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Stanis³aw Wasylewski – „opolanin z wyboru”

o Fryderyku Chopinie. Cz. II

Czêœæ druga materia³ów zawieraj¹cych uwagi Stanis³awa Wasylewskiego
(1885–1953) na temat Fryderyka Chopina pochodzi z publikacji zwartych, tzn.:
O mi³oœci romantycznej (1920), Historie lwowskie (1921), Sztambuch. Skarbni-
ca romantyzmu (1922), Madame Zaj¹czek (1925).

W ksi¹¿kach Wasylewskiego, traktuj¹cych o romantyzmie, znajduje siê sporo
wiadomoœci o Chopinie. Wprawdzie nie ma wœród nich rewelacji faktograficz-
nych, niemniej jednak w tamtych latach mia³y one niema³¹ rolê w upowszech-
nianiu wiedzy o naszym najs³awniejszym kompozytorze.

Wasylewski, znakomity szperacz biblioteczny i archiwalny, rozporz¹dzaj¹cy
wielotysiêczn¹ w³asn¹ kartotek¹ informacji na niemal ka¿dy temat, œwietnie
orientowa³ siê w dostêpnych wówczas opracowaniach i biografiach Chopina.
Nie ustrzeg³ siê drobnych b³êdów, uwierzy³ te¿ w autentycznoœæ rzekomych lis-
tów Chopina do Delfiny Potockiej, listów z lekcjami prymitywnymi i – moim
zdaniem – zohydzaj¹cymi wizerunek kompozytora i cz³owieka. Wasylewski
zna³ jednak tylko kilka fragmentów owych „listów”.



Aby informacje o Chopinie, nieraz bardzo sk¹pe, sta³y siê dla Czytelników
bardziej zrozumia³e, wprowadza³em od czasu do czasu do tekstu autora nie-
zbêdny kontekst.

***

O mi³oœci romantycznej

(Kraków 1958)1

Scena, dramat i aktorzy

A jeœli umia³ romantyzm koiæ bóle i pozwala³ choæ na chwilê o nich zapom-
nieæ, to najpewniej za spraw¹ muzyki. Ona jest najwy¿sz¹ z sztuk [...], dziêki
niej romantyzm sta³ siê symfoni¹ patetyczn¹ i zdo³a³ d³ugo trzymaæ dusze na
uwiêzi. Muzyka nowa porywa³a dusze nawet wiêcej od poezji nowej2. Gdy na
salonach paryskich gra³ Liszt3, nie chciano potem s³uchaæ deklamuj¹cego Gau-
tiera4. Najmilszym meblem epoki jest œwie¿o skonstruowany fortepian5, a wy-
chowawczyni¹ dusz – opera. Oto Don Juan Mozarta6, oto Wolny strzelec Webe-
ra7, oto arie, które dzwoni¹ w uszach romantyków przez ¿ycie ca³e. To s¹
pedagogowie romantyków, którzy podsycaj¹ uczuciowoœæ Mickiewicza, S³owac-
kiego i Krasiñskiego. Arcymistrz Chopin dopiero w przysz³ym pokoleniu zacz-
nie braæ masy8 (s. 32–33).

W tym czasie nie by³ tak¿e szczêœliwy ów m³ody muzyk o d³ugich w³osach;
odda³by wszystek poklask dam, szalej¹cych na koncertach, za jeden uœmiech
i jedn¹ przysiêgê œpiewaczki, córki burgrabiego, lecz jakoœ nie mia³ œmia³oœci
zbli¿yæ siê do panny na lekcjach w konserwatorium. Panna Konstancja G³adkow-
ska9 nie mog³a siê równie¿ zdecydowaæ na wzajemnoœæ, posz³a spokojnie za
m¹¿, a Fryderyk Chopin szala³ z bólu i pisa³ do przyjaciela: „Ju¿ jestem kobiet
nieciekawy, bo raz tylko w ¿yciu mo¿na kochaæ prawdziwie” (s. 42).

Kochanki pierwszych dni

Ukochani przez bogów umieraj¹ m³odo, ale ukochane przez poetów ¿yj¹ za-
zwyczaj d³ugo. Maj¹ wiele synów, córek i wnuków. Œpiewaczka operowa p[ani]
Konstancja, któr¹ kocha³ Chopin, prze¿y³a go o lat 40, gra³a swym wnukom
mazurki i wcale nie ¿a³owa³a, ¿e nie posz³a za m¹¿ za artystê (s. 53).

Szczêœcie Balzaka i Liszta

Wtedy Liszt zagra³ w Kijowie Chopina! S³owo Liszt znaczy³o w Europie
wiêcej nawet od s³owa: Balzak10. Liszt – to by³ zwyciêski pochód muzyki przez
kontynent i pierwszy wielki triumf estrady. Liszt – to by³ sza³ œwiata, od Londy-
nu po Odessê, od Skandynawii po Hiszpaniê. Liszt – to by³o ukoronowanie mu-
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zyki na pierwsz¹ i najwy¿sz¹ ze sztuk! Muzycy usunêli w cieñ poetów [...]. By³
prorokiem muzyki, bo nie wiedziano jeszcze o istnieniu Wagnera, by³ najuko-
chañszym wirtuozem i w Polsce, która nie s³ysza³a graj¹cego Chopina (s. 183).

Liszt przestaje nawet bywaæ u dworu [w Weimarze], odsuwa siê od Wagnera,
z którym go poró¿ni³a [Karolina Iwanowska, ksiê¿na Wittgenstein12, rozwódka,
zakochana w Liszcie], opuszcza Weimar [...] Jest zmêczony. Uwielbia jak daw-
niej rozum, m¹droœæ i pieœciwoœæ swojej Egerii, pisze pod jej natchnieniem ora-
torium o œw. Stanis³awie, a pono nawet pod jej dyktandem ow¹ genialn¹
ksi¹¿kê o Chopinie (godne zbadania, ile w tym prawdy!) (s. 186).

Klementyna z Tañskich i Delfina z Komarów

Pan Chopin, nauczyciel muzyki w domu matki [Delfiny z Komarów], zacie-
kawi³ j¹ [Delfinê]13 najpierw przez cztery lata. Jest to wcale przyjemne, gdy na
ok³adce Koncertu f-moll wszyscy czytaj¹: A M-me la comtesse D. Potocka.
Chopinowi by³a Muz¹ (1832–1836), Krasiñskiemu bêdzie Beatrycz¹ (s. 195).
[...] Œpiewa³a Chopinowi jakoby przed zgonem (o poezjo!) (s. 196).

Do Chopina pisa³a Delfina Potocka: „Komu tylko ¿yczy³am dobrze, taka
istota mi siê zawsze odp³aca³a niewdziêcznoœci¹ lub ró¿nymi innymi trybulacja-
mi. Au total ¿ywot ten jest tylko ogromnym dysonansem. Bóg Ciê strze¿, ko-
chany panie Chopin”14 (s. 196).

Przypisy
1 Wydanie pierwsze ksi¹¿ki O mi³oœci romantycznej ukaza³o siê we Lwowie w 1921 r.

W przedmowie autor pisa³ m.in.: „Zamierza³em opowiedzieæ w tej ksi¹¿ce o mi³oœci romantycz-
nej, tak jak siê przedstawia w ¿yciu poetów, na tle czasu swego, ze strony obyczajowej. Umiemy
na pamiêæ wszystkie czêœci Dziadów, atoli nierównie mniej wiemy o atmosferze, w jakiej ¿yli na
co dzieñ ludzie, którzy mieli serca [...].

Tutaj interesowa³a nas tylko kobieta, wspó³twórczyni z³otej legendy romantyzmu. Nie kobieta
wymyœlona w dzie³ach poetów, lecz kobieta ¿ywa, wraz z ca³¹ bujnoœci¹ typu [...]. Mi³oœæ roman-
tyczna jest w ogóle – jak mówi twardo Boy – zanadto za³gan¹ poezj¹. Byæ mo¿e. Wszelako nie
o prawdê chodzi, lecz o prawdziw¹ bajkê romantyzmu!”. S. Wasylewski, O mi³oœci romantycznej,
Kraków 1958, s. 7.

