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MATERIA£Y

Jerzy POŒPIECH

Stanis³aw Wasylewski – „opolanin z wyboru”

o Fryderyku Chopinie. Cz. III*

Kolejna czêœæ uwag Stanis³awa Wasylewskiego (1885–1953) kontynuuje ma-

teria³y o Chopinie, pomieszczone w nastêpuj¹cych ksi¹¿kach wybitnego pisa-

rza, eseisty i felietonisty polskiego: Lwów (Poznañ 1931), Czterdzieœci lat po-

wodzenia. Przebieg mojego ¿ycia (Wroc³aw 1959), Karolina Sobañska.

Wystêpne ¿ycie i z³oczyny tajnej agentki wywiadu carskiego (Kraków 1959),

¯ycie polskie w XIX wieku (Kraków 1962).

***

Lwów

(Poznañ 1931)

T³umaczenia Szopena (1857–1860) z marszem pogrzebowym na czele daj¹

nieœmiertelnoœæ najg³oœniejszemu z poetów czerwieñskich w XIX wieku

(s. 114)
1
.

*
Zob. „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 1, nr 2/3.



W ksiêgarni Karola Wilda „spotka³eœ tam K[arola] Mikulego
2
, ucznia

Chopina (s. 129). W ¿onie Karola Wilda, Leonii
3
, „s³ynnej pianistce”, kocha³

siê przez d³ugie lata Kornel Ujejski i pod jej natchnieniem napisa³ T³umaczenia

Szopena, które powsta³y w kamienicy Bandinellich (s. 130).

Przypisy

1
O cyklu poezji pt. T³umaczenia Szopena Kornela Ujejskiego wspomina³ kilkakrotnie Sta-

nis³aw Wasylewski w swoich felietonach i ksi¹¿kach. By³a o nich mowa w cytowanej ju¿ w ni-

niejszym cyklu monografii Historie lwowskie (1921). Zob. J. Poœpiech, Stanis³aw Wasylewski –

„opolanin z wyboru” o Fryderyku Chopinie. Cz. II, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 2/3,

s. 157–170. W ksi¹¿ce Lwów (1931) pojawi³a siê wzmianka o Marszu pogrzebowym, wierszu,

który jest poetyckim „t³umaczeniem” Marsza ¿a³obnego Fryderyka Chopina. Warto go teraz

w ca³oœci zacytowaæ:

Marsz ¿a³obny z Sonaty b-moll op. 35:

Tyle dzwonów! Gdzie te dzwony?

Czy w mej g³owie hucz¹?

Kêdy id¹ roje ksiê¿y z tak¹ pieœni¹ krucz¹?

Tu przede mn¹ o dwa kroki czarny wóz siê toczy –

Jak mi ciemno! – ten wóz czarny œciemni³ moje oczy.

*

Gdzieœ w powietrzu krzy¿ jaœnieje, migaj¹ pochodnie,

A prowadz¹ mnie pod rêce – idê tak wygodnie –

Same prawie siê podnosz¹ zatrêtwia³e nogi –

Dobrze, dobrze, ¿e mnie wiod¹ – nie znam ¿adnej drogi.

Idê, p³ynê, niby œni¹cy, bez myœli, bez woli,

Tylko w g³owie, tylko w sercu coœ mnie strasznie boli,

Coœ zatapia w nich swe szpony – krzywe, ostre szpony,

A tu ci¹gle bij¹ dzwony, a tu kracz¹ wrony...

Ha, muzykê jak¹œ s³yszê – piêknie graj¹, piêknie...

¯ar mam w oczach, a po twarzy coœ zimnego cieknie –

Patrz¹ na mnie, ale zbli¿yæ nikt siê nie odwa¿a –

Musi coœ byæ w mojej twarzy, co ludzi przera¿a.

A wóz ci¹gn¹ cztery konie okryte ¿a³ob¹,

A mnie ci¹gnie jakaœ si³a, wlecze mnie za sob¹...

Wielki Bo¿e! To¿ ta trumna wysuwa siê ku mnie!

Tam zagadka mego bytu – w tej trumnie! w tej trumnie!

Za co Tyœ mnie tak ukara³,

Ty, co zwiesz siê Bogiem!

Za co, za co? – Och!

Samow³adca nad s³oñcami,

Nad stworzeniem mnogiem,

Mnie zdepta³eœ – Proch?!

Gdzie ten Bóg

Co mnie zmóg³?

Czy go jêki dzwonów g³osz¹ i krakanie wron?

Niech poka¿e siê przede mn¹ z ironii obliczem,
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On straszny, jak noc –

Bom ja wiêkszy w moim bolu, chocia¿ jestem niczem.

