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JAROSŁAW IWASZKIEWICZ, prozaik, poeta, dramaturg 
i eseista, urodził się 1 O lu tego 1894 roku w Kalniku na Kijo
wszczyźnie. W roku 1909 rodzina Iwaszkiewicza przeniosła 
się do Kijowa, gdzie pisarz kończy gimnazjum, szkołę mu
zyczną i konserwatorium, studiuje w latach 1912 - 18 pra
wo, a także debiutuje jako poeta w czasopiśmie „Pióro". 

W roku 1918 znalazłszy się w Warszawie nawiązuje kon
takt z młodymi poetami: Tuwimem, Słonimskim, Lechoniem, 
Wierzyóskim i wraz z nimi tworf:y grupę „Skamander" sku
pioną wokół czasopisma pod tym tytułem. W latach 1924 -
39 współpracuje z tygodnikiem „Wiadomości literackie". 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego ogłasza tomiki 
poezji: „Oktostychy" (1918), „Dionizje" (1922), „Kasydy za
kończone siedmioma wierszami" (1925), „Księga dnia i księga 
nocy" (1929), „Powrót do Europy" (1931), „Lato 1932" (1933), 
„Inne źycie" (1937), „Wiersze wybrane" (1938) . Inne utwory 
z tego okresu - to powieści poetyckie: „Zenobia Palmura" 
(1920), „Legendy Demeter" (1921), „Ucieczka do Bagdadu" 
(1923), powieści: „Hilary, syn buchaltera" (1923), „Ksiqżyc 

wschodzi" (1925), „Zmowa mężczyzn" (193J), „Czerwone tar
cze" (1934), „Panny z Wilka" (1934), „Pasje błędomierskie" 
(1938), zbiór opowiada11: „Młyn nad Utratą" (1936) oraz dra
maty: „Kochankowie z Werony" (1929), „Lato w Nohant" 
(1936) i „Maskarada" (1938). 

W okresie powojennym wydał zbiory poezji: „Wiersze wy
brane" (1946), „Ody olimpijskie" (1948), „Wiersze z różnych 
epok" (1952), „Warkocz jesieni" (1954), „Ciemne ścieżki" 

(1957), „Liryki" (1958). Oprócz tego publikował liczne utwo
ry prozą m. in. zbiory opowiadań: „Stara cegielnia - Młyn 

nad Lutynią" (1947), „Nowele włoskie" (1947), „Opowieści 

zasłyszane" (1954), powieść „Sława i chwała" (1956-58), dra
maty: „Odbudowa Błędomierza" (1951) i „Wesele pana Bal
zaca" (1959). Iwaszkiewicz jest ponadto autorem książek 
o Chopinie i Bachu, licznych esejów i pamic;tników z pod
róży. Od roku 1954 stoi na czele redakcji miesięcznika „Twór
czość", jest prezesem Związku Literatów Polskich. 

Jarosław Iwaszkiewicz trzykrotnie otrzymywał nagrodę 

państwową w dziedzinie literatury (1952, 1954, 1963). W roku 
1964 odznaczony został· Orderem Budowniczego Polski Lu
dowej. 
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OS OBY: 

Fryderyk Chopin 

BOGDAN KIZIUKIEWICZ 

Baronowa Aurora Dudevant (George Sand) 

JADWIGA WYSOCKA 

Solange, jej córka 

ANNA DROŻDŻÓWNA 

Maurycy, syn pani Sand 

JÓZEF JACHOWICZ 

Antoni Wodziński, przyjaciel Chopina 
WŁODZIMIERZ SAAR 
WITOLD MIERZYŃSKI 

Panna de Rosieres (Rozjerka), uczennica Chopina 

MAGDA SZKOPÓWNA-BARTOSZEK 

Augustyna, kuzynka i wychowanica pani Sand 
BARBARA BARCZ-POTOCKA 

Teodor Rousseau, młody malii.rz 
HENRYK GOŃDA 

Clesinger, rzeźbiarz 

WINCENTY ZAWIRSKI 

Fernand, syn bogatego sąsiada 
ZBIGNIEW BARTOSZEK 

Jan, służący Chopina 

ZBIGNIEW 7.AREMBA 

Madeleine, wiejska dziewczyna 

ANNA BIEŃKIEWICZ-KUJAŁOWICZ 

Rzecz dzieje się w posiadłości pani Sand, Nohant 
latem w roku 184 ... 
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JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