2 Romantycy chêtnie wypowiadali siê na temat wyj¹tkowej roli muzyki w œwiecie, o jej bez-
apelacyjnym prymacie. „Muzyka jest tajemnicz¹ istot¹ natury wyra¿on¹ dŸwiêkami [...]. Jest naj-
bardziej romantyczna ze wszystkich sztuk, a nawet, chcia³oby siê powiedzieæ, jedynie prawdziwie
romantyczna” – uwa¿a³ E.T.A. Hoffmann. Z. Krasiñski stwierdza³ zaœ: „Jestem przekonany, ¿e
muzyka najwy¿sz¹ jest mow¹ ludzkoœci, ³¹cz¹c¹ nas z zaœwiatem duchów, wyra¿aj¹c¹ wszystkie
uczucia, na które s³ów nie mamy, na które przyczyn wynaleŸæ nie mo¿em. Muzyka jest to wyjêcie
z siebie tego, co najwiêcej boskiego mamy, i postawienie przed sob¹”. M. Straszewska, Roman-
tyzm, Warszawa 1977, s. 94–105; zob. A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Warszawa
1965; S. Münch, Raj utracony i odnaleziony. Rzecz o pogl¹dach romantyków niemieckich na mu-
zykê, „Annales UMCS FF” 1984, vol. 2.
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3 Franciszek Liszt (1811–1886) – wêgierski kompozytor, pianista i dyrygent. Zob. Stanis³aw
Wasylewski – „opolanin z wyboru” o Fryderyku Chopinie, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 1,
przyp. 9.

4 Teofil Gautier (1811–1872) – czo³owy pisarz francuski epoki romantyzmu, poeta, dramatopi-
sarz, krytyk literacki, teatralny i krytyk sztuki, zwolennik has³a „sztuka dla sztuki”, prekursor par-
nasistów.

5 Na temat nowego instrumentu muzycznego, tj. fortepianu, i zainteresowania nim Chopina
Wasylewski wypowiada³ siê kilkakrotnie w swoich pracach, m.in. w felietonie pt. Gdy ludzie za-
czêli wi¹zaæ krawaty, „Kurier Poznañski” 1931, nr 407, s. 6.

Wynalazc¹ fortepianu by³ B. Cristofori (XVII w.). Dalszy jego rozwój by³ „dzie³em konstruk-
torów niemieckich, którzy wykszta³cili dwa typy mechaniki: z m³oteczkiem po³¹czonym z dŸwig-
ni¹ klawiszow¹ lub zawieszonym niezale¿nie od dŸwigni klawiszowej [...]. Dalsze innowacje s¹
dzie³em du¿ych wytwórni fortepianów m.in. Steinwaya, Blüthnera, Bechsteina i Bösendorfera
[...]. W Polsce produkcjê fortepianów rozpoczêto w II po³owie XVIII w.” Encyklopedia muzyki,
red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 280.

W 1807 r. fabrykê fortepianów za³o¿y³ Ignac Joseph Pleyel (1757–1831), austriacki kompozy-
tor i kapelmistrz. Dalej prowadzi³ j¹ jego syn Kamil (1788–1855). W s³ynnej Salle Pleyel, ist-
niej¹cej do dziœ, Chopin koncertowa³ kilkakrotnie. Ceni³ on szczególnie fortepian marki Pleyela.

6 Wolfgang Amadeusz Mozart (1756–1791), Don Giovanni albo Rozpustnik ukarany (KV
527), „dramma giocoso w 2 aktach”, prapremiera: Praga 1787 r.

7 Carl Maria von Weber (1786–1826), Wolny strzelec (Der Freischütz), opera romantyczna
w 3 aktach, prapremiera: Berlin 1821 r.

8 To samo spostrze¿enie znajduje siê w eseju Wasylewskiego O mi³oœci romantycznej, „Tygod-
nik Ilustrowany” 1921, nr 8, s. 118–119. Interesuj¹ca jest wypowiedŸ Georg Sand o muzyce Cho-
pina: „Masy nie zna³y go i nie znaj¹ nadal. Trzeba wielkiego postêpu w smaku i zrozumieniu
sztuki, aby dzie³a Chopina sta³y siê popularne. Nadejdzie dzieñ, kiedy zorkiestruje siê jego muzy-
kê, nie zmieniaj¹c nic w partyturze fortepianu, i wtedy ca³y œwiat dowie siê, ¿e ów geniusz tak
rozleg³y, tak m¹dry jak geniusz najwiêkszych mistrzów, których sobie przyswoi³, zachowa³ indy-
widualnoœæ jeszcze bardziej finezyjn¹ ni¿ Sebastian Bach, jeszcze potê¿niejsz¹ ni¿ Beethoven, jesz-
cze dramatyczniejsz¹ ni¿ Weber. On jest wszystkimi nimi trzema jednoczeœnie, a ponadto jeszcze
sob¹ samym...”. Cyt. za: A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, Fryderyk Chopin, Warszawa 1981, s. 352.

9 Konstancja G³adkowska (1810–1889) – córka burgrabiego zamku warszawskiego; kszta³ci³a
siê w œpiewie w Konserwatorium Warszawskim. Chopin pozna³ j¹ na pierwszym koncercie
21 kwietnia 1829 r. Biografowie ró¿nie pisz¹ o jego stosunku do utalentowanej i piêknej œpie-
waczki. „Obecnego na popisie Fryderyka – czytamy w ksi¹¿ce T. Zieliñskiego – tak dalece ujê³a
wra¿liwa muzykalnoœæ, równoczeœnie szlachetna uroda m³odziutkiej œpiewaczki o lirycznym, za-
myœlonym obliczu, ¿e wróciwszy do domu nie móg³ och³on¹æ z doznanego wra¿enia. By³ zako-
chany, i uczucie to mia³o trwaæ i kwitn¹æ w nim d³ugo, choæ z uwielbian¹ pann¹ nie zamieni³ jed-
nego s³owa, ani wtedy, ani jeszcze nawet wiele miesiêcy póŸniej, mimo ¿e musia³ widywaæ j¹
czêstokroæ [...] Konstancja to pielêgnowany po cichu «idea³». Na wzór bohaterów romantycznych
19-letni Fryderyk uwielbia wybran¹ damê serca, która inspiruje go do artystycznych ho³dów i wy-
znañ, i której nie stara siê w ogóle poznaæ! Nawi¹zanie osobistego kontaktu nie by³o mu chyba
w tej mi³oœci potrzebne; byæ mo¿e nawet Chopin ba³ siê, ¿e ¿ywa, realna znajomoœæ nie sprosta
tym wielkim, idealnym uczuciom, które w sobie rozwin¹³ i które narzuca³y mu wizje muzyczne
pe³ne niezwyk³ej tkliwoœci i ¿arliwoœci”. T. Zieliñski, Chopin. ¯ycie i droga twórcza, Kraków
1998, s. 23.

