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Cena 2,50 zł 

PAŃSTWOWY 

EATR NOWY 
Sezon 1965-66 

2485 - ŁDA - 30. 6.65 - N-11 /3 241 - 4.000 szt . 

JAR OSŁA W IW ASZKIEWICZ 

LATO W NOHANT 
SZTUKA w 3 AKTACH 

o sob y: 

F'RYDERYK CHOPIN . • . . . . . . 
BARONOWA AURORA DUDEVANT (Geor-

ge Sand) . . . . 

MAURYCY} 
SOLANGE jej dzieci . . . . . . . . 

ANTONI WODZIŃSKI, przyjac.iel Chopina . 
PANNA DE ROSIERES (Rozjerka) - uczen-

rnica Chopina . . . . . . . . . . . 

AUGUSTYNA, kuzynka i wychowanka paoni 
Sand .... . .. . ... . 

TEODOR ROUSSEAU, młody malarz . 
CLESINGER, rzeźbiarz . . . . 
FERNAND, syn b ogatego sąsiada 

JAN ZDROJEWSKI 

HANNA BEDRYŃSKA 
ANDRZEJ MAY 

WANDA CHWIAŁKOWSKA 
ZBIGNIEW JÓZEFOWICZ 

BARBARA GOŁĘBIEWSKA f 
MARTA SZCZEPANIAK 

HALINA MACHULSKA ). 
STANISŁAW SZYMCZYK 
:EUGENIUSZ KAMIŃSKI 
BOGUSŁAW SOCHNACKI 

/ 

JAN, służący Chopina . . . . 
MADELEINE, wiejska dziewczyna 

ROLESŁA W BOLKOWSKI 
BARBARA NIKIELSK' Maliul:ińsha, ( 

Sontę h-moll gra ZBIGNIEW SZYMONOWICZ 

Reżyseria: BOHDAN PORĘBA Scenografia: IWONA ZABOROWSKA 

Asystent reżysera: JAN ZDROJEWSKI 



Fragmenty listów .... 

DO AUGUSTA FRANCHOMME W PARYŻU 

Najdroższy przyjacielu • 
... Mój drogi, robię wszystko, co w mej mocy, aby pracować - ale jakoś mi to 

nie idzie - a jak tak dalej będzie to moje utwory nie będą przypominały świergotu 
żołn ani nawet dźwięku tłuczonej porcelany. Muszę się z tym pogodzić. - Pisz 
do mnie. 

Kocham Cię jak zawsze. 
F. Ch. 

Nohant, 8 lipca 1846 

Pani Sand przypomina się Twojej pamięci, jak również pamięci Pani Franchomme. 

DO RODZINY W W.11RSZAWIE W niedzielę, 11 octobra 184G 

Moi najdrożsi. 
Ch. de Nohant, przy stoliku obok fortepianu 

... Gram trochę, piszę trochę. Z mojej Sonaty z wiolonczelą raz kontent, drugi 
raz nie. W kąt rzucam, potem znów zbieram. Mam nowe trzy Mazurki; nie myślę, 
żeby ze starymi dziurami (wyraz nieczytelny), ale na to czasu trzeba, żeby dobrze 
sądzić. Jak się robi, to się dobrze zdaje, bo się inaczej by nic nie pisało. Dopiero 
później refleksja przychodzi i odrzuca albo przyjmuje. Czas to najlepsza cenzura, 
a cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel. .„Ja tu nieźle się mam, bo pogoda. Zima 
nie zanosi się na złą, a przy szanowaniu się to i tak zejdzie, jak przeszła, i dzięki 
P. Bogu, że nie gorzej. Ileż to ludzi gorzej! Prawda, że wielu lepiej, ale o tych nie 
myślę. Pisałem do panny de Rozieres, żeby tapicerowi mojemu kazała dywany po
łożyć, firanki i portiery założyć. Niedługo już trzeba myśleć o młynie, to jest o lek
cjach. Zapewne pojadę stąd z Arago i zostawię jeszcze na jakiś czas tutaj Panią 
domu, której synowi i córce do miasta nie śpieszno. Była tego roku kwestia o Wło
chach na zimę, ale młodzież za wsią. Mimo to na wiosnę, jeżeli Sol pójdzie za mąż 
albo Maurycy ożeni (obie rzeczy na warsztacie), zapewne zmienią się i zdania. 
Między nami. Zapewne się na tym tego roku skończy. Chłopiec ma 24-ty, a córka. 
18-cie. Ale o tym jeszcze niech to zostanie między nami. Piąta, a już tak ciemno. 
że prawie nie widać. Kończę ten list. „. Ch. 

