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O Chopinie 

W dniu 2 listopada r. 1830 opuścił dwudziestoletni Fryderyk 
Chopin Warszawę i nigdy już do Kraju nie powrócił, lecz orga· 
niema jedność jego ducha z ojczyzną miała pozostać na wieki 
niewzruszona. Wnikliwie ją określa Jarosław Iwaszkiewicz mówiąc: 
„Najszczytniejszy ten skarb narodowej naszej sztuki, powstały 
z połączenia genialnych pierwiastków indywidualnych i wlelo· 
wiekowej pra<ry zbiorowości polskiej - muzyka Chopina jest jak 
gdyby kwintesencją istoty naszego narodu". 

I rzeczywiście, olbrzymia była ogólnoludzka skala emocjo
nalna muzyki Chopina-sielskość, miłość, trwoga, rozpacz, duma, 
uraza, pragnienie zem;ty, patos bohaterski - ale wszystkimi na
strojami rządzą dwa przemożne żywioły wybitnie polskie: ów żal, 
.boleść niepocieszona po niepowetowanej stracie" i niezłomna 
wiara w wartości kulturalne swego narodu. 

Mieszkał w Paryżu, ale żył Polską i dla Polski. 

Toteż z patriotycznego bólu Chopina, z jego dumy i buntu, 
zaprawiających dusze do walki o niepodległość, czerpaliśmy nie
raz pokrzepienie w najcięższych okresach niewoli. Na równi 
z Mickiewiczem i Słowackim stal się Chopin wychowawczt całych 
pokoleń Polaków, ambasadore[!) polskości w świecie. 

On pierwszy wśród muzyków zbudował swoje dzieło na 
gruncie narodowym. Badania muzykologiczne ustaliły już dzisiaj 
w sposób ścisły to co od dawna wiedziano intuicyjnie: powino· 
wactwo natchnienia Chopina z polską twórczością ludową, - tak 
wyraźne mimo wspaniałych przemian, jakim uległy w kompo
zycjach artystycznych prymitywne pierwiastki swojskie. Ze źródła 
ludowego powstał ten jego własny nowy świat, o którego stwo
rzeniu myślał od zarania . 



Odkrywczość; najistotniejsze znamię geniuszu, cechowała 
twórctość wielkiego Polaka w zdumiewającym stopniu. "z keżdym 
utworem Chopina wchodzisz niejako w kraj jakiś piękny, nietknięty 
jeszcze stopą ludzką" - pisał o nim pewien krytyk angielski. 
Najświetniejszy przedstawiciel romantyzmu bohaterskiego i lirycz
nego w muzyce, był Chopin twórcą harmonii n::;woczesnej, stwo
rzył nowe formy muzyczne i udoskonalił do niepoznania stare. 
Etiudy, zwyczajne wprawki dla uczniów, przemienił w artystyczne 
studia dla mistrzów, polonezy-utwory dawniej nieomal salonowe
przeistoczył w entuzjastyczne opowieści dziejów bohaterskich na
rodu, z mazurków ludowych wysnuł barwne obrazy życia rodzi
mego, pełne swoistego wdzięku, zalotności i krzepy, w nokturny 
tchncił niewysłowioną poezję. Preludia jego, te drobne, ale wy· 
mowne impresje, nazwał wielki Schumann "piórami orlimi", ballady 
i scherza uznano za genialne odpowiedniki muzyczne poetyckich 
arcydzieł wieszczów polskich . Za pomocą nieznanych do jego 
czasów środków technicznych stworzył Chopin nowy styl forte
pianowy, który zachwyca bogactwem melodii, płynącej z głębi 
duszy a zdobnej w perliste nuty dodatkowe. 