T. Szulc uwa¿a, ¿e Chopin „do Konstancji nawet nie próbowa³ siê zalecaæ czy choæby poznaæ
j¹ bli¿ej. Wystarczy³ mu romans romantyczno-intelektualny. Bardzo mo¿liwe, ¿e Konstancja
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w ogóle nie wiedzia³a o mi³oœci Fryderyka, chocia¿ mog³a siê jej domyœlaæ. Znali siê na tyle do-
brze, ¿e kiedy z koñcem 1830 r. Chopin opuszcza³ Warszawê, jad¹c do Wiednia, wpisa³a w jego
pamiêtniku krótki wiersz po¿egnalny, zapewniaj¹c, ¿e «cudzoziemki» nigdy nie potrafi¹ «kochaæ
Pana bardziej ni¿ my». Chopin dopisa³ póŸniej: «Potrafi¹»”. T. Szulc, Chopin w Pary¿u. ¯ycie
i epoka, Warszawa 1999, s. 43. Romantycznym mitem nazywa autor opinie, jakoby Konstancja
by³a jedn¹ z wielkich jego mi³oœci. I s³u¿y dowodem: „Kiedy piêtnaœcie miesiêcy po wyjeŸdzie
Fryderyka z Warszawy wysz³a za m¹¿ za bogatego dyplomatê, Józefa Grabowskiego, napisa³ do
Tytusa [Wojciechowskiego], ¿e ¿ywi³ dla Konstancji jedynie «platoniczny afekt», co chyba by³o
prawd¹”. Ibidem, s. 44. Natomiast G³adkowska by³a mu natchnieniem. Czêœæ druga, Larghetto,
Koncertu f-moll op. 21, to najpiêkniejsza „pieœñ mi³osna” na jej czeœæ. W zamierzeniu kompozy-
tora jest ona najwa¿niejszym elementem Koncertu, „a w ka¿dym razie czêœci¹ o najsilniejszym
natê¿eniu uczuciowym i najbardziej oryginalnych rysach. Chopin [...] skojarzy³ j¹ jednoznacznie
ze swym mi³osnym afektem do wybranego «idea³u», czyli Konstancji G³adkowskiej [...]. Trudno
by³oby znaleŸæ w dotychczasowej literaturze muzycznej przyk³ad równie sugestywnego, namiêt-
nego i wzruszaj¹cego wyznania mi³oœci zawartego w dŸwiêkach”. T. Zieliñski, op. cit., s. 131.

A. Czartkowski, Z. Je¿ewska zdaj¹ siê nie podzielaæ opinii niektórych biografów, ¿e G³adkow-
ska szybko zapomnia³a o Chopinie. „Do œmierci – pisz¹ – przechowywa³a w najg³êbszym ukryciu
listy i portret Fryderyka i spali³a te pami¹tki przed swoim zgonem, aby nikt sw¹ ciekawoœci¹ nie
skala³ tajemnicy ich obojga, pierwszej i niejpiêkniejszej mi³oœci”. A. Czartkowski, Z. Je¿ewska,
op. cit., s. 159.

10 Honoriusz Balzak (1799–1850) – powieœciopisarz, autor m.in. s³ynnego cyklu pt. Komedia
ludzka (La comédie), sk³adaj¹cego siê z 91 powieœci, nowel i szkiców obyczajowych. Warto
w tym miejscu przypomnieæ, ¿e wielki pisarz poœlubi³ na kilka miesiêcy przed swoj¹ œmierci¹
polsk¹ arystokratkê Ewelinê Hañsk¹.

11 Ryszard Wagner (1813–1883) – niemiecki kompozytor, twórca oper i dramatów muzycz-
nych. Najznakomitsze to: Holender tu³acz, Tannhäuser, Lohengrin, Œpiewacy norymberscy, Tri-
stan i Izolda, Parsifal oraz wielka tetralogia Pierœcieñ Nibelunga.

12 Karolina z Iwanowskich Sayn-Wittgenstein (1819–1887) – ¿ona ksiêcia Miko³aja Sayn-
-Wittgenstein, urodzona w Monasterzyskach na Ukrainie. Zdaniem S. Szenica ksiê¿na by³a „go-
r¹c¹ patriotk¹ polsk¹”. S. Szenic, Franciszek Liszt, Warszawa 1969, s. 446. Mieszka³a w Woroniñ-
cach. W 1847 r. w Kijowie pozna³a Liszta. Od tego czasu rozpocz¹³ siê p³omienny romans ze
s³awnym wirtuozem. Oboje osiedli w Weimarze. Ksiê¿na mia³a na niego du¿y wp³yw i rozbu-
dza³a w kompozytorze ju¿ wczeœniej istniej¹ce zainteresowania literackie. W przekonaniu niektó-
rych badaczy ksi¹¿ka o Fryderyku Chopinie by³a ich wspólnym dzie³em. Publikacja, pod nazwi-
skiem Liszta, ukaza³a siê najpierw w „La France Musicale” w 17 odcinkach, w formie ksi¹¿ki
zaœ, rozszerzonej – w 1852 r. (nastêpne wydania dalej rozbudowywane w 1879 r. i póŸniejsze,
ss. 312).

W przedmowie do polskiej edycji z 1960 r. czytamy: „Muzeum Liszta w Weimarze nie posiada
[...] ¿adnego rêk¹ Liszta sporz¹dzonego autografu ani tego studium, ani któregokolwiek jego pism
literackich. Os¹d zatem, co w Chopinie przypada ksiê¿nej, a co Lisztowi, musi siê oprzeæ na in-
nym kryterium. Wypada uznaæ, ¿e w³asnoœci¹ Karoliny s¹ te partie ksi¹¿ki, które przez sw¹ treœæ
¿adn¹ miar¹ nie mog³y byæ napisane przez Liszta. Dzie³em jej jest tak¿e stylistyczne ukszta³towa-
nie tekstu, tak odbijaj¹ce siê od stylu paryskich pism Liszta – stylu Marii d’Agoult, jak i od epi-
stolarnego stylu Liszta.

Rozdzia³y II (polonezy) i III (mazury) wydaj¹ siê w ca³oœci pisane przez Karolinê [...]. Wartoœæ
ksi¹¿ki tkwi zatem w tych jej fragmentach, które zawar³y pogl¹dy Liszta, jego spostrze¿enia
i charakterystyki. S¹ to uwagi o losie artysty – nowatora – tego losu sam Liszt by³ uczestnikiem,
uwagi o dobrowolnym ograniczeniu siê Chopina do jednego tylko instrumentu; opis wieczoru
w mieszkaniu Chopina na Chaussée d’Antin. Wiadomoœci biograficzne czerpane s¹ od osób trze-
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cich, lecz wprost od Liszta pochodzi to, co najcenniejsze w ksi¹¿ce: charakterystyka Chopina,
która wype³nia wiêksz¹ czêœæ rozdzia³u pi¹tego [Cz³owiek] i czêœæ rozdzia³u szóstego [Dzieje ¿y-
cia]. Jest to obraz fizyczny Chopina i jego obraz duchowy. Przenikliwe jest spojrzenie Liszta, gdy
przezieraj¹c doskona³e pozory artysty, widzi, jak bardzo wstrz¹sany gwa³townoœci¹ uczuæ by³ ten
prince charmant muzyki, tak zazdroœnie strzeg¹cy swego wnêtrza przed cudzymi oczami, tak zes-
polony z owym najwy¿szym XIX-wiecznym patrycjuszowskim wykwintem wychowania, opano-
waniem. Na tych stronicach pojawia siê Chopin rzeczywisty: jego postaæ, jego umys³ i jego wzru-
szeniowoœæ, sposób bycia, upodobania, estetyka artysty, wielkie ukochanie jego ¿ycia, ca³a
patetyczna i tragiczna treœæ jego istnienia. Wprost od Liszta pochodz¹ s³owa wzruszonych zwie-
rzeñ, poœwiadczaj¹ce wewnêtrzn¹ i g³êbok¹ wiêŸ ³¹cz¹c¹ go z wielkim zmar³ym: «By³em czêstym
interpretatorem jego natchnieñ i, œmiem to rzec, interpretatorem lubianym i wybranym przez nie-
go [...] Czêœciej ni¿ inni bra³em z jego ust sposoby jego metody [...] Uto¿sami³em siê poniek¹d
z jego myœlami o sztuce i uczuciami, które jej powierza³, poprzez tê d³ug¹ asymilacjê, jaka usta-
nawia siê miêdzy pisarzem a jego t³umaczem...». Tych kilkanaœcie czy kilkadziesi¹t stron wprost
wynosi tê ksi¹¿kê ponad wszystkie inne zapisy wspó³czesnych o Chopinie [...] Jest to najpierwszy
z dokumentów o Chopinie, przekazany przez najbardziej rozumiej¹cego i czuj¹cego œwiadka jego
cz³owieczeñstwa i jego sztuki”. J. Popiel, Wstêp do polskiej edycji, [do:] F. Liszt, Chopin, prze³.
M. Traczewska, Kraków 1960, s. 11–13.