CHOPIN I PANI SAND 

Dziwna jest historia tej miłości. Nie pierwszej, zresztą, 

w życiu znakomitej pQwieściopisarki i pięknej kobiety. Oso
ba , ta przeszła wiele burz w życiu, zanim spotkała polskie
go muzyka, który właśnie w tych czasach wyszedł ze swej 
żałosnej i smutnej przygody, ze swego, „narzeczeństwa" 

z Marią Wodzińską. W dziejach przyjażni francuskiej pisar
ki z polskim muzykiem istnieje jeszcze wiele rzeczy niewy
jaśnionych. Nie dlatego, że znikły wszystkie listy pomic;dzy 
tym dwojgiem wymienione, które zapewne zawierały nie
jeden szczegół interesujący. Myślc;, że dlatego tak nic nie 
wiemy o dziejach tej miłości, że niektóre regiony serca ludz
kiego na zawsze pozostaną niezbadane. Są one często jak 
białe mapy nie odkrytych okolic. Z tą różnicą, że mapy nie
znanych ziem kurczą się w miarę badań podróżników -
tajemnice zaś serc ludzkich czasem na zawsze pozostają ta
jemnicami. 

Kiedy poznał Chopin panią Sand, starszą od niego i bardzo 
jui wtedy sławną, nie wiadomo. Nie wiadomo też kto był 
pośrednikiem tej znajomości. Jedni mówią · o Hillerze, inni 
o Liszcie. Zresztą nie jest to ważne. Mając tych samych 
przyjaciół, obracając się w tych samych kołach artystycz
nych musieli się zetknąć. Zanim się pokochali - Chopin 
czuł do pani Sand potężną antypatię. „Cóż to za antypatyc?
na kobieta, ta pani Sand? - powiedział do przyjaciela 
swego Hillera - czy to aby rzeczywiście kobieta?". 

Bardzo się dużo mówi o męskości pani Sand, o tym, że się 
ubierała w spodnie, że paliła cygara, że pisała jak prawdzi
wy mężyczyzna, że używała sportów, jeżdziła konno i pły
wała w zimnych n;ekach. Wielu uważa panią Sand za mE;ż
czyznę w spódnicy. Dużo jest w tym przesady. Bardzo wie
le rzeczy w jej postępowaniu tłumaczy właśnie i przede 
wszystkim jej kobiecość. 

Jej kobieca próżność każe jej zawsze pozować _przed ja
kimś niewidzialnym zwierciadłem, każe jej starać się oszu
kać badawcze oko widza czy czytelnika i przybrać ten wy
raz, jaki jej się w tej chwili wydaje najbardziej do twarzy . 
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Jeżeli nie będziemy pamiętali o tym, nie będziemy rozu
mieli jej wymyślnych i pogmatwanych kłamstw, tych nie 
skończenie zawiłych frazesów, za którymi stara się ona ukryć 
swoje prawdziwe popędy i niczym nie opanowane pragnie
nia. Tak samo oczywiście przesadą jest to, co się mówi, 
o kobiecym usposobieniu Chopina. Zresztą, sama jego mu
zyka tak bardzo oryginalna i mocna, sama artystyczna pew
ność siebie mówi już o tym. Kontrast pomiędzy Chopinem 
a George Sand na czym innym polegał, nie na łatwym do
wcipie: Monsieur Sand et Mademoiselle Chopin - pan Sand 
i panna Chopin. 

