Na strunach uczuć

Pałac George Sand w Nohant
Joanna Sokołowska-Gwizdka
Słynny romans epoki romantycznej, pełen napięć i zmian w temperaturze uczuć,
burzliwy i namiętny.To on stał się tematem książki Mieczysława Tomaszewskiego
Chopin i George Sand. Miłość nie od pierwszego wejrzenia. Podtytuł znajduje
uzasadnienie już w pierwszym rozdziale Zdobywanie twierdzy, w którym pokazane
zostały niełatwe początki znajomości dwóch artystycznych osobowości. Chopin
właśnie przeżył rozczarowanie związane z Marią Wodzińską i nie w głowie były
mu romanse. George Sand miała wprawdzie przyjaciela – dziennikarza Féliciena
Mallefille’a, ale związek ten nie był na tyle silny, aby nie pozwoliła sobie na
uległość wobec fascynacji talentem i osobowością Fryderyka. Zdobywanie
twierdzy to zdobywanie mężczyzny przez kobietę, co wówczas było zjawiskiem
niecodziennym. Chopin nie narzucał jej się, jak inni mężczyźni, a wręcz wykazywał
niezadowolenie z zalotów George Sand i to może najbardziej ją pociągało.
„Poznałem wielką znakomitość, panią Sand – zwierzał się jesienią 1836 roku w
liście do rodziców – ale twarz jej niesympatyczna, nie podobała mi się. Jest w niej
coś odpychającego”. Jego przyjaciel Ferdynard Hiller wspominał, jak pewnego
wieczoru Fryderyk zwierzał mu się: „Co za antypatyczna kobieta ta Sand! Czy to
na pewno kobieta? Jestem skłonny w to wątpić. – Mówiono o niej – dodaje dalej
Hiller – czarna jak kret i chuda jak gwóźdź”.
Historia romansu Chopina i George Sand w książce Mieczysława Tomaszewskiego

zamyka się w czasie, który upłynął pomiędzy dwoma listami pisarki. Pierwszy z
1838 roku, zawierający, jak obliczono, 4 tysiące słów, skierowany był do hrabiego
Wojciecha Grzymały, przyjaciela Chopina. Pisarka prosi w nim Grzymałę o
pośrednictwo w sprawie uczuć i wpływ na Chopina. Drugi z 1847 roku, liczący aż
10 tysięcy słów, pisała przez tydzień do Emanuela Arago. Sand wylewa w nim
swój żal, ból i bunt w stosunku do Chopina.
Postacie romantycznych bohaterów zostały pokazane równolegle, autor często
cytuje opisy tych samych wydarzeń przez każdą ze stron. Dzięki takiemu
zabiegowi widać wyraźnie różnice między postrzeganiem świata przez George i
Fryderyka. Stopniowo czytelnik buduje więc w swojej wyobraźni świat, który ich
otaczał, poznaje ich uczucia, doznania, potrzeby i odmienność charakterów.
Amantyna Lucylla Aurora Dupin baronowa Dudevant (tak nazywała się George
Sand) pisała przeważnie do swoich przyjaciółek – Marii d’Agoult, w której to
salonie poznała Chopina, aktorki Marii Dorval, Charlotty Marliani – żony konsula
hiszpańskiego w Marsylii, Christiny Buloz – żony jej paryskiego wydawcy, Pauliny
Viardot, a także do Wojciecha Grzymały. Jej listy są literackie, szczegółowe opisy
tak przyrody, jak i emocji niezwykle barwne i plastyczne, jakby były częścią
kolejnej powieści.
Chopin pisał do rodziców, siostry Ludwiki, przyjaciela „od wszystkiego”, na
którego zawsze mógł liczyć – Juliana Fontany, potem do wiolonczelisty Augusta
Franchomme’a, no i oczywiście do pośrednika w uczuciach między nim a George –
Wojciecha Grzymały. Jego listy są lakoniczne, ale świadczą o dużym poczuciu
humoru. Np. w liście do Fontany z 1938 roku, pisanym w Valldemossie, czytamy:
„Między skałami a morzem opuszczony ogromny klasztor kartuzów, gdzie w jednej
celi, ze drzwiami jak nigdy bramy w Paryżu nie było możesz sobie mnie wystawić
nie ufryzowanego, bez białych rękawiczek, bladego jak zawsze”.
Odmienne widzenie zdarzeń widać m.in. na przykładzie relacji z mszy za duszę
śpiewaka Adolpha Nourrita, który popełnił samobójstwo. Wiadomość ta dotarła do
Chopina i George Sand, gdy wracając z Majorki zatrzymali się na trzy miesiące w
Marsylii. Rodzina zmarłego poprosiła Chopina o zagranie na organach podczas
mszy świętej.