Przychylnie wypowiada siê na powy¿szy temat A. Grudziñski we wstêpie do ksi¹¿ki E. Piero-
¿yny, Mi³oœæ i przyjaŸñ w ¿yciu Chopina, Warszawa 2005. Oto interesuj¹cy nas akapit: „Du¿o
kontrowersji wywo³a³a praca Liszta, napisana z wydatn¹ pomoc¹ jego polskiej przyjació³ki ksiê¿-
ny Karoliny Sayn-Wittgenstein (z d. Iwanowskiej), opublikowana w formie ksi¹¿kowej w roku
1852. Mimo upoetyzowanej formy, stanowi ona cenny wk³ad o charakterze Ÿród³owym do ca³ej
literatury chopinowskiej, bowiem mimo widocznych niedoci¹gniêæ faktograficznych, pompatycz-
nego wyra¿ania myœli i wybuja³ych emocji zawiera przekazy z pierwszej rêki i opinie kompetent-
nego artysty-muzyka. Najwiêksz¹ zalet¹ tej ksi¹¿ki jest ukazanie Chopina jako cz³owieka, jego
sposobu bycia, myœlenia, pogl¹dów estetycznych i relacji z ludŸmi”. Ibidem, s. 5.

Warto zapoznaæ siê równie¿ z krytyczn¹ wypowiedzi¹ M. Tomaszewskiego: „Jej [ksi¹¿ki Lisz-
ta] ukazanie siê przyjêto opiniami podzielonymi i ambiwalentnymi – podzielonymi zreszt¹ rady-
kalnie do dziœ. Jane Stirling, informuj¹c Ludwikê Jêdrzejewiczow¹ o wydaniu ksi¹¿ki, nie prze-
biera³a w s³owach: «Naplu³ na talerz, aby obrzydziæ jedzenie innym. Napisa³ po to, aby nikt inny
nie zechcia³ pisaæ» [H. Wróblewska-Straus, Listy Jane Wilhelmine Stirling do Ludwiki Jêdrze-
jewiczowej, „Rocznik Chopinowski” 1980, R. 12, s. 140]. To by³a oczywiœcie insynuacja; z argu-
mentów rzeczowych wynika, ¿e Liszt nie mia³ nic istotnego do powiedzenia o Chopina sztuce
pianistycznej, znajdowa³ siê na jej antypodach. Skrzywi³ obraz jego twórczoœci, s³ysz¹c w Chopi-
nowskiej muzyce przede wszystkim nastrojowoœæ i kobiecoœæ, cieplarniany klimat salonu, obok
wyrazu cierpieñ osobistych i tych zwi¹zanych z losami ojczyzny. Powo³a³ przy tym do ¿ycia,
obok paru ujêæ trafnych i cennych, kilka legend, pogl¹dów jednostronnych i fa³szywych. Gastone
Belotti, zdecydowany krytyk ksi¹¿ki, z pewnoœci¹ przesadza, twierdz¹c, i¿ «wiêcej w niej b³êdów
ni¿ s³ów» [Okolicznoœci powstania pierwszej monografii o Chopinie, „Rocznik Chopinowski”
1968, R. 7. s. 33]. Poza tym – b³êdy mo¿na poprawiæ czy skomentowaæ, gorzej z «przesuniêciem
obrazu» w odniesieniu do muzyki Chopina. W drugiej po³owie wieku mia³o to skutki fatalne, od-
rabiane do dziœ. A jednak: nie sposób ksi¹¿ki Liszta pomin¹æ. Zawiera ona partie i strony, które
postaæ i osobowoœæ Chopina stawiaj¹ nam przed oczy z pe³ni¹ bezpoœredniej ekspresji”. M. To-
maszewski, Chopin. Cz³owiek. Dzie³o. Rezonans, Poznañ 1998; por. J. Popiel, op. cit., s. 12–13.

13 Delfina Potocka z Komarów (1805 lub 1807–1877) – hrabina. Jeszcze za ¿ycia wesz³a do le-
gendy obyczajowoœci romantycznej; s³ynna z urody i talentów artystycznych, przyjaŸni³a siê
m.in. z Fryderykiem Chopinem i hr. Zygmuntem Krasiñskim. Chopin, „u której w tym okresie
(1847) bywa³ czêsto na przyjêciach w polskim towarzystwie (np. 17 lutego 1848 r. goœci³ u niej
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na obiedzie z Konstantym Gaszyñskim, potem gra³, a Delfina œpiewa³a)” zadedykowa³ jej Walca
Des-dur op. 64. T. Zieliñski, op. cit., s. 590.

W 1847 r. – jak pisze Zieliñski – „powsta³a najbardziej oryginalna i dramatyczna pieœñ Chopi-
na do tekstu Zygmunta Krasiñskiego, wydana póŸniej pod tytu³em Melodia. Kompozytor siêgn¹³
w niej do wiersza, który, choæ oparty na motywie biblijnym, kojarzy³ siê w sposób oczywisty
z sytuacj¹ ca³ej wielkiej polskiej emigracji œni¹cej o powrocie do wolnej ojczyzny, powrocie, któ-
rego czas coraz bardziej siê oddala³. [...] Pesymistyczny ton tego wiersza musia³ do g³êbi przej¹æ
Chopina [...]. Ibidem, s. 592. Pieœñ tê wpisa³ Chopin do albumu Delfiny Potockiej, a przy swym
podpisie doda³ jeszcze dwa wymowne s³owa: Nella miseria – wyjête ze s³ynnego zdania z Piek³a
Dantego. Nessun maggior dolore // che ricordarsi del tempo felice // nella miseria („nie masz
wiêkszej boleœci, jak przypominaæ sobie czas szczêœliwy w niedoli”). Zob. ibidem, s. 594. Wczeœ-
niej Chopin zadedykowa³ hr. D. Potockiej swój Koncert f-moll op. 21. Zagl¹damy ponownie do
studium Zieliñskiego: „15 paŸdziernika, na wiadomoœæ o stanie Chopina, przyjecha³a z Nicei
Delfina Potocka. Chory, uradowany jej widokiem, zapragn¹³ us³yszeæ jej œpiew, który ogromnie
lubi³. Przysuniêto fortepian do drzwi sypialni i Delfina odœpiewa³a, przy w³asnym akompania-
mencie, szereg utworów kompozytorów w³oskich, m.in. Belliniego, Stradelli i Marcella. Chopi-
nowi sprawia³o to niezwyk³¹ przyjemnoœæ i wci¹¿ prosi³ o wiêcej [...]. Ostatniej nocy, 17 paŸdzier-
nika, czuwa³o przy nim, jak siê zdaje, piêæ osób: Ludwika, Marcelina, Solange, Gutmann i Al-
brecht”. Ibidem, s. 618–619.

Ten¿e autor w rozbudowanym przypisie scharakteryzowa³ stosunek Chopina do Delfiny Potoc-
kiej. Uzna³, ¿e nie ma ¿adnych podstaw, aby przypuszczaæ, ¿e kompozytora ³¹czy³ z hrabin¹ jakiœ
zwi¹zek mi³osny. Nie wierzy³ te¿ w autentycznoœæ listów Chopina do Potockiej: „sztucznoœæ ich
treœci i tematyki bije w oczy”. Ibidem, s. 636. Innego zdania by³ Stanis³aw Wasylewski, który
bezkrytycznie zawierzy³ Ferdynandowi Hoesickowi, zas³u¿onemu biografiœcie i autorowi wielu
cennych publikacji o Chopinie.

14 Zob. Chopin. Listy do Delfiny, oprac. M. Gliñski, Nowy Jork [1973]; J.M. Smoter, Spór
o „listy” Chopina do Delfiny Potockiej, Kraków 1967, wydanie 2 poszerzone – Kraków 1976.
Hojnie wykorzystuje je – jako autentyczne – E. Piero¿yna, op. cit.

