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DYREKTOR I KIEROWNIK 
ARTYSTYCZNY TEATRU: 
Jerzy Torończyk 

' PREMIERA - MAJ 1961 R. 

J A R OSL A W l W ASZK IEWICZ 

TA MUZYKA ŻYJE Z NAMI I WAL
CZY WRAZ Z NAMI. I JEST TĘCZO
WYM MOSTEM MIĘDZY POLSKĄ A 
ŚWIATEM. JEST TEGO ŚWIATA 
OZDOBĄ I WARTOŚCIĄ, ŚWIAT TEN 
NAM TŁUMACZY I WYJAŚNIA, JAK 
KAŻDA WIELKA SZTUKA. 

Jarosław Iwaszkiewicz - CHOPIN 



Cokolwiek by się powiedziało o pani Sand.„ 
- za jedno należy się jej wdzięczność potom 
ności i miejsce w sercu każdego kochaja,cego 
muzykę człowit"ka, a. mianowicie za stworzenie 
dla Chopina tego gniazda uwitego w gąszczu 
starych drzew, w którym mógł on spokojnie 
poświęcać !:> ię swojej twórczości. Nic bardzo 
rozumiejąc muzykę Chopina, instynktem m:i
cierzyń:>kim wiedziona, umożliwiła mu spokoj 
ne otoczenie, le gite et le eouvert, jak mówią 
Francuzi, i dała mu możrrość oddania się bet 
zastrzeżeń swe.i wielkiej twórczości. Tu, w 'tym 
Noha.nt ... Chcpin mógł się mimo wszystko 
dzięki ~wojcj przyja.ciółcc o<b:cparować od ca 
lego świata i posw1ęc1c się swemu dziełu. 
Wszystkie le tn ie miesiące od roku 1839 do 
1846 włącznie Chopin spędzał w tym uroczym 
wiejskim ustroniu i tu pows:ały najważniej»zc, 
najwspanialsze , najdojrzal·ze jego dzieła. Drze
wa w parku Nohant i hałaśliwi goście pani 
Si!.nd słuchali od rana do nocy dźwięków roz
brzmiewających w pokoju Fryderyka, z tych 
okrnwków powstawało jego potężne dziedzir
two, niemal wszystkio to, co nam po sobie 
zostawił ... 

Na.dcrwane stosunki przyjaźni, która na Ma
jorce poddana była zbyt surowym próbom 
choroby i samotności, podreperowały się bar
dzo solidnie w Nohant. Bywało tam czasem 
wesoło, Chopin przypominał sobie młodość. 
komedyjki i improwizowane przedstawienia. 
Gry, zabawy, spacery udawały się doskonale 
w jego towarzystwie. Ale kiedy zamykał się 

w swoim pokoju, kiedy po całych dniach nic 
przemówił do nikogo ani :olowa, cień padał 
na wszystkich zebranych i wesołość się ulat
niała. Były to trudne momenty dla chatelainc 
de Nohant, ale niewątpliwie były to znacznie 
trudniejsze chwile dla samego Chopina. Cha
rakter jego ciemniał coraz bardziej, a sa
motność ciążyła mu może najbardziej w chwi
lach, kiedy w Nohant było tak wesoło. Spiew 
Pauliny Viardot, .,nieskończone" rozmowy 
z Eugeniuszem Delacroix i momenty gorącz
kowej pracy nad najwil;kszymi dziełami -
to prawdziwe dobre chwile tych letnich mie
sięcy w ciągu długich sześciu lat. Powroty do 
Paryża - to jak gd;\·by przerwy w tym istot
nym działaniu, jakim była swobodna fala 
twórczości w Nohant ... 

