Chopin. Pragnienie miłości.
Z twórcami filmu „Chopin. Pragnienie miłości” rozmawia Joanna
Sokołowska-Gwizdka.

Jerzy Antczak i Jadwiga Barańska, fot. East News.
Jerzy Antczak:
Opieraliśmy się w dużej mierze na listach, notach biograficznych i na tym co
współcześni kompozytorowi i jego przyjaciele mówili o Chopinie. Fryderyk
Chopin to postać dość enigmatyczna. Skrywał on skrzętnie swój wewnętrzny
świat. Jak powiedział Liszt, gdyby nie jego muzyka, którą pozostawił w zapisie
nutowym, uwierzylibyśmy w to, że w ogóle nie istniał. Dlatego w jego biografii jest
wiele rzeczy niedopowiedzianych, ukrytych, pewne rzeczy podlegają weryfikacji.
Staraliśmy się więc domysleć, uzupełnić luki w biografii, ale nie chcieliśmy
stworzyć bajki. Naszym zamiarem było zrobienie filmu wiernego temu, jak my
sobie wyobrażamy Chopina. Tak samo jest z jego muzyką. Jeden mówi, że tak
należy grać mazurka, a drugi, że należy grać inaczej. Uczniowie pytali Chopina –
mistrzu jak powinniśmy pana grać? – Na co on odpowiedział – graj mnie swoimi
uczuciami.
Tajemnica Chopina polega na tym, że jego trzeba otwierać własnymi uczuciami.
W filmie są więc uczucia Barańskiej i uczucia Antczaka. Staraliśmy się pokazać
Chopina jako żywego, materialnego człowieka, a nie świetlistego, lakierkowego.

Nasz Chopin jest ułomny jako człowiek, ale za to geniusz muzyczny. Tylko wtedy
uzyskamy prawdę, jeśli pokażemy postać w kategoriach ludzkich. Gdybyśmy
pokazali tylko laurkę, nie byłby to prawdziwy obraz. Zawsze jednak powstaje
pytanie, jak znaleźć balans, żeby nie naruszyć wyobraźni. Literatura romantyczna
ubrała Chopina w nimb nieskalanego ariela, stworzyła jego legendę, upiekszając
rzeczywistość. Symbolem tych romantycznych wyobrażeń jest pomnik Chopina w
Warszawie. Szymanowski w pomniku przedstawił go takiego zwiędniętego w tej
wierzbie. My mieliśmy świadomość, że będziemy oskarżeni o zbrukanie świętości,
ale nam się wydawało, że przez taki obraz uzyska się jego wielkość, że własnie w
różnych drobiazgach z codziennego życia ukryta jest prawda o człowieku, że taki
obraz zbliża do niego odbiorcę. Wszystko co pojawia się w filmie jest oparte na
źródłach.
Maurycy – to historia nieudanego malarza, przeciętnego człowieka, który nie mógł
znieść, że ktoś zabrał mu matkę. Staraliśmy się oddać rację Maurycemu, pokazać,
że miał powody. Ale z kolei Chopin, też jest w tym układzie nieszczęśliwy. Prawdą
jest, że każdy genialny artysta jest egoistyczny, jest człowiekiem, który nie widzi
otoczenia, nie dlatego, że zazdrości, tylko dlatego, że jest pochłonięty emocjami,
żyje w innym wymiarze. Tymczasem George była kobietą, która umiała połączyć
swoją literaturę z troska o dzieci, ze smażeniem konfitur itd.
W naszym filmie staraliśmy sie wybronić George. Literatura romantyczna
oskarżyła ją o zniszczenie Chopina. Przedstawiona została jako wampirzyca, która
wyssała z Chopina wszystkie soki. To jest nieprawda. Chopin stworzył w Nohant
60 procent swoich utworów. Bez George muzyka Chopina byłaby uboższa. Stało
się tak nie dlatego, że ona mu dała inspirację, czy że pomogla mu komponować.
Ona mu dała życiowy spokój, stworzyła mu warunki, gdzie mógł oddać się
wyłącznie tworzeniu. Pamiętajmy również, że Chopin był ciężko chorym
człowiekiem, który żył na kredyt. On cały czas ma świadomość, że życie z niego
ucieka. Nie ogląda się więc dookoła, bo nie ma czasu na nic innego, jak tylko
tworzenie.

