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Kiedy w połowie lat 90. zostałam polskim rzecznikiem prasowym Festiwalu
Chopinowskiego w Nohant, nigdy nie przypuszczałam, jak długą i wielką przygodą
będzie dla mnie spotkanie z Fryderykiem Chopinem i George Sand.
Było ciepłe lato. Całe Berry zakwitło łąkami na pagórkowatym terenie. Co jakiś
czas widok przecinał strumień, a przy nim młyn, otoczony gęstwiną dzikiej
winorośli pnącej się po kamiennym murze, z kołem młyńskim wtórującym do taktu
spadającej wodzie. Staw lub jezioro dodawało błękitu zielono–żółto-czerwonej
palecie krajobrazu. Maleńkie domki, z malowniczymi okiennicami i dachówkami
otoczone gęstwiną zieleni w małych osadach, stanowiły stały element okolicy, na
równi z gęsto usianymi całkiem dobrze do tej pory prosperującymi
średniowiecznymi zamczyskami.
Zamieszkałam w typowym dla Berry malowniczym domu z klimatem i atmosferą
przekazywaną z pokolenia na pokolenie u bardzo serdecznej francuskiej rodziny.
Codziennie rano dostawałam na śniadanie świeże bułeczki „a la George Sand” i
codziennie dawano mi do zrozumienia, że jako rodaczka Chopina, jestem
wyjątkowym gościem. Posiadłość George Sand to mała osada, o specyficznym
charakterze. Wiejski dwór w stylu Ludwika XV otoczony dzikim parkiem był
zaniedbany. Mimo, że udostępniony dla zwiedzających i wpisany do rejestru
zabytków państwowych, a tym samym otoczony opieką państwa, nie miał wówczas
charakteru muzeum. Przypominał raczej dom w nieładzie, który po jakiejś „burzy”
w pośpiechu opuścili mieszkańcy, zabierając tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Mimo
to, gdzieś w ścianach i sprzętach zatrzymała się ciepła atmosfera azylu i
wspomnienie szczęśliwych chwil oraz ślady po licznych spotkaniach i częstych
wizytach nieprzeciętnych gości.
***
George Sand urodziła się w Paryżu 1 lipca 1804 roku, a więc 6 lat przed
Chopinem, jako Aurora, córka oficera napoleońskiego Dupin’a. Zginął on, gdy

Aurora miała 4 lata, spadł z konia nieopodal własnego domu. Ze strony ojca była
prawnuczką marszałka francuskiego Maurycego Saskiego, syna Augusta II
Mocnego, króla Polski. Ze strony matki natomiast daleką kuzynką Ludwika XVI.
Matka, dziecko mezaliansu, nie kontynuowała królewskich tradycji. Jako córka
sprzedawcy ptaków na nadbrzeżu Sekwany w Paryżu została podrzędną aktorką.
Gdy urodziła Aurorę miała już córkę z poprzedniego związku. Aurora Dupin
(późniejsza George Sand) wychowywała się w klasztorze, a potem w domu babki
ze strony ojca, w atmosferze niczym nie krępującej, pozbawionej konwenansów
swobody. W wieku 16 lat na mocy testamentu babki została właścicielką
posiadłości wiejskiej w Nohant i spadkobierczynią pokaźnej sumy w gotówce.
Stała się więc bogata, co dało jej pewną niezależność i poczucie samodecydowania
o sobie. W wieku 18 lat była już żoną barona Dudevanta z Gaskonii, człowieka
młodego i wykształconego, ale ponoć strasznego utracjusza i na dodatek
pozbawionego przez macochę majątku po ojcu. Małżeństwo od początku było
niedobrane tak pod względem fizycznym, jak i duchowym, czy intelektualnym.