Chopin opuścił Nohant w listopadzie 1846 
roku ... Nic nie wskazywało na to, że już nigdy 
nie powróci do tego domu, który miał tak wiel
kie znaczenie dla całej jego twórei~.ośei. Kłótnie 
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Chopin przy pracy. Rys. G . Sand 

0 byle co z Maurycym, zatargi d.omo~ve -
nawet 0 słu:lbę - obrzydły. Chop.mow1. Ale 
przede wszystkim odczuwał, ze pam Sand ma 
dosyć jego towarzystwa, że zaczął J~J ~o 
prostu ciażyć. O miłości dawno przestah ,?10-
wić, prz~·jaźń była co najmniej \yąt!'hw~. 
Serdeczny ton Chopina dawno zm1emł się 
w ironię pełną goryczy. 

„Co się jutrze~ki 1 ) ty~ze, wielka_ m,~la wczo
raj była, dziś się spodziewam słonca ... 

Jarosław Iwaszkiewicz 
Fragmenty i·ozdziału XIII 

•) Aluzja d o imienia pani Sand - Aurora. 



O ,,LECJE 
W NOHANT'' 

Chronologicznie najwcześniejszy jest „Kwi
dam" (1921), napisany w okresie, gdy Iwasz
kiewicz był prtede wszystkim poetą, klasycy
zującym estetą, autorem „ Oktostychów".„ 

W pełni Iwaszkiewiczows kie będą jednak 
dopiero trzy dalsze dramaty: „Kochankowie z 
Werony" (1927), „Lato w Nohant" (1936), 
„Maskarada" (1938)„. 

Warto zauważyć, że w utworach tych autor 
nie wymyśla bohaterów ani sytuacji, lecz 
od~warza fakty JUZ w jakiś sposób znane, 
ktorych rozstrzygnięcia zmienić nie jesteśmy 
w stanie, albo dlatego, że to tradvcyjny motyw 
literacki („Kochankowie z Werony"), albo ;;e 
względu na autentyczność faktu (śmierć Pusz
kina w „Maskaradzie"). Autor idzie tu torem 
starej, greckich czasów sięgającej, tradycji 
dramaturgicznej, której ambicją jest odtworze
nie przeżyć ludzkich, a dokładniej mówiąc -
odtworzenie perspektyw intelektualnych wyni
kających z wydarzeń znanych i niewątpliwych. 
Sytuacji powodujących konflikty - mówi ta 
tradycja - nie jest tak wiele i wcale nie cho
d~i o ich wymyślenie. Sytuacja jest zncma, ale 
nieznany pozostaje człowiek. 

„Kochankowie z Werony" to motyw milości 
spełnionej, która przynosi rozczarowanie. 
Rozwiązanie wątku „Romea i JtLlii" inne niż 
w wersji shakespearowskiej. To nie ludzie nie 
świat, ani waśń rodowa, uniemożliwiają' mi
łość i doprowadzają do tragedii. źródła klęski 
tej miłości tkwią w duszach samych bohaterów. 
Bowiem o_~ydwoje pojmowali swoją miłość, ja
ko wartosc tak dalece idealną i tak wielkiej 
ceny, że spełniwszy ją, mogli już tylko oczeki
wać upadku. Nie mieli już nic do przeżycia„ . 

Szt.ul~a o Chopinie,, napisana parę lat później, 
n~a 1:-iz. za sobą doswi~dczenie twórcze naj
piękme1szych opowiadan Iwaszkiewicza .(„Pan
ny z Wilka" 1932, „Brzezina" 1932, „Czerwone 
tar~ze" 1934), autor nieco powściągliwiej bu
du1e konflikty, świat jego zaczyna się rządzić 
b~rd;;iej epickimi prawami, niżby to mog!o wy
mkac z wczesnych zbiorów poezji (zwłaszcza 
z „Dionizji" 1922). 