Piotr Adamczyk w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, fot. materiały prasowe.
Następna sprawa, to polskość. Nie chcieliśmy pokazywać tego patriotyzmu
orzelkowego. Wiadomą rzeczą jest jednak, że Chopin zabrał ze sobą w obce kraje
tesknotę, nostalgię i ból. My wiedzieliśmy, że właśnie wierzby symbolizują tę jego
tesknotę. W każdym niemal liście Chopin pisze – a te wierzby tam przy tej drodze
sa jeszcze? Kiedy był bardzo chory, w Londynie, pisał do Grzymaly – jestem jak ta
wierzba, co stoi przy drodze okaleczona, z poobcinanymi tymi czubami. Ciągle
pojawiają się metafory, jego tesknoty, do krajobrazów, do bocianów.
Ale jak powiedziałem, my robiliśmy film według naszych własnych uczuć i ten film
może być odbierany przez ludzi, którzy posiadają uczucia. W tym filmie nikt,
nikogo nie zabija, poza tym, że bohaterowie zabijają się emocjonalnie,
cierpieniem. Staraliśmy się zrobić film, w którym jedyną perfekcyjną i nie skalaną
sprawą, jest muzyka. Cała reszta jest tylko przypisem, jest tylko cierpieniem,
dramatem ludzkim i świadomością, jak strasznie trudno jest zdobyć miłość, a jak
łatwo ją stracić.
Wszystkie duże filmy skladają się z banałów. Gdybyśmy my powiedzieli
szekspirowskie – być, albo nie być, to wyszłoby najbardziej banalne stwierdzenie,
jakie istnieje. No bo co takiego wielkiego jest w tych słowach. Ale pod te slowa
można podłożyć miliony znaczeń, bo można być albo nie być czlowiekiem, być
albo nie być świadomym tego, co ma się do zrobienia itd. Dopiero słowa nabieraja
wartości w zderzeniu ze znaczeniem. A każde słowo wyjęte z kontekstu jest
banalne. Ten walc a-moll, który jest głównym motywem filmu, Chopin uważał za
jeden z najbardziej banalnych jego utworów i nie chciał go opublikować. Ale też

powiedział – jakbyście chcieli zobaczyć mnie, to ja jestem w tym utworze. Czyli
ten geniusz wstydził się banalności. Jaka jest straszna siła ludzi, którzy jeśli nie
wiedzą jak coś określić, to mówią – banalne. To jest nieprawda, bo wszystko
wymaga odniesienia. I my próbowaliśmy znaleźć w tym filmie odniesienie.
Adresowaliśmy ten film do ludzi wrażliwych, do ludzi, którzy czują i chcą piękna.

Piotr Adamczyk w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, fot. materiały prasowe.
Jakiś czas temu byliśmy z Jadzią w Moskwie na festiwalu filmowym „Twarze
miłości”. Byłem przewodniczącym jury. To były filmy rzekomo o miłości.
Wyjechaliśmy z Jadzią chorzy z tego festiwalu. Dzisiaj miłość można określić
jednym krótkim słowem. Miłość przestała istnieć w słowniku młodych ludzi. Ale
jeden z filmów nagrodziliśmy. Za jedyne 50 tys. dolarów powstał film o
prawdziwej miłości, takiej, która przerasta ludzką wyobraźnię. I to jest
pocieszające, że jeszcze istnieją wartości.
Ale powracając do Chopina, znowu nasuwa mi sie zdanie szekspirowskie, z
„Hamleta” – niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów obiega knieje, ktoś nie śpi,
żeby spać mógł ktoś, to są zwyczajne dzieje. Jedno z największych metaforycznych
powiedzeń, jakie zna literatura – ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. Za twórczością
każdego artysty stoją nieprzespane noce, stoi cierpienie, życie w ciągłym stresie,
niepokój, czy to co robię, jest dobre. Łatwo jest okaleczyć artystę. Łatwo jest
krytykować. Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu – mnie się wydaje. Ale dlaczego
mam zabierać głos w czyimś imieniu. Zrobiłem film w swoim imieniu i dla jednego

widza. Dla widza siedzącego w rzedzie, w mroczej sali, który chce ze mną
rozmawiać. Nie wiem ilu jest takich widzów. Jak jest ich sześciuset, to dobrze,
jak pięciuset, to też dobrze. Ale ja zawsze wyobrażam sobie tego jednego,
modelowego.