Bardzo obfita jest ju¿ bibliografia prac dotycz¹cych „listów” Chopina do D. Potockiej. Zain-
teresowanych odsy³am do erudycyjnego studium P. Szumiñskiego, Chopin i Potocka. Awantura
o mi³osn¹ korespondencjê, Warszawa 2005.

Historie lwowskie

(Lwów 1921)

„[...] A potem Chopin. Gruby pan Mikuli1 by³ jego uczniem, wiêc lekcyj
mistrza i koncertów s³ucha dziewcz¹tko z nabo¿eñstwem. I nie stworzy³by nig-
dy [Kornel] Ujejski2 T³umaczeñ Chopina, gdyby nie przedziwna gra jego Bea-
tryczy, œwietnej wirtuozki pani [Leonii] Wildowej (s. 161).

Przypisy
1 Karol Mikuli (1819–1897) – pianista, dyrygent, kompozytor i pedagog. Pochodzi³ w rodzi-

ny rumuñskiej. W latach 1844–1847 by³ uczniem i asystentem Fryderyka Chopina. W póŸniej-
szych latach rozwin¹³ szerok¹ dzia³alnoœæ muzyczn¹ m.in. w Konwersatorium Galicyjskiego To-
warzystwa Muzycznego we Lwowie (tam by³ profesorem i dyrygentem), którego by³ dyrektorem.
Do jego uczniów nale¿¹ takie póŸniejsze s³awy, jak R. Koczalski i S. Niewiadomski. W 1879 r.
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w Lipsku wyda³ dzie³a wszystkie Chopina (t. 1–17). W swej twórczoœci fortepianowej wyraŸnie
nawi¹zywa³ do dzie³ mistrza. Nale¿a³ do ostatnich i zaufanych uczniów Chopina, który go wyró¿-
nia³, gdy omawia³ w³asne problemy kompozytorskie. Zob. T. Zieliñski, Chopin. ¯ycie i droga
twórcza, Kraków 1998, s. 551–552, 635, 637.

2 Kornel Ujejski (1823–1897) – poeta i publicysta. G³oœne i popularne sta³y siê jego utwory:
poemat Maraton (1847), zbiór liryków Skargi Jeremiego (tu s³ynny Chora³, 1846) i T³umaczenia
Szopena – próby „przek³adu” muzyki Chopina na jêzyk poezji (1866). Nazwisko Ujejskiego poja-
wia siê kilkakrotnie w publikacjach Wasylewskiego, chyba najwczeœniej w felietonie pt. Beatry-
cze skarg Jeremiego, „Têcza” 1932, nr 1. Z niego czytelnik dowiedzia³ siê co nieco o Leonii, cór-
ce Feliksa Maciejowskiego, ¿onie Karola Wilda. By³a ona p³omienn¹ mi³oœci¹ Ujejskiego, który
g³ównie pod wp³ywem jej gry fortepianowej stworzy³ zbiór poezji T³umaczenia Szopena
(1857–1860, wyd. 1866). W przypisach do felietonu znajduj¹ siê obszerniejsze objaœnienia.

Sztambuch. Skarbnica romantyzmu
1

Lwów 1922

[Przedmowa]

Tu faksymile wpisu F. Chopina do albumu M. Wodziñskiej2 pt. ¯yczenie3

[inc.: Gdybym by³a s³oneczkiem na niebie. Nuty ze s³owami na g³os i fortepian.
S³owa Stefana Witwickiego4 op. 21 (74, nr 1, 1829?)].

Przypisy
1 Niebanalnie i trafnie nazwa³ Wasylewski romantyczny sztambuch, ów „rodzaj albumu,

ksi¹¿kê-pamiêtnik” zawieraj¹cy ró¿ne, przyjazne wpisy ¿yczeniowe w³aœcicielowi takiej liber
memorialis czy libellus amicorum. Choæ sztambuch („imionnik”) narodzi³ siê jeszcze w czasach
starorzymskich, apogeum popularnoœci i roli w kulturze obyczajowej i „uczuciowej” osi¹gn¹³
w epoce romantyzmu.

W d³u¿szej przedmowie do Sztambucha Wasylewski pisa³ m.in.: „W maluchn¹ postaæ bywa
nieraz zaklêta dusza epoki ca³ej [...]; w sztambuchu uwiêziono duszê «dzieweczki, która nie
s³ucha» – romantycznoœci [...] Sztambuch! Daremnie próbowano spolszczyæ go na imionnik lub
zast¹piæ milej brzmi¹cym albumem. Pozosta³ sztambuchem przez ca³¹ dobê romantyzmu. Sztam-
buch to znaczy: cyborium czu³oœci i skarbiec uczuæ mocniejszych ponad mi³oœæ. Uczuæ przyjaŸni
[...] Sztambuch to znaczy: wirydarzy wspomnieñ, dziwny ogródek, w którym kwitn¹ kwiaty zasu-
szone. Niby «morze pamiêci» [...]. Sztambuch to wreszcie strzelisty akt zaklêcia: Pamiêtaj
o mnie. Remember!”. S. Wasylewski, Przedmowa, [do:] Sztambuch. Skarbnica romantyzmu, ze-
bra³ i wyda³ S. Wasylewski, Lwów 1922, s. 1–2).

2 Maria z Wodziñskich Orpiszewska 10 v. Skarbkowa (1819–1897) – mi³oœæ S³owackiego
i Chopina, malarka amatorka, pianistka. Chopin zarêczy³ siê z ni¹ w czasie ostatniego pobytu
w DreŸnie we wrzeœniu 1836 r.

Bli¿ej o zakochanym kompozytorze i Marii Wodziñskiej traktuje specjalny rozdzia³ Moja bieda
ksi¹¿ki A. Czartkowskiego i Z. Je¿ewskiej, Fryderyk Chopin, Warszawa 1981, s. 252–269. Oto
pocz¹tek rozdzia³u: „Wœród najbardziej osobistych pami¹tek, które pozostawi³ po sobie Fryderyk
Chopin, znajdowa³a siê paczka listów zwi¹zana wst¹¿k¹ i opatrzona dwoma skreœlonymi jego
rêk¹ s³owami: «Moja bieda». Napis ten wiele daje do myœlenia i sk³ania do przypuszczeñ, ¿e za-
warte w paczce listy by³y dla ich autora zwi¹zane ze spraw¹ przegran¹ – i to nie bez w³asnej winy
– lub okresem szczêœcia nie docenionego w swoim czasie i dlatego byæ mo¿e utraconego.
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Paczka zawiera³a korespondencjê otrzyman¹ od rodziny Wodziñskich w okresie od 1835 do
1837 roku. Te dwa lata stanowi³y do Chopina pe³ny uroku epizod, którego wspomnienie zawsze
¿y³o w jego pamiêci, choæ wystêpuj¹ce w nim osoby oddali³y siê i znik³y z jego ¿ycia. Epizodem
tym by³a mi³oœæ ku Marii Wodziñskiej, córce Wincentostwa Wodziñskich, w³aœcicieli maj¹tku
S³u¿ewo i kilku innych na Kujawach. Mi³oœæ ta o ma³y w³os nie zakoñczy³a siê ma³¿eñstwem.
Niestety los chcia³ inaczej”. Ibidem, s. 252.

3 Przypomnijmy sobie wiersz Witwicki pt. ¯yczenie:
Gdybym ja by³a s³oneczkiem na niebie,
Nie œwieci³abym jak tylko dla ciebie.
Ale przez wszystkie czasy
Pod twym okienkiem i tylko dla ciebie...
Gdybym w s³oneczko mog³a zmieniæ siebie!”

Cyt. za: K. Parnas, Kajet nutowy Chopina (wydany w podobiŸnie), Lipsk 1910.

4 Stefan Witwicki (1801–1847) – poeta, publicysta. Autor m.in. utworów: Piosnki sielskie
(1830), Wieczory pielgrzyma (1837–1842, rozszerz. 1844), Poezje biblijne (1830). Do dziewiêciu
wierszy Chopin skomponowa³ melodie (np. Hulanka, Wojak).

