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Wawrzyniec Żuławski 

„ Chopin i George Sand" 
Gdy w roku 1837 Chopin spolkoł się ro pewnym koncercie 

po raz pierwszy z panią George Sond - był już w całej pełni 
słownym ortys!ą. Jego występy jako wirtuoza ciągle jeszcze były 
rewelacją dla publ icznofo i krylyki, najświelniejsze salony paryskie 
stały dla niego otworem, Liszt, Mendelsohn, Hiller darzyli go 
przyjaźnią i uznaniem, recenzje Schumanna o jego utworach pełne 
były najwyższego uwielbienia. 

Niemniejszy chyba od sławy Chopina rozgłos jaki posiadała 
wówczas pani George Sand zawdzi~cza nie tylko swej twórczości 
powieściopisarskiej. Była to bezprzecznic ogromna indywidualno ść, 
kobieta nawskrość oryginalna, świadomie odrzucająca więzy 
mieszczańskiego konwenansu, paląco cygara, ukazująca się nieraz 
w męskim stroju. Wszystko· co było z nią związane, niepokoiło 
opinię publiczną, miało posmak skandalu: i romans z Alfredem 
de Musset i ucieczka od tego ostatniego w czasie podróźy do 
Włoch z dość przypadkowo poznanym doktorem Pagello i tyle 
innych przygód miłosnych. Z nieprzepar!ą siłą przyciągała do 
siebie wszystkich, ktćtrych zapragnęła zdobyć. Czarowi jej nie 
oparł się ani Franciszek Li.;;zt, ani Delacroix, ani w późniejszych 
latach - Flaubert. 

Wrażenie Chopina z pierwszego zetkn:ęcio z panią Sand 
było wybitnie ujemne. Początkowo wprost nie znosił tej „kobiety 
o ponurym wejrzeniu" - jak się wtedy o niej wyraził. Wytwornego, 
nieco przeczulonego artystę raził fei nazbyt swobodny sposób bycia, 
jej trochę szorstkie, prawi-e męskie maniery. Ale - o sześć lat 
starsza od' Chopina - George Sond była zbyt doświadczoną 
mistrzynią życia, aby nie przełamać antypatii, czy zahamowań 
niespełna 28 letnieqo kompozytora. „On vous adore - George" 
- „Ktoś pana uwielbia" - taki liścik wkleja Chopin do albumu 
przywiezionego jeszcze z Warszawy. Wkrótce widziano ich 
wszędzie razem. 

W l!stopadzie roku 1838 George Sand udoje się z dziećmi 
na wyspę Majorkę, by lam spędzić zimę. Gorączko i uparte ataki 
kaszlu - zwiastuny zobólczej choroby - skłoniły ostatecznie 
Chopina do opuszczenia Paryża i towarzyszenia pani Sand. 

W czarującej miejscowości Voldemosa na Majorce, w prze
piękniej scenerii opuszczonego klasztoru kartuzów, gdzie zamiesz
kali, tworzył Chopin swe genialne dzieła: 24 Preludia, Balladę 

·. 

F-dur, Scherzo cis-moll, Polonezi A-dur i c-moll, Mazurki op. 41 
George Sand opiekuje si~ nim niemal z macierzyńską czułością. 
Opieki tej potrzebował Chopin zwłaszcza w podróży powrotnej 
w czasie której ponownie rozchorował się ciężko. 

Tok rozpoczął się wieloletni okres przyjaźni Chopina 
z George Sand, zakończony dramatycznym rozstaniem na krótko 
przed śmiercią Chopina. Nie był to może okres najszczęśliwszy, 
łrzeba jednak przyznać, że wycisnął on doniosłe piętno na życiu 
wielkiego artysly, a co za tym idzie na jego twórczości. 