JA'.ar~ości sztuki zmieniają nieco swą f1mkcję 
w zyciu ludzkim, stają się trudniejsze do zdo
byc~a, mniej uchwytne i w istocie mniejszy 
ma;ą wpływ na życie, niż to wydawało się na 
początku, w okresie „Oktostychów" ( 1919 ), czy 
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Wieczoru u Abdona" (1922), a także powidd 
,','Księżyc wschodzi" (1924). Tam rzeczywistość 
nasycona była poezją, mgła otaczała przedmio
ty, l1ldzi i ich decyzje. W „Pannach z Wilka" 
inaczej, Wiktor daremnie szuka do poezji 
powrotu, zniknęła z Wilka - zdawałoby się -
wraz z młodością. I oto interpretacja postaci 
Chopina w „Lecie w Nohant", w ogóle zresztą 
artysty, tego - jak już wiemy - najważniej
szego bohatera twórczości Iwa<zkiewisza. 
Chopin pojawia się na scenie dopiero w dru
giej połowie szt11ki, udział jego w intrygach 
milosnych, jakie mają miejsce w domu baro
nowej, jest minimalny, a jednak obecność tego 
wielkiego artysty wypełnia przestrzeń aurq 
j akiejs wartości nieuchwytnej. W teatrze sym
bolizować ją mają dźwięki muzyki trwające 
nieprzerwanie przez dwa pierwsze akty - do
póki Chopin nie pojawia się na scenie . Ale nie 
tylko to. Chopin jest poza tym celem westclinieii 
Solange, czu!ości George Sand, zazdrości„ mie
szkających w domu baronowej, malarzy . Bo po
za nim są tu inni artyści, jest baronowa, która 
pisze głośne powieści, jakiś malarz, jakiś dość 
cymcznie sobie poczynający rzeźbiarz. Lecz 
tamci uwikłani sq w drobne życiowe zabiegi, 
starają się o dobre sprzedanie powieści, o dob
ry ożenek dzieci, o korzystny mariaż„. 
Wśród tej codziennej krzątaniny żyje geniusz 

i żyje i,:naczej . Bierze w jakiejś mierze udział 
w wydarzeniach domu, kogoś tam wyróżnia, do 
kogoś innego ma słabość, zerwał jedne związki 
mHosne, inne gotów by nawiązać. Lecz istota 
jego wewnętrznego życia jest inna, ona reali
zuje się nad fortepianem i nikt z domowników 
z nią się nie kontaktuje. Tu właśnie, w naj
wyższej sferze, Chopin pozostaje samotny, obcy 
wszystkim, nie zroz·umiany. Wszyscy Chopina 
lubią, ale za to, co w jego osobowości jest 
raczej przypadkowe. Przez trzy akty sceniczne 
closzlo do zupełnie nowych układów towarzy
skich, erotycznych, Chopin natomiast pracuje 
nad tą samą sonatą, w roztargnieniu i jak 
gdyby tylko fragmentami swojej osobowości 
bierze udział w domowych rozgrywkach. Do
chodzi wreszcie do jakiegoś przypadkowego 
rozstrzygnięcia, w którym rola Chopina jest 
wynikiem jego kaprysu i pragnienia odmiany. 
Nic go tu naprawdę przecież nie wiąże. Naj
ważniejsza sprawa, pomysł muzyczny środko
wej części sonaty, rozwiązuje się w przypad
kowej chwili, na stopniach karety. Może ją 
wyjazd przyśpieszył, może nie miał właśnie na 
nią żadnego wpływu? W każdym razie zakoń
czenie to unaocznia czytelnikowi tezę o nie
jednorodności obu sfer życia: powszednich 
perypetii towarzyskich, erot·ycznych, finanso
wych - i sfery wielkiej sztuki, poszukiwań 
artystycznych geniusza. 