Mąż z oficera wkrótce przemienił się w wiejskiego hulakę. Codziennie się upijał,
wyjeżdżał gdzieś bez słowa, sypiał ze służącymi, drzemał nad książką i nie znosił
muzyki. Młoda baronowa szukała więc spełnienia emocjonalnego i duchowego
poza domem, nagle gdzieś wyjeżdżała nie mówiąc nic nikomu i włóczyła się
konno bez celu po okolicy. Dzieci baronostwa, Maurycy i Solange od początku
pozbawione były uczuć, wychowywane przez służbę tworzyły w swojej wyobraźni
mit, który dawał im upragnioną miłość i poczucie bezpieczeństwa. Taka sytuacja
trwała 8 lat, kiedy to Aurora po kolejnej awanturze z mężem oznajmiła, że
wyjeżdża do Paryża. Matka namawiała ją przed ślubem na spisanie intercyzy, lecz
ona uważając się za niezależną nie chciała o tym słuchać. A szkoda. Ówczesne
prawo dyskryminowało kobietę, przewidywało karę więzienia dla wiarołomnej
żony, a majątek w całości przypadał jej mężowi. To prawo bardzo bulwersowało
przyszłą pisarkę i stąd późniejsza maniera i przyjmowanie męskiego image’u,
zarówno w wyglądzie zewnętrznym, jak i poprzez przybranie męskiego imienia i
nazwiska, jako pseudonimu autorskiego. Dzięki silnej osobowości doprowadziła
jednak do rozwodu na jej warunkach i zatrzymała Nohant. Całe życie poszukiwała
miłości i wrażeń. O licznych nieformalnych związkach zarówno ze znanymi
postaciami paryskiej cyganerii, artystami, ludźmi utytułowanymi, jak i mniej
znanymi, np. z lekarzem domowym czy nieśmiałym studentem prawa, było w
Paryżu bardzo głośno, dzięki czemu George Sand skupiała na sobie uwagę.
***

Pokoi w Nohant jest dużo, ale tylko niektóre są obrazem żywej i bujnej fantazji jej
mieszkańców. Są to pokoje Chopina i George Sand. Inne, jak np. Solange i
Maurycego są ciche i uległe, przykurzone patyną czasu, stojące niemocą w walce
z silną indywidualnością matki.
Legenda Chopina i George Sand nie opuszcza tego miejsca do tej pory. Pobyt
Chopina w Nohant i ekstrawagancka właścicielka majątku nobilitują mieszkańców
okolicy. Czują się oni spadkobiercami ich geniuszu i dlatego z pokolenia na
pokolenie pielęgnują tradycję tego miejsca oraz przechowują wspomnienia. Ma się
więc wrażenie, że rozmawia się z osobami, które ich na prawdę znają. W małym
antykwariacie ze starociami w pobliskim La Chatre zachwyciłam się starą karafką.
Wziąwszy ją do ręki usłyszałam od właściciela jej historię. Znaleziona została w
parku pod oknem George Sand, wyrzucona w złości przez dziedziczkę po jakiejś
burzliwej rozmowie z Chopinem. Na ile w tym jest prawdy, a na ile legenda
została dorobiona na użytek własny, nie wiadomo. Nie mniej jednak ludzie z okolic
przechowują w pamięci burze i namiętności tego związku.
Pierwsze lata Chopina w Nohant upłynęły w zgodzie i harmonii. Siła twórcza,
swoboda, artystyczna atmosfera i ekstrawagancja George Sand bardzo
imponowała Chopinowi. A przy tym znalazł długo poszukiwany azyl. Nohant stało
się namiastką domu rodzinnego, za którym bardzo tęsknił. Poznawszy George
Sand był zaręczony z Marią Wodzińską. Nieudane próby małżeńskie z Marią,
której rodzice zerwali zaręczyny ze względu na słabe zdrowie Chopina,
spowodowało załamanie duchowe, a niespełnienie marzenia o prawdziwym domu
pogłębiły jego depresję. Związek z George Sand dawał mu równocześnie dom,
inspirację artystyczną i spełnienie skrywanych, erotycznych marzeń. Pierwsze
wakacje w Nohant w 1839 r. Chopin i George Sand spędzali głównie w sypialni,
obitej niebieską tkaniną, w łóżku z koronkowym baldachimem, od czasu do czasu
robiąc przerwy na konne wycieczki po okolicy. Odwiedzali pobliskie stare
zamczyska, wspinali się pod górę by z wysokości podziwiać krajobraz.