Fryderyk Chopin 
Rysunek ołówkowy George Sand 



GEORGE SAND DO MARII DE ROZIERES W PARYŻU Nohant, 8 maja 1847 
Droga przyjaciółko, jestem przerażona. A więc to prawda, że Chopin był bardzo 

chory? Księżna Czartoryska pisała mi o tym donosząc, że niebezpieczeństwo już 
minęło, lecz co się stało, że Pani do mnie nie pisze? Jestem chora z niepokoju 
i w glowie mi się mąci, gdy piszę. Nie mogę odjechać od mej rodziny w takiej 
chwili, gdy nawet nie ma tu Maurycego, by zachować pozory i uchronić siostrę 
przed różnymi krzywdzącymi podejrzeniami. Cierpię bardzo, zapewniam Panią. 
Proszę do mnie pisać, błagam Panią! Chopinowi proszę powiedzieć o mnie, co Pani 
będzie uważała za stosowne. Ja nie śmiem pisać do niego, obawiam się go wzruszyć, 
boję się, że jest raczej przeciwny małżeństwu Sol i że za każdym razem, gdy o nim 
wspomnę, będzie doznawał przykrego wstrząsu. Jednakże nie mogłam z tego robić 
przed nim tajemnicy i musiałam postąpić tak jak to uczyniłam. Nie mogę robić 
z Chopina ani głowy rodziny, ani rady familijnej; moje dzieci nie zgodziłyby się 
na to, a ja straciłabym swą godność. 

Dobranoc, moja najmilsza, proszę pisać. George. 

DO GEORGE SAND W NOHANT 
Paryż, sobota, 15 maja 1847 

Jak wyrazić Pani, ile przyjemności sprawił mi list Pani przed chwilą odebrany 
i jak mię zajęły szczegóły dotyczące wszystkiego, co Panią teraz interesuje. Nikt 
z przyjaciół Pani, jak Pani doskonale wie, nie życzy szczerzej ode mnie szczęścia 
Pani dziecka. Toteż proszę to jej ode mnie powiedzieć. Jestem już zdrów. Niech Bóg 
darzy Panią zawsze siłami i energią. Życzę spokoju i szczęścia . 

GEORGE SAND DO WOJCIECHA GRZYMAŁY W PARYŻU 

Szczerze Pani oddany 
Ch. 

Nohant, czerwiec 1841 
„. Cieszę się, mój przyjacielu, jak tylko można. z zamążpójścia mej córki. 

Jest ona pełna miłości i szczęścia , a Clesinger wydaje się być jej godny, bo kochc1 
ją szalenie i jest w stanie stworzyć jej życie, o jakim ona marzy. Lecz to wszystko 
jest obojętne, bo cierpi się w każdym razie, gdy powzięło się podobne postanowienie. 
Wyobrażam sobie, że Chopin także musiał bardzo cierpieć, gdyż nie znane mu były 
okoliczności i wobec tego nie mógł mi radzić. Co prawda w sprawach realnych, ży 
ciowych nie można było brać pod uwagę jego rad, bo nigdy nie widział wydarzeii 
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w prawdziwym świetle ani nie zdawał sobie dokładnie sprawy z natury ludzkiej. 
Dusza jego napełniona jest wylqcznie poezją i muzyką, dlatego nie może znieść tego. 
ci jest niezgodne z jego zapatrywaniami. Poza tym jego wlyw na moje sprawy ro
dzinne oznaczałby dla mnie utratę mego autorytetu wobec dzieci. 