Poeta ten po upadku powstania listopadowego opuœci³ ojczyznê i dobrowolnie uda³ siê na emi-
gracjê. By³ on przyjacielem Chopina z lat m³odzieñczych. W liœcie z 6 lipca 1831 r. pisa³ do niego
do Wiednia: „Kochany Panie Fryderyku, pozwól, ¿e siê przypomnê Twojej pamiêci i podziêkujê
za œliczne piosnki. Nie tylko one mnie, lecz wszystkim, którzy je znaj¹, niezmiernie siê podoba³y;
i sam przyzna³byœ, ¿e s¹ bardzo piêkne, gdybyœ s³ysza³, jak je œpiewa Twoja siostra [Ludwika]”.
Korespondencja Fryderyka Chopina, zebra³ i oprac. B.E. Sydow, t. 1, nr 82, Warszawa 1955, s. 179.

Podobnie jak Elsner i Mickiewicz, równie¿ Witwicki nieœmia³o proponowa³ kompozytorowi,
aby zacz¹³ komponowaæ opery, „maj¹ Ciê zrobiæ pierwszym”. Pisa³ w przywo³anym liœcie: „Ju¿
to koniecznie musisz byæ twórc¹ polskiej opery; mam najg³êbsze przekonanie, ¿e zostaæ nim po-
trafisz i ¿e jako polski narodowy kompozytor otworzysz dla swego talentu pole niezmiernie boga-
te, na którym zarobisz sobie na niepospolit¹ s³awê. Obyœ tylko ci¹gle mia³ na uwadze narodo-
woœæ, narodowoœæ i jeszcze raz narodowoœæ; jest to prawie czcze s³owo dla pospolitych pisarzów,
ale nie dla takiego jak Twój talent [...]”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., s. 179.

S. Witwicki pomóg³ Chopinowi znaleŸæ s³u¿¹cego. Dowodzi tego choæby list z koñca 1842 r.:
„Jeœli jeszcze s³ugi potrzebujesz, to mam a¿ dwóch; jeden Pawe³, który niegdyœ s³u¿y³ u Platerów
i u ksiêstwa. Plater go i teraz chwali i w³aœciwie nie mam nic przeciw niemu, ale najprzód wolê
Ci rekomendowaæ innego. Nazywa siê Jan, s³u¿y³ u Pus³owskich, teraz jest razem z Jêdrusiem
w klubie, a ¿e tak ma³o p³atny, a musi szarzaæ suknie, które widaæ szanuje, szuka innej s³u¿by; jak
s³yszê, ch³opak bardzo porz¹dny i zna s³u¿bê. Jeœli chcesz, powiedz Jêdrusiowi, przez którego to
piszê, ¿eby go do Ciebie przys³a³ [...]”. Ibidem, t. 2, nr 394, s. 77. Chopin zatrudni³ Jana i by³
z niego zadowolony.

Madame Zaj¹czek
1

Bajka o szczêœciu (Lwów 1925)

[O Wojciechu [Albercie] Grzymale2 i Madame Zaj¹czek]
[...] Odszuka³ j¹ s³odki wisus a¿ tu w dalekiej Rosji i ugodzi³ now¹ strza³¹,

tym razem dok³adnie i celnie, bo na ca³e ¿ycie.
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By³ to rumiany i zuchowaty 18-letni bêcwa³, m³odziutki porucznik ze sztabu
ks. Józefa, Albert Grzyma³a (ur. 1793). Bardzo dobry ch³opak. Nie taka zwyk³a,
sumiasta Grzyma³a. Ten sam Grzyma³a, który w ch³opskim przebraniu przedar³
siê odwa¿nie przez linie nieprzyjacielskie od ks. Józefa do Murata i w nagrodê
za to spa³ przez ca³ych siedm godzin na ³ó¿ku Jego Królewskiej Moœci. Ten
sam Grzyma³a, o którym napisze póŸniej jego przyjaciel Chopin, ¿e „ma duszê
piêkn¹ jak niebo”.

[...] A przeto sta³o siê, ¿e 18-letni Grzyma³a, kochaj¹c madame Zaj¹czek, ko-
cha³ m³od¹ dzieweczkê. [...] Opalony turkusowym s³oñcem Italii wraca³ do oj-
czyzny Albert Grzyma³a, œliczniejszy ni¿ zawsze, m¹drzejszy niŸli przedtem.
Otwiera³a siê przed nim kariera oczywista, mia³ zapewnione poparcie mo¿nej
pani, z której zdaniem liczy³ siê dwór petersburski, któr¹ respektowa³ Konstan-
ty, której rozkazy spe³nia³ nawet kaleki m¹¿. Ra¿¹ca dawniej ró¿nica wieku wy-
równa³a siê. Albercik liczy³ lat 28, ona zawsze robi³a wra¿enie podlotka. Wiêc
zosta³ oficjalnym faworytem wicekrólowej.

Mówili ludzie nawet, ¿e kocha³ j¹ z serca, nie z wyrachowania, a syn KoŸ-
miana3 pisa³ w pamiêtnikach: „Nie pojmujê jak potrafi³a wznieciæ mi³oœæ, a jed-
nak j¹ wznieci³a”.

„Przedstawiony – powiada prof. Askenazy4 – z jej natchnienia na audytora
przy Radzie Stanu (1818) nie mia³ potrzeby trudziæ siê, jak inni koledzy”. Tym
pilniej b³yszcza³ wieczorami na salonach. I przyprowadza³ przyjació³. Raz przy-
prowadzi³ Fryderyka Chopina, który potem nieraz koncertowaæ bêdzie u Za-
j¹czków. Ferdynand Hoesick zapewnia jednak solennie, ¿e Chopin nie kocha³
siê wcale w ksiê¿nie namiestnikowej. To piêknie. [...] Niewdziêczny adiutancik
z Portawy zdradzi³ j¹ znowu! Tym razem z kobiet¹, która by³a od ex-namiestni-
kowej m³odsz¹ co najmniej o lat piêædziesi¹t, z kobiet¹, której s³awa obiega³a
ju¿ Europê, z kobiet¹ wreszcie, która sama potê¿na i w³adna, klêcza³a przed
nim, jak przed pó³bogiem!

Alberta Drzyma³ê otoczy³ nimb wielkiego don¿uana, zosta³ ubóstwianym
amantem g³oœnej autorki Lelii5, emancypantki, mi³oœnicy i powieœciopisarki –
pani George Sand.

Ludziom, którzy zwiedzali pieœciwe i miêkkie budoary Aurory Dudevant6

przy rue Pigalle 16, dwa szczegó³y zostawa³y przede wszystkim w pamiêci, tu-
recka sypialnia z dwoma materacami na ziemi i na naczelnej œcianie jadalni
wielki portret Alberta Grzyma³y en castellan de Pologne, fait jusqu’au genou7.
Wiedziano te¿, ¿e ten „¯imala” by³ przedtem w Warszawie l’amoureux de la
¯..., a Balzak donosi³ o tym pani Hañskiej.

W biografii pani Sand odegra³ rolê znaczn¹. Zapozna³ j¹ bowiem ze swym
przyjacielem Chopinem i by³ dziewos³êbem, który rzuci³ biedaka w jej wyma-
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gaj¹ce ramiona. Nie zrezygnowa³ przez to wcale ze swych mocnych praw w ser-
cu autorki Lelii.

Pob³ogos³awieni przez niego wyjechali Chopin i p[ani] Aurora na po³udnie.
I odt¹d przez dwa lata s³aæ bêd¹ wspólnie do przyjaciela listy: po³owê napisze
gasn¹cy, krwi¹ pluj¹cy „Frycek”, po³owê wampirzyca i wnuczka Maurycego
Saskiego8. ¯e go bardzo kochaj¹, ¿e ma³y (tj. Chopin) za nim têskni, a ona (tj.
pani Sand) tak¿e.