Od Chopina wywodzi się muzyka nowoczesna w Polsce i w 
wielu innych krajach, ponieważ - jak to świetnie powiedział 
Norwid - podniósł on ludowe natchnienia „do potęgi przenika· 
jącej i ogarniającej Ludzkość całą". Długi czas jednak promienia· 
wanie dzieła Chopina nie sięgało poza warstwy uprzywilejowane. 
Nie będzie więc to frazesem, gdy się powie, iż nowa era społeczna 
zapowiada pełny jego triumf, udostępniając to objawienie arty
styczne całemu narodowi-

O George Sand 
Baronowa Aurora Dudevant, która zdobyła światową sławę 

pod pseudonimem George Sand, należy do czołowych przedstawi
cieli francuskiej szkoły r:>mantycznej, rozpoczynających działalność 
pisar~ki\ w drugim Ć-Nierćwieczu XIX stulecia. Jej puścizna literacka 
obejmuje około 80 powieści, ze dwadzieścia sztuk teatralnych, 
kilkutomowe pamiętniki, wrażenia z podróży do Wioch i na Ma
jorkę, m 1óstwo dialogów, opowiadań, prac publicystycznych itd. 
Wróg pisarzy pośpiech, do którego zmuszała ją nieraz nagła po
trzeba pieniężna, odbił się ujemnie na wielu utworach George 
Sand, ale nawet w najsłabszych trafiają sifi: strony podbijające czy· 
telnika męską ~łębią intelektualną I nieskazitelnym stylem. Dziś 

dzieło George Sand już się zestarzało. Przestarzałe s21 wyidealizo
wane postacie, technika pisarska , pewne założenia moralne trącą 
staroświeckim konwencjonalizmem, większość głoszonych reform 
społecznych została zrealizowana w szerszym zakresie, niż to 
przewidywała ich gorliwa propagatorka, - słowem świat, który 
opisuje i dla którego pisze, należy do niepowrotnej przeszłości. 
F\ przecież czytając takie „Listy podróżnika" bądż „Historię mego 
życia", odczuwamy jeszcze przyjemność, jakiej się doznaje przy 
kontakcie z pisarzem mądrym, szczerym i kochającym człowieka. 

Powieści George Sand zyskały popularność w dobie dzie· 
więtnastowiecznych ruchów wolnościowych nie tylko dzięki tym 
zaletom literackim, które były cenione w owych czasach, ale 
i dzięki świeżości myśli wypowiadanych przez autorkę. Już 
pierwsze jej utwory cechuje odruchowy bunt przeciwko zmursza· 
tym podwalinom ustroju burżu11zyjnego. Wkrótce zaprzyjaźni si~ 
George Sand z grupą radykalnych reformatorów społecznych, pod 
których wpływem ideologia jej zabarwi się wyraźną sympatią do 
socjalizmu. Z chwilą wybuchu rewolucji lutowej 1848 r. bierze 
czynny udział w walce politycznej na łamach prasy. 

Poglądy demokratyczne George Sand nie f>OZostawały w obrębie 
teorii. Jako szczery przyjaciel ludu, wcielała je w życie codzienne. 
Mieszkańcy wsi otaczających jej siedzibę w Berry nazywali ją „dobrą 
panią z Nohant". Przyjmowała ich przy swoim stole, wysłuchiwała 
uważnie wszystkich żalów, pocieszała, leczyła , wspomagała mate
rialnie. W niedzielę jej pałacyk wiejski, urządzony z wielką pro
stotą i obfitujący raczej we wszelkie pamiątki rodzinne, aniżeli 
w wymyślne ozdoby, napełniał się tłumem włościan, przybyłych 
na przedsta.wienie, urządzone przez domowników z samą George 
na czele. Ze nie był to tylko kaprys pański, świadczy o tym jej 
komecfo„-prolog p. t. „Król czeka" (grana w jednym z teatrów 
paryskich), gdzie królem oczekującym sztuki jest lud . Widzimy 
więc, jak dalece postępowe idee rodziły się w tym światłym 
umyśle. Toteż, bę_dąc otoczona gronem oddanych przyjaciół, miała 
skądinąd całe zastępy wrogów, rekrutujących się z obozu 
reakcjonistów. 