Pomów z nim o tym i staraj się przekonać go ogólnie, by przestał zajmowa.'. 
się zbytnio sprawami moich dzieci. Jeśli mu powiem, że Clesinger (którego nie znosi) 
jest godzien naszego zaufania, jeszcze bardziej będzie go nienawidził i w końcu 
wywoła nienawiść Solange . • „ 

DO RODZINY W WARSZAWIE Paryż, 8 czerwca 1847 

... Ja 2-go maja dostałem mocnego ataku astmy i musiałem parę tygodni w domu 
siedzieć - ale to nie zaszkodziło mi wiele, bo teraz pogoda, zdrów już zupełnie 
jestem - mówią, że to patent na długie zdrowie - mniejsza o to teraz. Ale to było 
przyczyną, żem Wam dawno nie pisał. 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 robił na to wszystko. - On, pan młody, diabeł wie z jakiej familii. Był tu 
prezentowany i nikomu się nie śniło, że się kiedyś na tym skończy, aż do wyjazdu 
na wieś ostatniego. Mi się jednakże to zaraz nie podobało, że go matka pod nie
biosa wychwalała, że jeździli do jego atelier prawie co dzień pozować biusty - że 
przyjmowali co dzień kwiaty i rozmaite inne rozmaitości - pieski itd. (dlatego na
pisałem w przeszłym Waszym Ziście, że o nim zapewne więcej usłyszycie). Matka 
kochana, ale za grosz praktycznego rozumu nie ma, zaprosiła go na wieś: on tylko 
teg? chciał - pojechał, a że obrotny, nie mieli czasu się obejrzeć, jak się to wszystko 
sko11czylo . •.. Szkoda, biorqc rzeczy na prosty rozum - a może i bardzo dobrze, 
uważając to z tego punktu, że P.S. ekscepsjonalnie zawsze działa - że 
w ogóle w szystko jej na dobre się obraca - nawet to, co zdaje się niepo
dobnym na pierwszy rzut oka. Jak jej mówię. że ona ma swoją gwiazdę, co ją pro
wadzi; tym często konsoluję, jak czarne myśli przychodzą. Jakoż w istocie. Bieda 
jej z mężem na dobrą się stronę obróciła. Dzieci, które nad wszystko kocha, miała 
zawsze przy sobie - wychowała je zdrowo i szczęśliwie. Sama przy ogromnej pracy 
zdrowa - ani na oczy nie zapada napisawszy tyle tomów (przeszło 90 kilka) Wszyscy 
ją uwielbiają - nieuboga - dobroczynna, zamiast wesela córki dała 1000 fr. dla 
biednych swojej parafii, jak u nas mówią. ,.-- Tylko czasem nieprawdę mówi, ale 
to wolno romancierowi. „. Najprzywiązańszy 

Ch. 

Dwór w Nohant 
Rysunek ołówkowy Maurycego Sand 
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JAN EKIER 

Czym jest dla mnie Chopin? 
Chopin w s:"oich utw~rach jest nie:"ątpliwie romantykiem, twórcą będącym par excellence wyrazicielem 
?W~JeJ epok1. ~est on Jednak klasykiem w sensie doskonałości formy swych dzieł . Jest również ekspres
JOm~tą, sug_eruJąc sł~ch~c~owi swoje . najgłębsze stany_ \~ewnętrzne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę odkryw
czośc Chop1~a w dz1edz:me melodyki, formy, harmomk1 (aż do odejścia od tonalności), znajdujemy w nim 
twórc~ ?lls~1ego s:vą mentaln?ścią kompoz_ytorom XX wieku. Może w tej wszechstronności Chopina leżą 
wartosc1 ;v~eczne Jeg~ m_uzyk1. Celem .m~1m jako odtwórcy jego dzieł jest jak najuczciwsze wniknięcie 
w te własme wartości wieczne, z usu111ęc1em na plan drugi zewnętrznego piętna jego epoki. 
Bogactwo twórczości Chopina może w dużej mierze wypełnić mi jako pianiście moje zapotrzebowanie mu
zyczne. Równocześnie skierowuje moje zainteresowania na zgłębienie muzyki, z której Chopin wyszedł (Bach 
Mozart), i muzyki, którą przeczuł (muzyka współczesna) . ' 
... ~szec~stronność Chopina jest mi bliska w swej togatej skali uczuć i nastrojów. Znajduję w nim głę
boki tragizm, smutek, melancholię, pogodę, wytworną weso!ość i „brylantowy" dowcip, wspaniałą i szczerą 
radość. W jakimkolwiek nastroju znajdowałbym się w danej chwili, zawsze mogą znaleźć odoowiednik 
w którymś z jego utworów. 

