wojskowym 
~rystyna Tyszarska odznaczona została Brązowym Krzyżem Mi
msterstwa Obrony Narodowej. 



JERZY ROGALSKI 

Ukończył PWSTF i TV w Lodzi w roku 1970. Przez cztery 
lata pracował w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. J. Sło
wackiego w Koszalinie, grając ro. in. Beniamina w „Wyszedł z 
domu" i Syna w „Grupie Laokona" Różewicza, Janka w „Moście" 
Szaniawskiego, Symeona w „Irydionie" Krasińskiego. Brał rów
nież udział w filmach: „Kaprysy Lazarza" (reż. J. Zaorski) i „Wio

sna panie sierżande" (reż. T. Chmielewski). 
Na scenach szczecińskich Jerzy Rogalski zadebiutował w 

„Wodewilu warszawskim" Gozdawy i Stępnia. W „Czerwonych 

pantofelkach" Andersena gra szewczyka Nelsa. 

W REPERTUARZE: 

TEATR POLSKI 

Konstanty Ildefons Gałczyński 
BAL U SALOMONA 

Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień 
WODEWIL WARSZAWSKI 

W przygotowaniu: 

Istvan Orkeny 
ZABAWA W KOTY 

TEATRWSPOLCZESNY 

Stefan Żeromski 
GRZECH 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
SZEWCY 

Sławomir Mrożek 

TANGO 

Hans Christian Andersen 
CZERWONE PANTOFELKI 

W przygotowaniu: 

Józef Gruda 
10 PARADOKSÓW PROKURATORA KEMPNERA 
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