Kim jest wielki artysta? „Lato w Nohant" -
to swoi.sta parafzaza modernistycznego stosun
ku do artyzmu. Artysta - to ani demon, ani 



Dekoracja do „Lata w Nohant" 
Projekt Jerzego Torończyka 

człowiek natchniony, ani wreszcie kioś abso
lutnie obcy otoczeniu. Geniusz artysty mieszka 
po prostu gdzie indziej, to, co człowiek obda
rzony nim prezentuje otoczeniu, może być 
zwykle, nieśmiałe, nijakie. Geniusz to ani 
postawa, ani koncepcja życia, ani wreszcie 
wyraz społecznych potrzeb. To sprawa posia
clania wewnętrznego instrumentu, tajemnica 
duszy, niewymierna towarzyskimi miarami. 
Iwaszkiewicz daje odpowiedź na miarę swej 
koncepcji artyzmu, którą zademonstrował w 
prozie. Opis psychologiczny może odtworzyć 
oba_ przebiegi: towarzyski i artystyczny, perv
petze erotyczne i mękę twórczą. W prozie, 
zwłaszcza powojennej, szukał autot także 
punktów zetknięcia obu procesów ich kata
lizacji prowadzącej do stworze'.nia dziela. 
W „Lecie w Nohant" przebiegi te są niewspół
mierne, niezależne od siebie. Chopin - autor 
sonaty h-moU, i Chopin - kochanek George 
Sand - to dwaj przypadkowo zetknięci ZI! 
sobą ludzie ... 

•. 1 

1 

Przy olbrzymim ładunku obserwacyjnym, 
doskonałym znawstwie psychologii, umiejętności 
odtwarzania kształtów i barw świata ... Iwasz
kiewicz prowadzi zawsze czytelnika nie do 
syntez i uogólnień, lecz do stanów wewnętrz
nych. Nigdy nie bywa dyskursywny, zawzięty, 
atakujący, nie broni się na ogól żadną własną 
racją. Jeśli w młodzieńczym okresie zdarzało 
mu się jakieś treści tego rodzaju lansować, to 
dawno od tego odszedł. Nerwem jego pisarstwa 
jest kontemplacja, zaduma, stan nasycenia. 
Stąd też wątły na ogól puls dramatyczny jego 
sztuk. Iwaszkiewicz nie .chce nigdy o świecie 
rozstrzygać, lecz chce się nim zachwycać. Nie 
sprzeciw nim rządzi, lecz aprobata dokonywa
na poprzez odszukiwanie piękna. 

W przedmowie do zbiorowego wyclania Dziel, 
napisanej w roku 1958, autor pisze, że zawsze 
staral się czytelnikowi powiedzieć : „może rze
czywiście jestem smutny, ale patrz, jaki świat 
jest piękny". Ponieważ krytyk ma prawo do 
własnej formuly, proponowałbym taki wariant: 
świat jest taki piękny, że nawet smutek warto 
przeżyć i warto go opisać. Bo w świecie, któ
rego istotq jest piękno, najwybitniejszą rolę 
odgrywać 11wsi artysta. Egzystencja artysty jest 
dlatego wiecznie powracającym i ciągle na 
nowo, ciągle inaczej rozwiązywanym proble
mem. Nie rozstrzygnięcia są dla pisarza ważne, 
one obowiqz·ują w ramach jednego utworu, 
zamykają każdorazową kreację. Rzecz najistot
niejsza- - to odszukać i uratować pewne egzys
tencje, jakkolwiek o nich zadecyduje świat 
i epoka. 

Fragmenty artykułu Włodzimierza 
Maciąga „Dramaty Jarosława Iwa
szkiewicza'', Dialog 1959 nr 1. 



JAROSł.A W IW ASZKIEWICZ 

LATO W NOHANT 
Sztuka w 3 aktach 

OS OBY: 

FRYDERYK CHOPIN 

BARON O W A AURORA DUD EV .nNT 
(GEORGE SAND) 