Jeden z wybitnych naszych pisarzy powiedział o domu 
w Nohant, gdzie Chopin zazwyczaj spędzał wakacje, że 

w domu tym pana.wał talent pani Sand, lecz straszył .ge
niusz Chopina. W zdaniu tym uchwycony został podstawowy 
kontrast pomiędzy tym dwojgiem ludzi, ich zasadnicze nie
porozumienie. Nie mogli się zrozumieć, ich pojęcia o sztuce 
były tak dalekie od siebie jak tylko dalekim moż~ być nie
zrozumiany i potężny geniusz od popularnego i dostępnego 
talentu. Talent pani Sand niecierpliwił Chopina, geniusz 

-naszego muzyka straszył panią Sand. 
Nasze feministki bardzo bronią pani Sand. Powtarzają 

nawet, że byfa to kobieta, która wstrząsnęła losami świata. 
Jej się tak zapewne samej zdawało. Ale wystarczy przeczy
tać parę stron tej świetnej zresztą stylistki, by stwierdzić, 
iż była po prostu za mało inteligentna, żeby rozumieć czło 

wieka, z jakim ją losy sprzęgły, i to - jak na jej burzliwą 
karierę miłosną - na dosyć długi czas . 

I?opóki trwała miłość, czyniono sobie wzajemne ustęp

stwa, wszystko było dobrze. Gdy się miłość ulotniła, zosta
ła przyjażń. Czy miłość ta trwała krótko i zaraz przerodziła 
się w przyjażń, trudno jest orzec. Tak przynajmniej pani 
Sand stara się przekonać wspólnego przyjaciela, Wojciecha 
Grzymałę, w słyn.nych swoich listach. Ale sam Chopin po
wiada o pani Sand: „ ... wszyscy ją uwielbiają - nieuboga -
dobroczynna - tylko czasem prawdę mówi - ale to wolno 
romancierowi", - dodaje skwapliwie i jak gdyby z ironią 
w stosunku do romansopisarstwa swej przyjacfółki. Toteż 

wszystkie enuncjacje pani Sand, nawet najbardziej prywat
ne, należy brać z wielką ostrożnością . 

Jakkolwiek bądź było - w przyjaźni tej potworzyły się 

szybko rysy, rozszerzały się z biegiem lat i doprowadziły do 
rozstania, które dla Chopina stało się tragedią, dla pani Sand 
było jednym rozstaniem wi~cej. 
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Powiadają, że Chopin wsi nie lubił. A jednak pobyt w No
hant - dokąd nasz muzyk odtąd wracał co roku - ożywiał 

go jak gdyby i, co najważniejsze, pobudzał jego twórczość. 

Tutaj powstały jego najpiękniejsze, najważniejsze dzieła . Tu
taj powoli goiły się jego rany moralne - rany serca i fi
zyczne - rany płuc. Nohant zapewne i to staranie, jakie koło 
niego na wsi miano, sprawiły, iż ustały straszne krwotoki, 
a zdrowie Chopina wzmocniło się, pozwalając mu wiele sił 

poświęcić twórczości. 

Dom pani Sand, jej dwoje dzieci, do których serdecznie 
się przywiązał, otoczenie przypominające mu polskie domy 
wiejskie i jego wakacje w Sannikach czy Sokołowie -
wszystko to dobroczynnie wpływało na jego usposobienie 
i twórczość. Wiejskie zacisze pani Sand rozbrzmiewało .mu
zyką i dysputami. Bywali tutaj Liszt ze swoją przyjaciółką, 
panią d'Agoult, znakomity przyjaciel Chopina malarz Dela
croix, socjalistyczni przyjaciele pani Sand, która ich idee 
poczęła wcielać w tendencyjne romanse. Dużo było młodzie
ży, kolegów syna pani Sand, Maurycego, oraz okolicznych 
sąsiadów. 

Czasami całe towarzystwo znudzone uczonymi rozmowami 
i zmęczone spacerami zabierało się do improwizowanego te
atru. Przedstawiano przysłowia i szarady, improwizowano 
pantominy. A Chopin najczęściej był duszą takich zabaw. 
Zasiadał do fortepianu i swoimi improwizacjami poddawał 
koncepty, wprawiał grających w rytm taneczny lub też ilu
strował występujące postacie „portretami" muzycznymi, któ
.rych dar specjalnie posiadał. 