Chopin odsunął się nieco od gwaru wielkich salonów, gdzie 
był uwielbiony, rozchwytywany, psuty łatwymi sukcesami. Było Io 
życie w gruncie rzeczy, dosyć powierzchowne, w którym musiał 
Chopin czuć się w rezultacie bardzo samotny. Teraz znalazł 
nareszcie kogoś, kto się nim zajmował, a potrzebował tego 
w sposób widoczny . . Toteż w towarzystwie pięknej Francuzki 
formalnie rozkwitł. Zycie jego uległo teraz stabilizacji. Zimę 
spędzał w Paryżu publicznie występując, rzadziej, niż dawniej, 
zajmując się za to pracą pedagogiczną, którą zresztą bardzo 
lubił. Lato, od wiosny do późnej iesieni, spędzał w Nohant 
posiadłości wiejskiej pani Sand gdzie komponował intensywnie. 

Tok spędził lala od 1839 do 1846. Pani Sand, pomimo 
swej ekscentryczności, umiała roztoczyć ciepło domu rodzinnego. 
Umiała też być czarującą gospodynią i dwBl"ek w Nohant gościł 
często wybitne osobistości życia artystycznego i umysłowego 
ówczesnej Francji . Stwarzało to atmosferę wybitnie sprzyjającą 
twórczemu skupieniu. Odczuwał to wyraźni!;! Chopin i twórczość 
jego z okresu pobytów w Nohan~ pogłębiła się jeszcze i osiąg
nęła szczytowe na pięcie geniusza. 

· Sztuka Jarosława Iwaszkiewicza: „ Lato w Nohant" po 
mistrzowsku odmalowuje życie w domu pani Sand i konflikty 
zarysowujące się pomiędzy jego mieszkańcami. Sztukę tę wznowi-o 
obecnie Państwowy T eotr Wybrzeże, pragnąc dorzucić wkład 
swojej pracy dla uświetnienia uroczystości „Roku Chopinowskiego" 

Nie wiadomo do dzisiaj co było przyczyną rozejścia się 
Chopina z George Sond. Przypuszcza się ogólnie, że bezpośred
nim powodem zerwania było małżenstwo córki pani Sand -
Solange z rzeźbiarzem Cl~singerem, małżeństwo któremu Chopin 
słusznie jak się póżniej okazało ~ był zdecydowanie przeciwny. 
Te właśnie wydarzenia opowiada sztuka Iwaszkiewicza. Pewne 
pozostaje tylko jedno: w Nohant tak jak poprzednio na Majorce -
powstały naiwiększe arcydzieła genialnego mi;;trza: Ballady A-dur 
i I-moll, Polonezy fis-moll i As-dur, Fantazjo I-moll, Kołysanka, 
Barkarola, niektóre 1\11._azurki i Nokturny, a wreszcie - sonata h-moll. 



Powszednie dni wielkich ludzi 
-

Jest rzeczą trudną przedstawić w dziele literackim ludzi genial
nych, słownych tok, oby ciekawość czytelnika lub słuchacza nie 
doznało rozczarowania. Kroczą bowiem nosi i nie nosi wielcy 
twórcy w jarzmie, które im no!ożyło tradycja, dzwigając brzemię 
ludzkiej narastającej z lotami opinii, zdań, sądów i entuzjasty
cznych zachwytów. Wszystko, co wiemy o słownym człowieku 
przerzucamy bezwiednie n_o postać powieści czy dramatu no . .;zącą 
Jego imię i nazwisko, a jeśli nosze o nim wyobraźnie nie przy
legają śc"śle do poetyckiej wizji, odczuwamy niezodowclenie i żal. 
Bo o ile łatwo jest przedstawić zewnętrzny bieg życia, postać, 
charakter o nawet wewnętrzny rozwój człowieka artysty, o tyle 
trudną jest sprawą przekonać widza o jego genialności. I dlatego 
~łusznie czyni Iwaszkiewicz gdy w swojej sztuce o Chopinie, 
sztuce w której Chopin jest ośrodkiem .konfliktów uczuciowych 
w.strząsających dworem w Nohant, samego bohatera ukazuje 
dopiero pod koniec aktu drugiego. Atmosfera wytworzono sławami 
mieszkańców tego domu ciągle i niezmienne zahaczającymi o 
Chopina i drafoiącą muzyką dolatującą przez dwa akty z pokoju 
kompozytora - wystarcza oby nieefektowne ukazanie się tego 
schorowanego, zgORkniałego i kapryśnego człowieka wstrząsnęło 
widzem. I nic już nie zepsuje małostkowość czy egoizm czło
wieka wobec promieniejącej potęgi geniusza; bo włośnie te 
wszystkie awantury o kamizelki czy sprawo kawałka pulardy czy 