Po konnych wycieczkach, zmęczeni znów zaszywali się sypialni pod baldachimem,
a służba podawała im posiłek do pokoju. Wtedy ich apartamenty były ze sobą
połączone. Z czasem jednak sytuacja się zmieniała. Zaczęły się pojawiać
konflikty. Chopin i George Sand zimę spędzali w Paryżu. Do Nohant przyjeżdżali
wiosną i mieszkali na wsi do jesieni. Pokój Chopina położony był na pierwszym
piętrze z oknami od strony ogrodu. Z pokoju wchodzi się do salonu gościnnego z
fortepianem. Pokój George Sand znajdował się nieopodal. Wzrok przyciągały

sekretarzyk z mnóstwem skrytek, szufladek i szkatułek z sekretami zamykanymi
na kluczyk oraz delikatna i kobieca toaletka z owalnym lustrem. Tylko pokój
Chopina miał specjalne, wygłuszone okiennice i obite grubą tkaniną drzwi. George
Sand pracowała głównie w nocy, w dzień natomiast spała. Chopin na odwrót. W
nocy spał, a pracował w dzień. Mieszkańcy Nohant wspominali Fryderyka jako
bardzo skomplikowaną naturę. Z pozoru łagodny, cichy, zamknięty w sobie i w
świecie wyobraźni, nagle ulegał wybuchom złości i stawał się nerwowy. Wszystko
mu przeszkadzało. Potrafił zamykać się w swoim pokoju, zasłaniać okiennice, nie
wpuszczać promienia światła i tak siedzieć tygodniami. Chopin był
przeświadczony, że daleko mu do geniuszu, a jako perfekcjonista starał się być
najlepszy. Godzinami ślęczał nad nutami przy fortepianie, próbując zapisać swoje
myśli. Często dostawał ataku szału, rzucał się na podłogę, krzyczał, darł nuty,
walił z całą siłą w klawisze, twierdząc, że nic nie umie i nic nigdy nie skomponuje,
że jest jeszcze jedną miernotą na tym świecie. Jego niepewność siebie i ciągłe
nanoszenie poprawek było męczące dla wydawców, gdyż niejeden raz zdarzyło
się, że egzemplarz już wytrawiony na płycie musiał być zmieniany. George Sand
twierdziła, że Chopin komponuje w porywie duszy, po czym siedzi miesiącami przy
klawiaturze, skreśla i zmienia, by po mozolnej pracy wrócić do pierwszej wersji
utworu. Dla domowników ataki szału Chopina były niezmiernie męczące, stąd jego
pokój był odizolowaną twierdzą, z wygłuszonymi drzwiami i oknami.
Drogi artystów coraz bardziej się rozchodziły, podobno George Sand znalazła
sobie nowego partnera, tymczasem jej dzieci pozbawione ojca i miłości ciągle
zajętej sobą matki, dojrzewały. Maurycy próbował wzbudzić zainteresowanie, ale
jego próby malarskie nie wywoływały większego entuzjazmu matki. Z poczuciem
krzywdy, odtrącony swoją nienawiść do świata umiejscowił w Chopinie, który w
jego oczach odebrał mu matkę. Inna relacja wytworzyła się między Chopinem i
Solange. W ciągu siedmiu lat związku Chopina z George Sand, z 11-to letniej
dziewczynki stała się 18-to letnią, dorosłą dziewczyną, która we Fryderyku
umiejscowiła swoje młodzieńcze uczucia. Był dla niej królewiczem z bajki, po
części też wypełniał pustkę po miłości rodziców, której nigdy nie miała. Chopin
przyzwyczajony do małej biegającej po domostwie dziewczynki pewnego dnia ze
zdumieniem odkrył w niej kobietę. George Sand ciągle nie było, ich związek chylił
sie ku końcowi, a tu, pod tym samym dachem rozkwitło młode i czyste uczucie.
Nie wiadomo kiedy zakochali się w sobie. Pewnego dnia George Sand wróciła z
Paryża zbyt wcześnie i zastała Chopina ze swoją córką. Poczuła się upokorzona,
odtrącona z bagażem swoich lat i wpadła w furię.

Pokój George Sand wyglądał tak, jakby zaraz miał ktoś do niego powrócić, pokój
Chopina natomiast był ruiną, stratowaną przez burzę nienawiści i zazdrości.
George Sand zemściła się okrutnie na obydwojgu. Chopina wyrzuciła z domu.
Żeby zapomnieć o przeszłości i żeby nic go nie przypominało kazała zniszczyć
pokój. Wszystkie sprzęty zostały spalone na dziedzińcu, zerwane zostały tapety, aż
do tynku, oraz cała podłoga. Tylko wygłuszone okiennice i drzwi, pamiątka po
godzinach pracy wielkiego Fryderyka, przypominają o dawnym mieszkańcu.
Solange została wydana za mąż za grubiańskiego, wiele lat od niej starszego
rzeźbiarza, Augusta Clesingera, który niegdyś był kochankiem matki. Dostała
posiadłość w posagu i George Sand nigdy już jej chciała znać.
Tak mówią ludzie, źródła natomiast zdają się nie potwierdzać takiej wersji. Z
zachowanych listów może wynikać, że Solange była już żoną Augusta Clesingera,
kiedy popadła w konflikt z matką. Ponieważ Chopin wystąpił w roli mediatora i w
1847 r napisał list do George w imieniu Solange, George wpadła w furię z powodu
jego jawnego wstąpienia do „obozu wroga” i zerwała związek z kompozytorem.
Zniszczyła jego listy i stwierdziła, że od dawna była nim zmęczona.