Z takiej zabawy wesołej urodził się zapewne w owym 
czasie walc Chopina As-dur, opus 42, jedno z dzieł rzadkiej 
u Chopina pogody ducha. Na poły kapryśny, czasami zadu
many, żartobliwy i sentymentalny, czasami zrywający się 

do lotu, niepowstrzymany, zawrotny, kończący się atakiem 
serdecznego śmiechu - walc ten to jak gdyby portret ja
kiejś młodej dziewczyny. Może to jest wizerunek dorastają
cej w piękną pannę córki pani Sand, uroczej Solange, której 
postać nie przeszła bez śladu w życiu Chopina?. 

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

Chopin. J.949. - fragmenty 
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JERZY BROSZKIEWICZ 

CZASY NOHANT 

Latem 1838 roku Paryż obiegła nowina niezwykle sensacyj
na. Łączyła ona dwa nazwiska: George Sand i Chopina. 
Wtajemniczeni twierdzili, że słynna pisarka pierwsza wy
stąpiła z inicjatywą - było to zresztą w jej stylu i cha
rakterze. Po prostu napisała na bilecie: „On vous adore" -
i podpis „George". Była piękną kobietą, wielką pisarką, nie
zwykłym. człowiekiem. Wieloletn·ią przyjaźń rozpoczęła pod
róż na Majorkę. W Paryżu mieszkali niemal wspólnie -
każ.de lato spędzano w Nohant, wiejskim pałacyku pisarki. 

Sand i Chopin - to już właściwie cała „sprawa". Niepraw
dopodobnie zawikłana, zatarta biegiem lat, setką interpre
tacji, nieszczerością wyznań samej bohaterki, której 
„Wspomnienia" przez swój ton historyczny i pretensjonalny 
najgorzej przysłużyły się chyba jej samej. Rzeczywistej 
prawdy dziś już nie odkryjemy. Jedno jest chyba pewne: 
najdalsze owej' prawdy były gwałtowne, stronnicze oskarże
nia, które badacze całej „sprawy" kierowali to pod jednym, 
to pod drugim adresem - opinie, podług których całą winę 
za niepowodzenia owej miłości i przyjaźni ponosił jeden 
tylko z bohaterów romansu. 

Wydaje mi się, że cała ta historia nigdy nie była ani zbyt 
prosta, ani zbyt łatwa. Doszło przecież do spotkania dwojga 
ludzi o ogromnych talentach i przeciwstawnych charakte
rach. Równocześnie jednak w diariuszu ich wspólnych lat 
było niewątpliwie wiele kart jasnych, wiele pięknych do
świadczeń. 

Za moment szczególnie wymowny uważam ten fakt, że 

okres owej przyjaźni jest okresem najwyższego lotu twór
czości Chopina. W Nohant rodziły się dzieła największe -
w Nohant pracował w i e. 1 k i C h o p i n. Po latach 
twórczego impasu i najbardziej gorzkich osobistych doświad
czeń uzyskał wreszcie dom. A wiadomo jak bał się, nie zno-
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sił, nienawidził samotności. Otrzymał wpierw miłość - po
tem troskliwą, opiekuńczą przyjaźń. Żył i pracował wśród 
bliskich - właściwie odnalazł rodzinę . 

. To bardzo wiele. To bardzo wiele nawet wobec gorzkie
go, obustronnie niesprawiedliwego rozstania. Dlatego nie 
powinno nam ono przesłaniać całej historii romansu i przy
jaźni. Tym bardziej, źe wielcy artyści nie zawsze bywali na 
codzień wielkimi ludźmi. Chopin rzeczywiście potrafił zro
bić awanturę o pulardę przy obiedzie w Nohant - choć 

w tym właśnie Nohant ·i w tym to czasie pisał Sonatę h-mol. 

Urok Lata w Nohant kryje się chyba w respektowaniu 
tej prawdy o Chopinie. Nie jest to po-ąg z brązu, daleki hi
storią i wielkością geniusz, tragiczny romantyk, tak genial
ny, źe aź obcy naszym oczom i sercom. Oto wychodzi ku 
nam człowiek pełen naturalności i prostoty: rozzłoszczony 

obiadowym menu, poźyczający pieniędzy Wodzińskiemu, za
troskany o jedwabną kamizelkę. Czy to tylko plotki? Czy to 
moi.e koncepcja „kuchennych schodów"?. Nic podobnego! na 
pozór od owej p ulardy pozostaje już tylko krok do śmiesz
ności. Tymczasem dokonuje się krok prosto w wielkość. 

wszystkie tamte drobiazgi i plotki nikną - pozostaje nato
miast Largo z Sonaty, Chopin już bliski nam i znajomy. 