- ~łopoty z ładną Madeleine budzą w nos podziw dla tajemnicy 
talentu, że włośnie tu, w tym . „ pospolitym środowisku," mówiąc 
·słowami . Solonego · „ rodzi się coś tak niesamowicie genialnego." 

Tylko, że z tym „ pospolitym środowiskiem " niezupełna to 
·prawda, I musimy pamiętać, że „ Lato w Nohant „ ów dramat 
·powszednich dni genialnego człowieka jest właściwie dramatem 
powszednich dni dwojga genialnych ludzi... Musimy pamiętać 

·i o pani George Sond. 
- W owych czasach w romantycznym Paryżu pani Sond sta-

je się postacią dziś już nieo'T'lol klasyczną jako uosobienie własnej 
· epoki . Czasy mieszczańskiej pruderii, które nastąpiły po roman
. tycznych uniesieniach okrzyczały panią Sand za „ niemoralną " 
fZafascyno.wone stroną erotyczno jej bogatego życia, zaglądały 
·-do jej alkowy i liczyły ze zgrozą kochanków, odzierając panią 
Sond z iokichkolwiek głębszych człowieczych wartości. Echo tej 

. niechęci kobiety nazbyt szczerej i nazbyt niezależnej pokutują 
nawet w sztuce Iwaszkiewicza. Ta praktyczna, oszczędna, mora-

„ 

lizująca innych a rozpieszczająca wł-asne dzieci Francuzka, 
dzieląca swój czas między kłopoty familijne a obowiązki pani 
domu i traktująca swoją twórczość w pierwszym rzędzie jako 
źródło dochodów, to jeszcze nie George Sond ..•. 

To prawdo, że to, już 43 letnia kobieto mogła w owej 
epoce po latach burzliwego żywota morzyć o spokojnym miesz
czańskim życiu w gronie rodzinnym, życiu „dobrej pani z Nohant" .. 
Ale nie możemy zapominać, że to włośnie kobieto byto także 
w swym życiu wyrazicielką wszystkich śmiałych i postępowych 
idei, które przenikały jej epokę. A były to czasy kiedy wicher 
wolności wstrząsał Europą od Paryża po Moskwę, kiedy ludy 
krwią zapisywały na kartach historii swoje prawo do swobody •.. 
Kiedy pierwsi twórcy socjalizmu utopijnego szukają form życia 
zbudowanych na równości i sprawiedliwości, kiedy poro z pierwszy 
zaczyna się mówić o prawach kobiety. W tej to bowiem epoce 
romantycznej kobieto, jakkolwiek wydźwignięta no piedestał, 
i oko „muzo", „natchnienie" i „bóstwo" mężczyzny, królująca, 
jeśli jej na to pozwalało „urodzenie" i „fortuno" w salonach, 
była w gruncie rzeczy po dawnemu zależna od mężczyzny: praw
nie, towarzysko i uczuciowo. Auroro Dudevont młoda utalento
wana, chciwa wiedzy i ciekawa życia, wydano zomąż za człowieka 
ograniczonego i brutalnego, mogło na samej sobie doświadczyć 
wszystkich niedoli losu ówczesnej kobiety. Z ~Jsto_ri swojej rodziny, 
owej rodziny, w której (przytaczając znowu słowo Solonge) „Chro
nicznie obchodzono się bez ojców" - mogło poznać społeczne 
upośledzenie kobiety, pragnącej żyć w zgodzie z własnym uczu
ciem poza kanonami ogólnej moralności. Sto·je też młodo pisarko 
odrazu do walki o uczuciowe wyzwolenie kobiety. Sama w obcym 
Paryżu, w czafiaCh, gdy kobieta porzucająca męża wywoływała 
ogólne zgorszenie i niechęć, bez pieniędzy, mając przy boku jedy
nie- - mężczyznę słabego i leniwego, owego Jules Sandeau, ad 
którego nazwiska później zapożyczy swój pseudonim literacki i z 
którym dzielić się będzie czas ' jakiś własną sławą pisarską -
George Sand własnym życiem twórczym, odważnym i szczerym 
walczyć będzie o prawo kobiety do procy i niezależności. Jej 
strój męski, w którym widziano tylko skłonność do ekscentrycz
ności, a który dziś służy ku wygodzie sportowej lub jest wyrazem 
snobizmu pań spacerujących na molo w Sopocie - był dla Au
rory jej mundurem bojowym. W czasach kiedy kobieta nie wy
chodziła sama no ulicę, gdy w teatrze mogła zasiadać jedynie 
w loży, strój męski młodej pisarki pozwalał jej bywać wszędzie, 
poznawać artystyczne życie Paryża, uczestniczyć w zebraniach 
młodych romantyków, wchłaniać teorie głoszone przez myślicieli. 