NiŸli Jego moc!

Ha, z³y On!

Ha, z³y On!

I tym s³owem dzwony bij¹...

Jezus, Mario!

Jak¿e mnie ten razi dzwon –

Ten dzwon! ten dzwon!

**

Na at³asie piêkna, cicha,

R¹czki trzyma w krzy¿,

Przez sen do mnie siê uœmiecha –

Och! ty ju¿ nie œnisz!

Och! nie czujesz ty ju¿ woni

Z wieñca bia³ych ró¿ –

Ca³owaniem twojej skroni

Nie zbudzê ciê ju¿!

Nie wiesz nawet, ¿e za tob¹

Idê, blady trup,

¯e prowadzê ciê z ¿a³ob¹,

¯e prowadzê w grób!

Na to¿ ciebie biedna matka

Wyda³a na œwiat,

I jam kocha³ do ostatka,

Bym ciê w trumnê k³ad³!

Takie¿ moje œlubne ³o¿e?

I ja w takim dniu

¯yjê jeszcze? – Bo¿e! Bo¿e!

Co ja pocznê tu?!

**

By³a s³odka i anielska,

I kocha³a mnie,

Jak piosenka jaka sielska,

P³ynê³y nam dnie.

I jam przy niej by³ bez grzechu.

I anielskoœæ mia³,

Bo z jej oczu, z jej uœmiechu,

Jam sakrament bra³.

By³a dla mnie, jak natchnienie

Geniuszu i cnót,

Wiod³o mnie jej szat jaœnienie

Do niebieskich wrót.

Gdzie zawiod³o mnie na koñcu,

Po przebyciu prób?
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W czarn¹ otch³añ szed³em w s³oñcu;

Przez nadziejê – w grób!

Takie¿ moje œlubne ³o¿e?

I ja w takim dniu

¯yjê jeszcze? – Bo¿e! Bo¿e!

Co ja pocznê tu?!

**

Wziêli trumnê na ramiona, ponieœli j¹ spiesznie,

Mnie zatrzymaæ chc¹ przemoc¹ – haha! to pociesznie!

Precz mi z drogi, g³upi t³umie, bo bêdzie nieszczêœcie –

M³ody jestem, wœciek³y jestem i mam silne piêœcie!

Ja mam jeden do niej prawo – precz z drogi ciekawi!

Czarne mrowie! tylko równy niech mi opór stawi –

Mego bolu ¿adna z waszych piersi nie pomieœci!

I pierzchnêli – a ja idê, wielki król boleœci!

Poœród gwaru podziwienia, wœród ha³asu dzwonu,

Oto zbli¿am siê do trumny – do mojego tronu!

Ty, grabarzu, na tym kopcu wsparty na ³opacie,

By takiego pogrzeœæ króla, ile chcesz mój bracie?

A zakop mnie, a g³êboko – tak mi Ÿle na œwiecie!

Ciê¿ej, niŸli twoja ziemia, powietrze mnie gniecie...

Precz z kropid³em! i œwiêcona woda j¹ poplami –

Ja tu jeden mam kap³añstwo – pokropiê j¹ ³zami!

Spod habitu zakonnego wysuwa siê rêka,

Jakaœ jasna, jakaœ mocna! duch mój przed ni¹ klêka –

Dotknê³a mnie! a ja padam podciêty, jak kos¹...

I wziêli mnie i ponieœli – gdzie oni mnie nios¹?

Ach! za kilka kropel szczêœcia ludzie œwiatu p³ac¹

Ca³ym morzem ³ez!

G³upi œwiecie, marny œwiecie – stworzonyœ ty na co?

W czym twój byt i kres?

Jego ruch,

To mój duch!

Jam, jak serce w nim bij¹ce, on pró¿ny jak dzwon!

Czym ja kogo prosi³ o to? kto tu bez mej woli

Nakaza³ mi przyjœæ?

Chocia¿ bytem mnie okuto – nie jestem w niewoli!

Ja mam w³adzê – wyjœæ!

Ha, z³y On!

Ha, z³y On!

I tym s³owem dzwony bij¹...

Jezus, Mario!

Jak mnie ten razi dzwon –

Ten dzwon! ten dzwon!

(Fryderyk Chopin natchnieniem poetów. W setn¹ rocznicê œmierci, oprac. K. Kobylañska, War-

szawa 1949, s. 285–289).