Têsknota owa, jedna z przewielu têsknot pani Aurory, dojdzie czasem do ta-
kiej temperatury, ¿e zapragnie wys³owiæ siê w obcych dla niej, a mi³ych dla
„¯imala” dŸwiêkach. Wówczas w liœcie Chopina znajdzie siê takie postscrip-
tum: „Kochany mê¿u lubiê ciê bardzo, w¹salu, brodaczu, vieille pomme cuite
plate, moia culpa... Twoia ¿ona”9.

A Chopin doda z rozpacz¹: „Nie daje mi czytaæ, co do Ciebie napisa³a. C’est
une indignite!!”10

Nie odda³ Grzyma³a przez te swaty dobrej przys³ugi przyjacielowi. Wiado-
mo. Tote¿ póŸniej po katastrofie szybko zrejteruje i oskar¿y pani¹ Sand, i¿ by³a
z³ym geniuszem artysty i trucizn¹ jego ziemskiego bytu11.

Przypisy
1 Aleksandra z domu Pernet Zaj¹czek (+1845) – Francuzka, ¿ona genera³a Józefa Zaj¹czka,

„s³ynê³a z temperamentu i wdziêku m³odej kobiety, które zachowa³a do póŸnej staroœci”. Kores-
pondencja Fryderyka Chopina, zebra³ i oprac. B.E. Sydow, t. 1, Warszawa 1955, s. 553. M.in.
w pa³acu Zaj¹czków grywa³ m³odziutki Chopin (1918).

Szkicuj¹c biografiê Zaj¹czkowej, Wasylewski nie sk¹pi³ czytelnikowi pikantnych szczegó³ów.
By³a mêczennic¹ – stwierdza³: „Konserwowa³a cia³o swoje za pomoc¹ niskiej temperatury, tak
jak kucharz konserwuje sarninê w lodowni. Nigdy nie bra³a do ust gor¹cych potraw. ¯ywi³a siê
jarzynami, mleczywem i owocami. Sypia³a w pokoju nieopalonym, nie œwiec¹c, o ile mo¿noœci
wieczorem dla zaszanowania cery. Pod ³ó¿kiem z firankami, tak pod ³ó¿kiem, sta³y szczególne
naczynia ch³odz¹ce z lodem. I wanny z piekielnie zimn¹ wod¹ do rannej k¹pieli [...] Wed³ug
œwiadectwa J.U. Niemcewicza: Znan¹ by³a z ró¿nych zalotów, rozwi¹z³ego ¿ycia i protegowania
wszystkich intryg mi³osnych”. S. Wasylewski, Madame Zaj¹czek. Bajka o szczêœciu, Lwów 1925,
s. 13, 28. Po powrocie do kraju – „trafi³a jej siê nowa mi³oœæ” – dowodzi w swej ksi¹¿eczce Wa-
sylewski, a obiektem sta³ siê Wojciech Grzyma³a. Wiêcej o Madame Zaj¹czek dowiemy siê z Pa-
miêtników Ksawerego Preka (Wroc³aw 1959, zw³. s. 538).

Józef Zaj¹czek (1752–1826) walczy³ zaœ w legionach D¹browskiego i w póŸniejszych kampa-
niach napoleoñskich. Wziêty do niewoli rosyjskiej (1809) zosta³ z niej potem zwolniony. W 1815 r.
zosta³ namiestnikiem Królestwa Polskiego (do 1826 r.). W 1818 r. otrzyma³ tytu³ ksi¹¿êcy i odt¹d
poddañczo s³u¿y³ carowi Aleksandrowi I i w. ks. Konstantemu. Jest autorem Pamiêtnika, albo his-
torii rewolucji, czyli powstanie roku 1794 (1862). Wasylewski nazwa³ go tchórzem, „marnym
cz³owiekiem” i „marnym kombinatorem”.

Wspomniany J.U. Niemcewicz tak poetycko sportretowa³ genera³a:
W m³odoœci mej konfederat, republikanin, desperat
S³u¿y³em Branickiemu i Ko³³¹tajowi
I zaprzeda³em duszê Napoleonowi.
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Dziœ, gdy panuje ein ander
Wrzasnê: ³otr Napoleon, wiwat Aleksander!

S. Wasylewski, ¯ycie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008, s. 287.

2 Wojciech [Albert] Grzyma³a (1793–1871) – uczestnik wojny napoleoñskiej w 1812 r., urzêd-
nik w Radzie Stanu Królestwa Kongresowego; w latach 1821–1826 cz³onek Towarzystwa Patrio-
tycznego. W czasie powstania listopadowego przebywa³ z misj¹ dyplomatyczn¹ w Londynie. Po
jego upadku osiad³ w Pary¿u i sta³ siê znan¹ i lubian¹ postaci¹ emigracji polskiej. Wspó³pracowa³
z ksiêciem A. Czartoryskim, za³o¿y³ Towarzystwo Literackie, którego cz³onkiem by³ te¿ Chopin.
Wnet obydwaj stali siê bliskimi przyjació³mi. W znakomitej biografii Chopina A. Zamoyski pisze
o Grzymale: „Ten pod wieloma wzglêdami niezwyk³y cz³owiek wiód³ burzliwe ¿ycie, które dwu-
krotnie zawiod³o go do rosyjskiego wiêzienia, raz w roku 1812 jako jeñca wojennego, a raz
w 1826 za powi¹zania z rosyjskimi dekabrystami. Piastowa³ wysokie stanowisko w polskim Mi-
nisterstwie Skarbu i podczas powstania zosta³ wys³any do Londynu, by wynegocjowaæ po¿ycz-
kê”. A. Zamoyski, Chopin, Kraków 2002, s. 135.

Po kilku latach osiad³ w Pary¿u, gdzie zarabia³ na gie³dzie. „Jego wspania³y [«wspania³e w¹si-
ska»] wygl¹d i werwa sprawi³y, ¿e zosta³ bohaterem kolejnych romansów i wkrótce sta³ siê
powszechnie znan¹, a nawet g³ówn¹ postaci¹ w paryskim towarzystwie. By³ cz³owiekiem kultural-
nym, o szerokich artystycznych i muzycznych zainteresowaniach, a Chopina zna³ i wspiera³ jesz-
cze w Warszawie. Ponadto czterdziestoletni Grzyma³a emanowa³ si³¹ i prê¿noœci¹, z czasem wiêc
zacz¹³ graæ rolê starszego brata w ¿yciu kompozytora, staj¹c siê powiernikiem i doradc¹ we wsze-
lkich sprawach. Ibidem, s. 135.

George Sand widzia³a w nim „archetyp pokonanego polskiego patrioty i odnalaz³a pokrewn¹
duszê w bardziej osobistym sensie”. Ibidem, s. 171. „Ci dwoje – stwierdza Zamoyski – stali siê
sobie bliscy w ci¹gu ostatnich dwóch lat i podziwiali siê wzajemnie niezmiernie”. Ibidem, s. 193.
Choæ nie ma na to ¿adnych dowodów biograf delikatnie sugeruje czytelnikowi, ¿e „Grzyma³a
krótko cieszy³ siê jej [Sand] wzglêdami jako kochanek”. Ibidem.

O bliskiej za¿y³oœci Sand i Grzyma³y mówi nam jej niezwyk³y, d³ugi list napisany do niego
w koñcu maja 1838 r. Trzeba przywo³aæ fakt, ¿e w sto³owym pokoju Sand wisia³ portret Grzy-
ma³y w stroju kasztelana polskiego. H. Balzak by³ przekonany, ¿e to portret kochanka s³awnej
Francuzki. We wspomnianym liœcie zwierzy³a siê Drzymale „ze wszystkich swych uczuæ i rozte-
rek i prosi³a o radê czy te¿ – by rzec mniej wznioœle – o pewne intymne informacje na temat Fry-
deryka”. T. Zieliñski, Chopin. ¯ycie i droga twórcza, Kraków 1998, s. 398.