Lato w Nohant to późny czas przyjaźni George Sand i Cho
pina . . Łatwiej było wtedy o nieporozumienia niż o tkliwość. 
Ale to, że właśnie· w chil.teau de Nohant - i to nawet 
w owym czasie - powstaje Sonata, jest, jak sądzę, argumen
tem za dobrym sensem owej przyjaźni. I to argumentem 
sprawiedliwym. 

JERZY BROSZKIEWICZ 
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WŁODZIMIERZ MACIĄG 

INTERPRETACJA POSTACI CHOPINA 

I oto interpretacja postaci Chopina w Lecie w Nohant, 
w ogóle zresztą artysty, tego - jak już wiemy - najwaź

niejszego bohatera twórczości Iwaszkiewicza. Chopin poja
wia siq na scenie dopiero w drugiej' połowie sztuki, udział 
jego w intrygach miłosnych, jakie mają miejsce w domu ba
ronowej jest minimalny, a jednak obecność tego wielkiego 
artysty wypełnia przestrzeń aurą jakiejś wartości nie
uchwytnej. W teatrze symbolizować ją mają dźwięki muzyki 
trwające nieprzerwanie przez dwa pierwsze akty - dopóki 
Chopin nie pojawia się na scenie. Ale nie tylko to. 

Chopin jest poza tym celem westchnień Solange, czułości 
yeorge Sand, zazdrości, mieszkających w domu baronowej, 
malarzy. Bo poza nim są tu inni artyści, jest baronowa, któ
ra pisze głośne. powieści, jakiś malarz, jakiś dość cynicznie 
sobie poczynający rzeźbiarz. Lecz tamci uwikłani są w drob
ne źyciowe zabiegi, starają s ię o dobre sprzedanie powieści, 
o dobry oźenek dzieci, o korzystny mariaż . Nawet szczere 
uczucia Rousseau, młodego malarza, mają wymiar infantyl
ny, trochę śmieszny, bo lekceważona miłość zawsze człowie
ka ośmiesza. I nie chodzi tu także o jakieś polskie czy sło
wiańskie tęsknoty, które żyją w świadomości Chopina, obok 
niego przecież gra w karty i zdobywa kobiety Antoni Wo
dziński, kłóci się ze służbą baronowej lokaj przywieziony 
z kraju. 

Wśród tej codziennej krzątaniny żyje geniusz i źyje ina
czej. Bierze w jakiejś mierze udział w wydarzeniach domu 
kogoś tam wyróżnia, do kogoś innego ma słabość, zerwał jed~ 
ne związki miłosne, inne gotów by nawiązać. Lecz istota je
go wewnętrznego życia jest inna, ona realizuje się nad for
tepianem i nikt z domowników z nią się nie kontaktuje. Tu 
właśnie, w najwyższej sferze, Chopin pozostaje samotny, 
obcy wszystkim, nie zrozumiany. Wszyscy Chopina lubią, ale 
za to, co w jego osobowości jest raczej przypadkowe. Przez 
trzy akty sceniczne doszło do zupełnie nowych układów to
warzyskich, erotycznych, Chopin natomiast pracuje nad tą 
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samą sonatą, w roztargnieniu i jak gdyby tylko fragmentami 
swojej osobowości bierze udział w domowych rozgrywkach. 
Dochodzi wreszcie do jakiegoś przypadkowego rozstrzygnię
cia, w ·którym rola Chopina jest "YYnikiem jego kaprysu 
i pragnienia odmiany. Nic go tu naprawdę przecież nie wią
że. Najważniejsza sprawa, pomysł muzyczny środkowej czę
ści sonaty, rozwiązuje się w przypadkowej chwili, na stop
niach karety. Może ją wyjazd przyśpieszył, może nie miał 
właśnie na nią żadnego wpływu? W każdym razie zakoń
czenie to unaocznia czytelnikowi tezę o niejednorodności obu 
sfer życia: powszednich perypetii towarzyskich, erotycz
nych, finansowych - 1 sfery wielkiej sztuki, poszukiwań 
artystycznych geniusza. 