MAURYCY } jej dzieci 

E:OLANGE 

ANTONI WODZIŃSKI 
przyjaciel Che>piną 

PANNA DE ROSIERES (Rozjerka) 
uczennica Chopina 

AUGUSTYNA 
kuzynka i wychowanica pani Sand 

TEODOR ROUSSEAU 
młody malarz 

CLESINGER 
rzeźbiarz 

FERNAND 
syn bogatego sąsiada 

JAN 
służący Chopina 

MADELEINE 
wiejska dziewczyna 
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Halina Machulska 
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FRAGMENTY SONATY U-MOLL W WYKONANIU REGINY SMENDZIANKI 
(nagranie dokonane specjalnie dla Państwowego Teatru im. J. Osterwy) 



O GEORGE 
SAND 

Baronowa Aurora Dudevant, która zdobyła 
światową sław<; pod pseudonimem George Sand, 
należy do czołowych przedstawicieli francuskiej 
szkoły romantycznej rozpoczynających dzia
łalność pisarską w drugim ćwierćwieczu XIX 
stulecia. Jej puścizna literacka obejmuje około 
80 powieści, ze dwadzieścia sztuk trntralnych, 
kilkutomowe pamiętniki, wrażenia z podróży 
do Włoch i na· Majorkę , mnóstwo dialogów, 
opowiadań, prac publicystycznych itd . Wrój 
pisarzy pośpiech, do którego zmuszała ja nieraz 
nagła potrzeba pieniężna, odbił się ujemnie 
na wiciu utworach George Sand , ale nawet 
w najsłal::szyh trafiają się strony podbijające 
czyteln ika mĘską głĘbią intelektualną i nic 
~kazitelnym stylem. Dziś dzieło George Sand 
już się ze starzało. Przcsta rzałe są wyidealizo
wane pcstacie, technika pisarska, pewne za
łożenia moralne trącą staroświeckim konwen
cjonalizmem, większość głoszonych reform spo
łerznych zosta ła zreal izowana w szerszym 
zakresie, niż to przewidywała ich gorliwa 
propagatorka, - słowem świat, który opisuje 
i dla którego pisze, należy do niepowrotnej 
przeszłości. A przecież czytając takie „Listy 
podróżnika" bądź „Histori~ mego życia" odczu
wamy jeszcze przyjemność, jakiej się doznaje 
przy kontakcie z pisarzem mądrym, szczerym 
i kochającym człowieka. 

Powieści George Sand zyskały popularność 

w dobie dziewiętnastowiecznych ruchów wol
nościowych nie tylko dzięki tym zaletom lite 
rackim, które były cenione w owych czasach, 
ale i dzięki świeżości myśli wypowiadanych 
przez autorkę. Już pierwsze jej utwory cechuje 
odruchowy bunt przeciwko podwalinom ustroju 
burżuazyjnego . Wkrótce zaprzyjaźni się George 
Sand z grupą radykalnych reformatorów spo
łecznych, pod których wpływem ideologia jej 
zabarwi się wyraźną sympatią do socjalizmu. 
Z chwilą wybuchu rewolucji ludowej 1848 r. 
pisarka bierze czynny udział w walce politycz
nej na łamach prasy. 
Poglądy demokratyczne George Sand nic 

pozostawały w obrębie teorii. Jako szczery 
przyjaciel ludu, wcielała je w życie' codzienne. 
Mieszka11cy wsi otaczających je j siedzib:: 
w Berry nazywali ją „dobrą panią z Nohant". 
Przyjmowała ich przy swoim stole , wysłuchi
wała uważnie wszystkich żalów, pocieszała . 
leczyła . wspomagała materialnie. W niedzielę 
jej pałacyk wejski , urządzony z wielką pros-

George Sand. Mat. E. Delacroix, 1838 

totą 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 komedia-prolog 
pt. „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 , 
będąc otoczona gronem oddanych przyjaciół, 
miała skądinąd całe zastępy wrogów, rekru
tujących się z obozu reakcjonistów. 