W biografii Sand pióra J. Barry’ego znalaz³ siê nastêpuj¹cy komentarz do powy¿szego listu:
„Nie znajduj¹c odpowiedzi, niezadowolona z zamêtu w sercu George Sand napisa³a z Nohant
w maju 1838 r. do najbli¿szego przyjaciela Chopina, hrabiego Grzyma³y. By³ to jeszcze jeden
zdumiewaj¹cy, oburzaj¹cy niektórych list – cztery tysi¹ce s³ów. Jego szczeroœæ, uczciwoœæ s¹ tak
jawne, tak bez reszty obna¿one, ¿e lekki ch³ód przejmuje czytelnika. Jak gdyby G. Sand radzi³a
siê w sprawie syna, którego zamierza o¿eniæ, lub dziecka, które chce zaadoptowaæ.

«Nasz ma³y», mówi o Chopinie do Grzyma³y. Lecz przecie¿ nie by³ ma³y, by³ dwudziestoo-
œmioletnim mê¿czyzn¹. I George pisa³a do jego przyjaciela jak mê¿czyzna do mê¿czyzny, a ra-
czej nie ca³kiem jak mê¿czyzna do mê¿czyzny, gdy¿ Grzyma³a oczekiwa³ po niej manier damy,
a George mia³a do przebycia trudn¹, ryzykown¹ drogê, choæ by³a zdecydowana j¹ przebyæ. T¹
okrê¿n¹ drog¹ chcia³a dotrzeæ do Chopina (bo zgorszy³by go bezpoœredni atak) – pisz¹c list, któ-
rego Grzyma³a nie móg³, w imiê – przyjaŸni, ukryæ przez Chopinem. S¹ w tym liœcie zakrêty
i meandry, jest szczeroœæ i próba usprawiedliwienia siê i perspektywa wycofania siê, gdyby tak
radzi³ Grzyma³a. Prosi³a go o radê: niech odpowie «jasno, kategorycznie, wyraŸnie»”. J. Barry,
George Sand, ¿ywot jawnogrzesznicy, prze³. I. Szymañska, Warszawa 1996, s. 301. Zob. Kore-
spondencja Fryderyka Chopina z George Sand i jej dzieæmi, oprac. K. Kobylañska, t. 1, Warsza-
wa 1981, s. 260–261.
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Sand zapewnia³a Grzyma³ê, ¿e mi³oœæ ich, tj. Sand i Chopina, „bêdzie mia³a wznios³e momenty
i Chopin pozostanie ca³y i nienaruszony”. J. Barry, op. cit., s. 303. Tak przyrzeka³a s³ynna ju¿
wtedy francuska pisarka, prosz¹c rozpaczliwie „o rêkê jego przyjaciela, Chopina”. Pragnê³a go
uszczêœliwiæ, ale szuka³a rady: Grzyma³a ma zdecydowaæ, czy ona ma siê „wycofaæ z mi³oœci do
Chopina?”. Ibidem, s. 305. Jego „wyrokowi” obieca³a podporz¹dkowaæ siê bezwzglêdnie. Jak
wiadomo zwi¹zek Sand i Chopina trwa³ prawie dziewiêæ lat (do 1847 r.), choæ przestali byæ ko-
chankami ju¿ w 1840 r.

3 Andrzej Edward KoŸmian (1804–1864) – Pamiêtniki z dziewiêtnastego wieku, Poznañ 1867
(wczeœniej pt. Wspomnienia, t. 1–2, Poznañ 1866).

4 Szymon Askenazy (1867–1935) – historyk i polityk, badacz historii politycznej XVIII
i XIX w. (Dwa stulecia XVIII i XIX, 1910), znawca Ÿróde³ dyplomatycznych, œwietny stylista.

5 Lelia to tytu³ jednej z wczeœniejszych, g³oœnych powieœci George Sand (1833). Pisarka po-
rusza w niej „problem kobiety nie znajduj¹cej zrozumienia w spo³eczeñstwie i buntuj¹cej siê
przeciwko regu³om i nakazom tradycyjnej moralnoœci i obyczajowoœci”. Ma³y s³ownik pisarzy
francuskich, belgijskich i prowansalskich, red. M. Brahmer i in., Warszawa 1965, s. 221. Do Lelii
odnosi siê inna opinia: to literatura osobista i zaanga¿owana, ale te¿ egzaltowana i deklamatorska,
„Wystêpuj¹cy tu motyw kobiety pe³nej zalet, ale nieszczêœliwej w ma³¿eñstwie, dla której autorka
¿¹da swobody uczuæ i w pewnej mierze obyczajów, jest wyraŸnie autobiograficzny, a dla dzie-
wiêtnastowiecznych czytelniczek rewolucyjny”. Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryan,
t. 1, Warszawa 1977, s. 719.

W innym podrêczniku czytamy: „W Lelii, powieœci filozoficznej, która w sposób chwilami pa-
tetyczny wyra¿a potrzebê wiary i pragnienie szczêœcia, postaci, choæ wzorowane na autentycz-
nych prototypach, ulegaj¹ dowolnym deformacjom, dopasowywane do arbitralnych symboli. Styl
jest przesadny, a rozwi¹zanie melodramatyczne”. Literatura francuska, red. A. Adam i in., War-
szawa 1980, s. 190.

6 Aurora Dudevant to w³aœciwe nazwisko George Sand (pseud.). W 1822 r. poœlubi³a Casimi-
ra Dudevant, syna pu³kownika napoleoñskiego. Sand urodzi³a dwoje dzieci: Maurycego (1823)
i Solange (1828).

7 „[...] en castellan de Pologne, fait jusqu’ au genou” – kasztelan polski a¿ po kolana.

8 Sand by³a wnuczk¹ Maurycego Saskiego (de Saxe), marsza³ka Francji, ojca Marii Aurory,
wnuczki króla Polski Augusta II Mocnego Sasa, babki pisarki Sand.

9 To postscriptum znajduje siê w liœcie Chopina do Grzyma³y, pisanym z Nohant 20 wrzeœnia
1839 r. Korespondencja Fryderyka Chopina, zebra³ i oprac. B. Sydow, t. 1, nr 273, Warszawa
1955, s. 355–356.

10 C’est une indignite – to niegodziwoœæ (z listu Chopina do Grzyma³y z Nohant, 8 lipca 1839 r.
Ibidem, t. 1, nr 270, s. 352.

11 Tak oskar¿a³ Sand Wojciech Grzyma³a w liœcie do Augusta Léo, ¿ydowskiego bankiera, za-
przyjaŸnionego od wielu lat z Chopinem (prowadzi³ mu stronê finansow¹ w kontaktach z wydaw-
cami; Chopin zadedykowa³ mu Poloneza As-dur op. 53). 29 paŸdziernika 1849 r. Grzyma³a pisa³
do Léo m.in.: „Agonia [Chopina], po spowiedzi i przyjêciu Sakramentów, trwa³a jeszcze trzy dni
i trzy noce. Lekarze nadziwiæ siê nie mogli tej niespo¿ytej ¿ywotnoœci. Wówczas to ow³adnê³o
mn¹ przekonanie, ¿e gdyby nie by³ na swoje nieszczêœcie pozna³ G. S[and], która zatru³a ca³e
jego istnienie, by³by do¿y³ wieku Cherubiniego [tj. 82 lata]”. Ibidem, t. 2, nr 695, s. 323–324.

Stanis³aw Wasylewski – „opolanin z wyboru”... 169



STANIS£AW WASYLEWSKI – „THE RESIDENT OF OPOLE BY CHOICE”
ON FREDERIC CHOPIN

S u m m a r y

The author of this paper presents Stanis³aw Wasylewski’s critical commentaries on the source
materials concerning Frederic Chopin, which one may find in his books such as: O mi³oœci
romantycznej ( 1920), Historia lwowska (1921), Sztambuch. Skarbnica romantyzmu (1922),
Madame Zaj¹czek (1925). In spite of several flaws, Wasylewski’s studies are a relevant source of
information about the famous composer.
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