Jadwiga Barańska w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, fot. materiały prasowe.
Jadwiga Barańska:
Dobór aktorów był dość trudny i trwał bardzo długo. Najtrudniej było znaleźć
aktora do roli Chopina. Musiał to być wyjątkowy aktor. Chopin był słabym
człowiekiem na zewnątrz, ale bardzo mocnym w środku, taki słabosilny.
Chcieliśmy więc znaleźć aktora, który byłby kruchy fizycznie, a jednocześnie był
dosyć mocną indywidualnością w środku, do tego szalenie wrażliwy i grający na
fortepianie. No i to bylo po prostu niemożliwe, niewykonalne. Szukaliśmy nie
tylko w Polsce, ale i w Europie. Znaleźć kogoś takiego było strasznie trudne.
Dostaliśmy zdjęcie Piotra Adamczyka, potem jego kasety. Nie wiem dlaczego, ale
mężowi on się nie bardzo spodobał. A do tego nie grał na fortepianie. Mówię do
męża – co ci szkodzi, żebyś go zobaczył prywatnie jak on wygląda. Gdy wszedł
Piotr, kruchy dosyć wysoki, delikatny, niemal przezroczysty i niósł w sobie coś, co
było niepowtarzalne, po 15 minutach mąż się zapytał, czy zgodził by się pan
zagrać Chopina u mnie w filmie?
Piotr Adamczyk nauczył się grać na fortepianie specjalnie do tego filmu. Więc

dokonał rzeczy po prostu niezwyklej.
Z rolą George było inaczej. Od początku wiadomo było, że tylko Danuta Stenka
może tę rolę zagrać. Jest to świetna i doświadczona aktorka.
Film był kręcony w autentycznych miejscach, w Paryżu, na Majorce, w Warszawie
i w Kozłówce, w pałacu Zamojskich pod Lublinem, które to miejsce udaje nasze
Nohant. Obecne wnętrza Nohant zupełnie nie przypominają tych wnętrz, które
były za czasów Chopina. Sa bardzo zniszczone, nie są tak bogate.
Kolysanka, która pojawia się w filmie pochodzi z początku XIX w. Była
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tej kołysanki nauczyła mnie moja matka.
Lecz do filmu trzeba było zmodyfikować tekst, gdyż słowa były bardzo
archaiczne. Zrobił to Ernest Bryll.
___________
Jadwiga Barańska znana jest przede wszystkim z głównych ról w filmach Jerzego
Antczaka „Hrabina Cosel” i „Noce i dnie”. Rola Barbary Niechcic weszła do
historii kina polskiego i jest jedną z najbardziej pamiętanych wielkich kreacji
filmowych. Aktorka grała również szereg głównych ról w sztukach teatralnych w
Teatrze Klasycznym, Teatrze Polskim i Teatrze Telewizji. Jest także scenarzystką.
(“Dama kameliowa”, film w reżyserii Jerzego Antczaka, “Scieżki chwały” oraz
“Cezar i Pompejusz”, sztuki dla Teatru Telewizji).
Jerzy Antczak, reżyser wielkich filmów, takich jak „Noce i dnie”, przez szereg lat
był naczelnym reżyserem Telewizji Polskiej oraz dyrektorem Teatru Telewizji,
którego był też współtwórcą. Ma na swym koncie ponad 100 widowisk teatralnych
jako reżyser i scenarzysta. Od 1979 roku razem z żoną Jadwiga Barańską mieszka
w Los Angeles. Był profesorem (tenure) w Szkole Filmowej UCLA.
„Chopin. Pragnienie miłości” (2002).
Scenariusz: Jadwiga Barańska, Jerzy Antczak, reżyseria: Jerzy
Antczak, współpraca reżyserska: Jadwiga Barańska, w rolach
głównych: Fryderyk Chopin: Piotr Adamczyk, George Sand: Danuta
Stenka, Maurycy: Adam Woronowicz, Solange: Sara Muldner, Bożena
Stachura, Justyna Chopin: Jadwiga Barańska, Mikołaj Chopin: Jerzy Zelnik
Rozmowa ukazała się w „Gazecie” w Toronto w 2002 r.

O Fryderyku Chopinie w Nohant:
http://www.cultureave.com/fortepian-i-pioro/