Stosunek George Sand do emigracji polskiej, na który wy
wierał wpływ Chopin, był bardzo życzli""Y· Sprawę wyzwolenia 
ujarzmionego narodu uważała za świętą i chętnie jej służyła swo
im piórem przy lada sposobności. Warto też dodać, ie opublikowała 
w "Revue des deux Mendes" studium o .Dziadach", a w r. 1841 
1,1częszczała pilnie do College de France na wykh1dy Mickiewicza. 
Zywiła prawdziwy kult dla geniuszu poety I cieszyła się wzajem 
jego szczerym uznaniem. 



„ Lato w Nohant'' 
Zadaniem sztuki biograficznej jest ukazanie wielkich ludzi 

w bezpośrednim nurcie życia, w którym siE: kształtowały ich po
czynania twórcze. Obraz cierpień, upadków i zwycl~stw genielnego 
artysty- to najwymownieszy komenterz do ·jego dzieła, pogłębia
jący nasz do niego stosunek. Studium charakterów nabiera w ta
kiej sztuce specjalnej ważkości, zwiększają siE: przeto jej walory 
dydaktyczne. Jarosław Iwaszkiewicz ukazał żywego Chopina w spo· 
sób bardzo kunsztowny poprzez starcia jego środowiska. Chopin
człowiek wychodzi z dyskretnego odbrązowienia zwycięsko, opro· 
mieniony w finale bloskiem swego geniuszu. Na tym polega zna
czenie .Lata w Nohant" dla kultu wielkiego Polaka. 

O ile muzyka, wpleciona w akcjE: jako jej składowy element, 
służy znakomicie do uzupełnienia rysunku postaci Chopina, bez 
szkody dla budowy utworu scenicznego, o tyle, rzecz prosta, lite
ratura nie mogłaby być użyta w cytatach do stworzenia wiernej 
podobizny George Sand. Przeto wady jej występujq w sztuce ja
skrawiej niż zalety. 

Pi przecież mimo cierpień, jakie przyniosł() Chopinowi rozsta
nie z George Sand, nie ulega już dziś wątpliwości, iż rola jej 
w życiu naszego geniusza muzycznego była dodatnia, nie tylko 
dlatego że pielęgnowała go w ciągu szeregu łat jak metka, lecz 
przede wszystkim dlatego, że stworzyła mu w Nohant warunki do 
pracy, jakich nie mógł zepewnić gorączkowy tryb życia paryskiego. 
Stąd wdzięczność dla niej rodziny Chopina i tych jego przyjaciół, 
którzy nie mieli pobudek politycznych bądź osobistych do poróż
nienia jej z „Pi rielem fortepienu". 

Iwaszkiewicz nasycił atmosferę Nohant konfliktami, co zawsze 
wychodzi na dobre sztuce. Pi co najważniejsze - naturalna różnica 
w podejściu uczuciowym autora do Chopina i do George Sand wy
sunęła Chopina na to nadrz~dne miejsce, jakie mu sit: bezwzględ· 
nie należy. I to także nie ulega wątpliwości, że przedstawiając 
George w mniej korzystnym ŚYłietle niż Chopina, ukazeł przecie 
Jarosław Iwaszkiewicz jej cierpienia z tak subtelnym mistrzostwem, 
Iż widz niejeden raz w ciągu wieczora będzie szczerze współczuł 
tej .amazonce", jakże kobiecej. 

Nie wdając się z braku miejsca w techniczną analizę sztuki, 
przypomnę tylko, że krytyka zwróciła w swoim czasie uwagę na 
świetną, nieomal .klasyczną• jej budowę. Dzl~ki umiejscowieniu 
akcji w Nohant, w środowisku do nowym, intymnym, i dzięki 
umiejętnemu skondensowaniu wydarzeń na przestrzeni peru dni, 
dał autor w zwartym a plastycznym skrócie obraz stosunków kilku
letnich niezwykle wyrazisty. 

Maria Bechczyc-Rudnicka 
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