Jej ksiQżki (któż dziś czyta powieści pani Sand!) skończyły się 
.w chwili, gdy zwyciężyły ideje, o które one walczyły . . . ole 
w śwoim czasie wywarły ogromny wpływ no całe współczesne jej 
pokolenie. Zresztą powiedzieć by można, że tylko część swej 
genialności wyładowało George Sand w dzieło przez siebie 
pisane, resztę pochłonęło _ życie, pełne pasji i namiętności, ś miałe 
i ciekawe, już choćby to, że do swych przyjaciół licz yło · pani 
Sand najwybitniejsze umysły i talenty swej epoki dowod zi og rom
nej siły atrakcyjnej jaką posiadała i nie było to tylko atrakcyjno ść 
kobiety. Potrafiła ono często krótkotrwałe stosunki miłosne za-

-mieniać w długotrwałe przyjożnie intelektualne. Koło niej skupiało 
się twórcze, naelektryzowane myślą życie artystyczne Paryża, szło 

LO nią do uroczego Nohant tworząc tam atmosferę daleką od 
pospolitości. Bo przecież włośnie Chopin przez długie lota żył 

·i tworzył w tej atmosferze i nie możemy mniemać, że przy pani 
Sond trzymały go jedynie owe troskliwie przyrządzone buliony. 
Chopin i George Sand - to temat od ciekawego studium psy
chologicznego ..• temat odwieczny, konffikt mężczyzny i kobiety 
- mężczyzny, który potrafi świat cały podporządkować swojej 
twórczości i kobiety, która dopiero dopełniwszy wszystkich swoich 
obowiQzków rodzinnych i przyjacielskich znajduje w ciszy nocnej 

·czas na procę twórczą; ... mężczyzny, który nie może wybaczyć 
kobiecie, że nie p&łrafila wszystkiego dla niego poświęcić i całko
wicie mu się podporządkować i kobiety, która czuje się nieoce

. nioną należycie •.. mężczyzny, który piastuje w duszy, relikwię, 
mglisty obraz innej kobiety niezapomnianej bo nieosiągalnej o 

: jest pełen żalu i pretensji do tej , której wartość zatarły kwasy 
·codziennego obcowania , i kobiety ponoszącej odpowiedzialność 
: nte za winy ale za owo pomniejszenie w oczach mężczyzny, 
p.omniejszenie jakie przynosi z sobą powszedniość, przed którą 

· nie uchroni się nawet człowiek geniainy. 

MALWINA SZCZEPKOWSKA 

,.. 
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