Kim jest wielki artysta? Lato w Nohant - to swoista pa
rafraza modernistycznego stosunku do artyzmu. Artysta -
to ani demon, ani człowiek natchniony, ani wreszcie ktoś 

absolutnie obcy otoczeniu. Geniusz artysty mieszka po pro
stu gdzie indziej, to co człowiek obdarzony nim prezentuje 
otoczeniu może być zwykłe, nieśmiałe, nijakie. Geniusz to 
ani postawa, ani koncepcja życia, ani wreszcie wyrazy spo
łecznych potrzeb. To sprawa posiadania wewnętrznego in
strumentu, tajemnica duszy, niewymierna towarzyskimi mia
rami. Iwaszkiewicz daje odpowiedź na miarę swej koncepcji 
artyzmu, którą zademonstrował w prozie. 
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WŁODZIMIERZ MACIĄG 
Dramaty Jarosława Iwaszkiewicza - fragment 

Dialog. 1959. Nr I 

PRAPREMIERA WARSZAWSKA 

Prapremiera „Lata w Nohant" Jarosława Iwaszkiewicza 
odbyła się 4 grudnia 1936 roku w Warszawie. Sztukę tę wy
stawił Teatr Mały w reżyserii Edmunda Wiercińskiego, 

w dekoracjach Stanisława Śliwińskiego i kostiumach Zofii 
Węgierkowej. Na fortepianie grał Seweryn Turel. Oqsada 
była następująca: Baronowa Aurora Dudevant (George Sand) 
- Maria Przybyłke>-Potocka, Maurycy - Stefan Michalak, 
Solange - Nina Andryczówna, Wodziński - Stefan Groli
cki, Panna de Rosieres - Zofia Grabowska, Augustyna -
Irena Borowska, Rousseau - Jerzy Roland, Clesinger 
Władysław Kaczmarski, Fernand - Jan Kreczmar, Jan 
- Aleksander Bogusiński, Madeleine - Janina Wilczówna. 

Przedstawienie wzbudziło ogromne zainteresowanie. Oto 
co pisał o nim Tadeusz Boy-Żeleński w recenzji zatytułow~
nej „Ariel i pularda" („Kurier poranny"). „To wygranie 
prawdziwego Chopina na scenie z jego muzyką, z jego ma
ską subtelnym czarem glosek jego nazwiska, mogloby latwo 
wydać się sztuczne, gdyby nie to, że dokonane jest delikatną 
dlonią poety, z najszczerszym, udzielającym się wzrusze
niem". 

Krytyk teatralny „Wiadomości Literackich", Antoni Sło
nimski, stwierdzał, że Iwaszkiewicz „potrafil wprowadzić 

w konflikt codziennych spraw ludzkich postać geniusza mu
zyki, nie okradając go z majestatu wielkości, nie brutalizu
jąc i nie ściągając do pospolitości w najbardziej nawet go
spodarskich i malostkowych swarach. Potrafil nie tylko po
kazać nam Chopina jako człowieka, ale nawet bawić się je
go osobą, zachowując jednocześnie nieodstępny, wszędzie za 
nim idący nimb poezji. Można by sprzeczać się z Iwaszkie
wiczem, czy sprawiedliwie, czy może zbyt 3uz niechętnie 

potraktowal postać George Sand. Można uważać, że Chopin 
jest chwilami zbyt oschły i brutalny dla wiernej przyjaciół
ki jego tulaczki, niedoli i choroby, ale uŹnać musimy, że au
tor, powziąwszy taki właśnie zamiar przedstawienia spraw 
łączących i dzielących George Sand i Chopina, przeprowa
dzil swe zamierzenia bezblędnie. ( ... ) Prawdziwą niespodzian
kę sprawiła maestria Iwaszkiewicza w dozowaniu efektów na 
wskroś teatralnych. ( ... ) W ogólnym . efekcie trzeba uznać tę 
sztukę za wielki i lizlachetny sukces Iwaszkiewicza". 
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