Stosunek George Sand do emigracji polskiej, 
na który wywierał wyływ Chopin, był bardzo 
życzliwy. Sprawę wyzwolenia ujarzmionego 
narodu uważała za świętą i chętnie jej służyła 
swoim piórem przy lada sposobności. Warto 
też dodać , że opublikowała w „Revue des deux 
Mendes" studium o „Dziadach", a w r. 1841 
uczt;szczała pilnie do College de France na 
wykłady Mick iewicza. Żywiła prawdziwy kult 
dla geniuszu poety i cieszyła się wza jem jego 
szczerym uznaniem. 

M. B.-R. 

NOHANT 

Bardzo wicjslrn i sielslco jest w Nohant. Nieduży 
plac z rzadka poro śuięty trawą, z kilkoma potężnymi 
wiązami ... Przy nin1 dwór, szun1nic z\\any zamkiem , 
cnoc nazwę tę uspraw iedliwia tylko odgrad2ający 
mur z resztkami baszt. S am budynek można ostatecz
nie nazwać pałacem, jednopiętrowy1n z poddaszen1, 
o prostych klasycznych liniach, z dwiema nieznacz
nie wychylającymi się, symetrycznym; wieżami. Z 
ty lu niewielki nark, troch ę dziko, po angielsku utrzy
many i przeci~ty wieloma ścieżkami, kilka klombow 
i grządek i.. . maleńki cmentarz, otoczony żywop10-
te1n: grób George Sand, jej rodziców, dzici i wnu
ków ... 

Te rodzinne gro by wydzielone są z cmentarza, który 
sąsiaduje z parkiem, zamykaj~c jedną ścianę placu. 
A na samym placu kamienny kościółek wiejski za 
pada się w ziemię ze starości, obok parterowa ple
bania z og ródkiem, w którym siwiuter1ki proboszcz 
grzebie coś przy kwiatach. I jeszcze schludny hote
lik „de la Fadctte" („Czarodziejl<a"), w l<tórym moż
na wygodnie przenocować i którego restauracja jest 
rbwnocze~nie wiejską knajpą, gdzie w sobotni wie
czór chlopi w niebieskich roboczych bluzach schodzą 
się na wino, piwo czy aperitif. Potem, za placem, jest 
już wie• przy lekko krętej drodze, która się właśnie 
brukuje, ogrody, sady, pola, las. 

Krajobraz w Nohant nie ma w sobie nic szczególne
go: równina, pola uprawne i właśnie ten bardzo ty
powy nastrój wsi. Dlacz.ego Chopin, który wsi nie lu-
1111, elegancki bywalec miejskich salonów, tu jednak 
czul się dobrze i tu - w odległości 300 km od Paryża, 
chętnie przebywał? Aż korci, żeby odpowiedzieć, że -
być może - przypominało mu to Polskę, Mazowsze. 
żelazową Wolę„. Eo lcrajobraz jest Istotnie trochę 
polski, mazowiecki. 

Dla Francuzów, zwiedzaj:icych wcale licznie Nohant, 
jest to przede wszystkim muzeum George Sand. Coś 
jakby dom naszej Orzeszkowej. Tylko że francuska 
powieściopisarka miała życie dużo bujniejsze, przez 
Jej ~alony w Paryżu i w Nohant przewijali się wszyscy 
najlepsi poeci, pisarze, muzycy, malarze, politycy; w 
Nohant bywał też Mickiewicz, co zresztą jest w spi
sie gości zaznaczone„. 

Przewodnik z namaszczeniem opowiada o szczegó
łach codziennego życia George Sand. W jadalni 
zrekonstruowane jest nakrycie stołu jednego z „li
terack1ch" obiadów z biletami Flauberta, Turgienie-

Palacyk w Nohant. Rys. M. Sand 

wa, Dnniasa (syna) i jes · 
Wąskim ko~ t . zcze mnych znakomitości. 
z • Y arzyk,cm przechodzi się do ma1ej salki 
z~nlceną, na l<to1 ej. odgrywano sztuki George Sand, 
Jest~ uic;zyraly się one w te3:trach paryskich. Tu 
Sand ~ M~~{ marionetek, namiętność syna George 
mar10netek '~~~~~·rpr;:alarza bi aktora. W szafach 120 
Sand„. ' zn ie u ranych przez George 