... Chopin jest aktualny dla całego świata muzyki przede wszystkim jako wzór idealnej postawy twórczej 
kompozytora. (Jeżeli traktujemy go jako wzór, musimy oczywiście naśladować jego podejście do twór
czości, a nie jej wyniki, jak to czynią ,.mali duchem muzycznym" ludzie, kopiujący jego chwyty melody
czne czy harmoniczne). Postawę tę cechuje przede wszystkim odwaga. Chopin nie bał się pisać niczego, 
co ~ jego pojęciu było wartościowym, czyby to było sięgnięcie do ~tarych wzorów muzycznych, na których 
wyrosł (Bach, Mozart), czv wyprzedzenie epoki ,.o sto la t, .rhociażby to miało wywołać sprzeciw czy zastrze-
żenia współczesnych mu ludzi. · ' 

Ruch muzyczn y nr 5/6 1949 

KAROL SZYMANOWSKI 

Fryderyk Chopin 
Romantyzm, w sensie ideowego zabarwienia epoki, stanowi ogólne tło i ramy, w których zwykliśmy 

ujmować jego psychologiczną sylwetkę. Romantyzm stwarza ów nieprzezwyciężony, aprioryczny niejako 
punkt widzenia, z którego wypływały wszystkie dotychczasowe o nim i jego sztuce sądy. Daje on całej 
jego postaci specyficzne zabarwienie, uwydatnione jeszcze posępnym tłem naszych ówczesnych dziejów . 
• „ „Romantyczność" ·nie wyczerpuje najistotniejszej treści jego dzieła, potrafił on stworzyć w swej muzyce 
wartości pozytywne, które swym bezwzględnym „nowatorstwem" wyprzedzały o wiele epokę, przy tym 
- - wartości tak stałe i niezmienne, iż bogate w zdarzenia i wszelkie eksperymenty dzieje muzyczne XIX w. 
i początku XX przeszły ponad nimi, w niczym nie zaćmiwszy ich blasku. Przeciwnie nawet: szereg 
„rewolucyjnych" przemian w królestwie sztuki, ctchujących ostatnie lata, spotęgował jeszcze ów blask, 
wykazując w całej pełni wewnętrzną żywotność sztuk i Chopina. 
„. Był on jednym z największych „rewolucjonistów" w muzyce, burząc bowiem tradycjonalizm formalny 
i „duchowy", otworzył jej drogę do wolności. Jednak instynkt nieomylny, wysoka kultura ukazały mu od 
razu drogę do własnej niezłomnej „dyscypliny". Plastyczna wyobraźnia nakreśliła zasadnicze kierunki 
i linie graniczne. W dobrowolnych owych więzach dopiero rozwinęło się jego metier - przecudne „rze
miosło" jego formalnej doskonałości„. 

Skamander 1923 
ZYGMUNT MYCIELSKI 

Kilka myśli o Chopinie 
znaczenie Chopina polega i na tym, że potrafił on uniknąć niebezpieczeństw tego czasu i tego stylu 

dzięki zadziwiającej dyscyplinie klasycznej. Nie improwizował jak Liszt i Wagner, lecz komponował jak 
Mozart i Bach. Gdy zabierał się do pisania mazurka, etiudy czy preludium, to zakładał, wiedział i znał 
d?kładn.ie swe zamierzenia twórcze. Nic mu się nie rozrastało ponad miarę, nie puszczał wodzy imaginacji, 
me odbiegał od planu. Całkiem wyjątkowe są w jego dziełach miejsca, w których moglibyśmy podejrzewać, 
że dał się do pewnego stopnia unieść swej fantazji. Nad bujnością swych' pomysłów muzycznych panuje 
- jak panowali nad nią tylko najwięksi. 
Chopin ti~zyma w rc;kach materiał i treść, emocję i środki ... Ten romantyk nie łudzi się nigdy. Jest 
realny, wie zawsze, do czego warto i wolno się wziąć, a z czego trzeba zrezygnować. 

Ruch muzyczny nr 5/6 1949 