Eugeniusz Delacroix, Fryderyk Chopin i George Sand
Chopin pisze w liście do Fontany z 25 kwietnia 1839 r.: „Wczoraj na organach
Nuremu grałem… Możeś nie zrozumiał żem grał Nuremu. Jego ciało sprowadzili i
jedzie to ciało do Paryża. Była msza żałobna i familia mnie prosiła żeby grać, więc
grałem podczas Podniesienia”.
Natomiast George Sand zanotowała 26 kwietnia: „Nourrit miał tu bardzo skromne
uroczystości żałobne, biskup robił trudności. Nie wiem czy śpiewacy kościelni
zrobili to umyślnie, ale nigdy nie słyszałam pieśni śpiewanych równie fałszywie.
Chopin ofiarował się zagrać na organach podczas Podniesienia, ale jakie to były
organy! Msza odbywała się w małym kościele Notre-Dame-du-Mont, instrument
rozstrojony, krzykliwy, huczący przy każdym naciśnięciu miecha. Jednak nasz
mały wydobył z niego co się dało. Wybrał rejestry najmniej ostre dla ucha i zagrał
Gwiazdy [pieśń Schuberta z repertuaru śpiewaka, przyp. autora]. Zagrał nie w
sposób podniosły i egzaltowany, jak robił to Nourrit, ale tonem łagodnej skargi,
niczym dalekie echo z innego świata. Dwoje lub najwyżej troje spośród nas tam
obecnych odczuło to żywo i nasze oczy zapełniły się łzami. Reszta audytorium,
które napłynęło tłumnie i posunęło swoją ciekawość do płacenia po 50 centymów
za krzesło była bardzo rozczarowana, spodziewano się bowiem, że Chopin wywoła
hałas, od którego zadrżą mury i połamie co najmniej dwa lub trzy rejestry

organowe”.
Dzięki korespondencji Chopina i George Sand oraz innym źródłom poznajemy
historię uczucia, wzloty i upadki, wyjazdy do Nohant, pobyty w Paryżu, choroby,
odejścia, zranienia. Po kilku latach znajomości z George Sand Chopin pisał z nutą
żalu do Fontany: „Temu kilka lat mi się śniło, ale nie wyśniło”.
Mieczysław Tomaszewski cytując listy nie tylko odsłania tajemnice uczuć między
kochankami i ich zmienne nastroje, ale też analizuje, co jest bardzo cenne, jak
związek tych dwóch niespokojnych i nieprzeciętnych osobowości wpływał na ich
twórczość. Przypomina, jakie powieści w tym czasie napisała George Sand i
ukazuje, jaki wpływ miały jej osobiste przeżycia i uczucia na kształtowanie historii
bohaterów. O Chopinie pisze, że gdy poznał Aurorę Dupin, był u szczytu swoich
możliwości. To dzięki warunkom, stworzonym mu przez starszą przyjaciółkę
powstało tak wiele dojrzałych utworów, które weszły do kanonu muzyki.
Autor książki, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, muzykolog, wybitny
znawca tematu korzysta z licznych źródeł, korespondencji, pamiętników,
wspomnień. W 2009 roku wyszła biografia Chopina jego autorstwa (w trzech
językach – polskim, angielskim, hiszpańskim). Historia burzliwej miłości Chopina i
George Sand jest więc jedynie fragmentem przez wiele lat gromadzonej przez
autora wiedzy. Książkę czyta się jak powieść biograficzną, mimo że jej tworzywem
są wyłącznie źródła historyczne, analizowane z użyciem aparatu naukowego.
Recenzja był opublikowana w „Przeglądzie Polskim” – dodatku do „Nowego
Dziennika” w Nowym Jorku, 10 grudnia 2010 r.