Krr,ży tu wsz~d.zie duch Fryderyka, spędzone tu 
„ lata . w Noh~nt"_. tak dobrze znane z bografii i twór
~~ic1, upam1ętn1011e w sztuce Iwaszkiewicza dzialaj:i 
w ~'I wspommeu .. W tym przeładowanym empiro
sar l_ mbeblarn1, b_1belotami i rodzinnymi portretami 
wa~~~e . YW~ło ~1ele znakomitości, ale dla nas jest 
7. yr~ndo1!~11 ':;h wieczorami, pod ślicznym weneckim 
Jac1ółce, 0 'któr~f'Ls~~z~~\~ł. s1wo~e u_twory przy
nic z muz k. . . 1 zia, ze nie rozumiała 
stuchaczk;i;, 'w a d~i~~~1 t~vi~r~zi~, że była „doskonałą 
koju ~ostoj~e, ze s t a"roświ~~;:i;Ji~i~c~i~!~łni:d po-
ne łoze - to było łóżk Ch . • r zm
wozowni to powóz Geo o opma. Czarna kareta w 
kareta l<tór rge Sand, ale dla nas jest to 
n1eduż'y ciain/a:;.'::t1e .. Chopin przyjeżdżał na ten 
wejSciu' tło Pałacu ;,·w~:~1ec. I czy wted_y tuż przy 
catalpa (tak to się nazy,~a:a~ ;~mo buJ.nie jak . teraz 
przypominających lkac ' P . 1. , . pacbu hpy, kwiatach 
kasztana? · " : •sciach wyolbrzymionego 

naCl~~~j~ też_ panuj". ni_epodzie lnie w dużej pracowni 
. .g m. piętrze, z~m1emonej na muzeum pami tek 

~~~żk\vś~J~' _rybsunki, r~kopisy, drobiazgi Gc"org~ 
• . .me portrecik jej psa Markiza któr 

był natchmemem do znanego walca Chopina.'.. Y 

pu~i:~k~:ł·~~t~vi~rii'o~fn:,' ~~~1:ó~ ':!o~~i!1k!o':fzyć_ mały 
ocJc1en1u. Można zobaczyć też kartki . cdz1a_nym 
nym, cieniutkim staran . zapisane dehkat-
j . ' nym pismem nutowym To 
t~~~ ~~1~~~Yin~~~~1, ~ogą dochodził do zanoto~ania 
Ge-0rga Sand któr · t uzycznych? Opisała to właśnie 
tworzenia· się' Jego ~zie~: w Nohant była świadkiem 

d~~=go. twórczość była s_pontaniczna, cudowna. znaj
fort I. Ją me szukaJąc, niespodzianie. Nachodziła jego 
1 ~P!a~ nagła,_ pełna, wzniosła, to znów coś śpiewa
~ . w Je„o głowi«; w czasie przechadzki. Wówczas do· 
~~~~i:;c~~a~a1 s1ę praca najrozpaczliwsza, jaką kiedy-

, . . 1 z1a am. To był Jeden ciąg wysiłków wa 
h:':> 1 zmeclerpłiwienia dla uchwycenia pewnych ;zczc: 
g I w tematu tel:'o przesłuchania, to, co począł jako 



jedną całość, zaczynai nazbyt analizować, chcąc na
pisać, i jego żal, że, jak sądził, nie znajduje do~ć 
jasnego wyrazu, pogrążał go w pewnego rodzaju 
rozpaczy. Zamykał się całymi dniami w swym pokoju, 
płacząc, chodz~c, łamiąc pióra, powtarzając i zmie
niając sto razy jeden takt, zapisując go i wymazując 
tyleż razy i zaczynając nazajutrz na nowo z dro
biazgową i rozpaczliwą wytrzymałością. Sześć tygod
ni s pędził nad jedną stron l. aby w końcu zapisać jq 
tak, jak ją skreślił \\ pierwszym rzucie". 

August Grodzicki - „List z Paryża" 
(fragmenty) 

,,Lato w Noha·nf' to sztt:~<a. w ktćrej, zgod
nie ze wskazaniami Jarosława Iwaszkiewicza, 
muzyka winna znaczyć niemal tyle samo, co 
tekst literacki. Zwróciliśmy się więc z prośbą 
o jej nagranie do Reginy Smendzianki i wdzięcz
ni jesteśmy za jej cenny wkład w nasze przed
_tawienie. 

Re g i n a Sm end z i a n ka, Laureatka Kon
kursu im. Fr. Chopina w Warszawie 1949, która 
występowała na polskich estradach koncerto
wych będąc jeszcze dzieckiem, od r. 1949 kon
certuje również poza granicami Polski. Grała 
we wszystkich niemal krajach Europy, w USA, 
Kanadzie i na Dalekim Wschodzie. Uczestniczy 
w wielu krajowych i zagranicznych międzyna
rodowych festiwalach muzycznych, bierze też 
udział w szeregu zagranicznych podróży kon
certowych Filharmonii Narodowej, z którą 
odbyła ostatnie (styczeń - luty 1961) tournee 
po USA, Kanadzie i Szwajcarii. W chwili obec
nej koncertuje w kraju przygotowując się do 
kolejnego tournee po Bułgarii, Jugosławii, 
Niemczech i Francji (maj czerwiec 61) . 
\V repertuarze koncertowym posiada utwory 
od starych mistrzów począwszy z Bachem na 
czele, po najnowsze awangardowe kompozycje 
(w roku 1955 uzyskała nagrodę za wykonawstwo 
muzyki współczesnej na Festiwalu Muzyki Pol
skiej w Warszawie). Z wielkim zamiłowaniem -
zwłaszcza w czasie zagranicznych tournees -
gra utwory Fryderyka Chopina, których inter
pretacja zyskała jej \V świecie wysokie uzna
nie publiczności i krytyki muzycznej. W lutym 
1960 r. inaugurowała m. in. uroczystości Roku 
Chopinowskiego koncertem w Akademii Santa 
Cecilia w Rzymie. 

ot.o kilka fragmentów recenzji prasowych 
z ostatnich lat: . 

... Ta śliczna mloda dz;.iewczyna jest żywiolem. 
Zadziwila i oczarowalu publiczność. Niech więc 
powróci prędko do Paryża dać Lekcję int.erpre-

Regina Smendzianka 

ta~ji Chopina tym, którzy mordują go ... z mi
losci. (Paryż, 1957 ). 

... ta laureatka nagrody chopinowskiej gra 
z po.lotem, prawdziwą poezją i techniczną nie
sk.az_itelnoś~ią: które to cechy zapewniają jej 
m1e1~ce wsrod czoloicych pianistów naszych 
czaso~. (Drezno, 1960) 
w ... wielka, długa linia frazy , ton skoncentro

any i klarowny ... podwyższył jeszcze bardziej 
voetyzm:, Chopina.;·, (Buffalo, USA, 1961) 

··:mzelismy radosc odkrycia wirtuoza wyjątko
we; klasy - Reginę Smendziankę . Wniosła ona. 
w swą n1;terpretację nieprzeparty urok i roz
mach, ktorym nie sposób się oprzeć. 

(Lozanna , 1961) 
. ... R. Smendzianka coraz wyraźniej wysuwa 

się .na czolo naszej pianistyki. Uznana za naj
lepszą . w Polsce interpretatorkę współczesnej 
r;1.y~yki. fortepianowe;, duże sukcesy odnosi 
1 owniez w r epertuarze klasycznym i roman 
tycz~ym. Sukcesy od dawna przekraczając; 
granice k-ra;u a nawet Europy. (Kraków, 1961) 

L. K. 
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