Wyznam czytelnikowi, ¿e jestem pod wra¿eniem lektury tego wiersza. Oczywiœcie trzeba

„mieæ w uszach” genialn¹ muzykê Chopina, jego Marsz ¿a³obny.
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Wiele g³êbokich rozwa¿añ na temat wiersza Ujejskiego pomieœci³ A. Bag³ajewski w rozprawie

pt. Ostatni romantyk. Twórczoœæ liryczna Kornela Ujejskiego, Lublin 1999. Wybieram z niej wiêk-

sze fragmenty: „Cykl [T³umaczenia Szopena] otwiera Marsz pogrzebowy, bêd¹cy «t³umacze-

niem» Marsza ¿a³obnego. Wchodz¹cy w sk³ad Sonaty b-moll utwór powsta³ wczeœniej od innych

jej czêœci i w XIX-wiecznym odbiorze uzyska³ wyrazist¹ sferê «znaczeñ». Zwracano zw³aszcza

uwagê na programowy charakter kompozycji. Liszt w swojej monografii wyakcentowa³ takie ka-

tegorie, jak: «rozpacz», «op³akiwanie straty», «ca³e zbiorowe uczucie tylu ekstatycznych nadziei,

mistycznych nawo³ywañ o mi³osierdzie nadludzkie». Tarnowski pisa³ o przenikaj¹cym kompozy-

cjê «natchnieniu narodowym, wielkim ¿alu zbiorowym». Kleczyñski zwróci³ uwagê na ods³oniê-

cie «ca³ego morza rozpaczy» poprzez wprowadzenie motywu dzwonów: «Odg³os dzwonu, upar-

cie siê powtarzaj¹cy duszê zgroz¹ przenika; ponad nim p³ynie melodia tak smutna, ¿e serce

rozdziera» [F. Hoesick, Chopin. ¯ycie i twórczoœæ, t. 4, Kraków 1968, s. 155–157]. W t³umacze-

niu Ujejskiego pojawiaj¹ siê te same motywy, które dostrzeg³ krytyk muzyczny. Utwór rozpoczy-

na siê szerok¹ fraz¹, w której przewija siê ów motyw dzwonów [...]. Pojawia siê w utworze Ujej-

skiego i «melodia tak smutna», ale w kolejnej czêœci utworu zostanie wprowadzony motyw buntu

«ja» lirycznego przeciwko nieczu³emu Bogu, nastêpnie zaœ liryczna wizja zmar³ej ukochanej

i w ostatniej czêœci utworu raz jeszcze zabrzmi¹ skargi kierowane pod adresem Boga. Mo¿na

wiêc powiedzieæ, ¿e Ujejski nie «t³umaczy» utworu Chopina jako wyrazu «narodzonego ¿alu»,

nie pojawiaj¹ siê tu odczucia zbiorowe (tak istotne w tyrtejskim porz¹dku twórczoœci autora Cho-

ra³u). Wrêcz przeciwnie – dominuje ton osobisty, intymny. Poeta pisze tu jakby «Gustawem»,

a nie «Konradem» z Wielkiej Improwizacji. Podkreœla tematykê egzystencjaln¹ swojej twórczoœci.

Jednak «t³umacz¹c» Marsz ¿a³obny w perspektywie egzystencjalnej, prywatnej, pozostaje Ujejski

w zgodzie z utrwalonym stylem odbioru, tyle ¿e interpretuje Chopinowsk¹ kompozycjê w ramach

tego stylu odbioru, w którym dostrzegano w muzyce Chopina melancholiê, ¿al, rozpacz”.

A. Bag³ajewski, op. cit., s. 334–335.

Autor rozwa¿a nastêpnie problem „muzycznoœci” wiersza Ujejskiego: „W Marszu pogrzebo-

wym tok «muzyczny» wyrasta z oscylacji miêdzy spokojnym rytmem «marsza» (tok trocheiczny)

a gwa³townoœci¹ uczuæ «ja» lirycznego, wyra¿aj¹c¹ siê w retoryzacji wypowiedzi lirycznej (pau-

zy, wykrzyknienia, urywany tok zdania). Ujejski pos³u¿y³ siê w tym fragmencie metrum dumy fu-

neralnej. Szeroki, p³ynny rytm z piêciu pierwszych strof prze³amywany jest w kolejnej czêœci

utworu, gdzie wyrazistoœæ brzmieniow¹ (oskar¿enia Boga) nadaj¹ wypowiedzi dobitne rymy mê-

skie. Emocjonalizm sk³adni tej czêœci utworu nie pozwala na ukonstytuowanie siê w pe³ni zbyt

wyrazistemu tokowi dumy funeralnej z czêœci poprzedniej. W kolejnej czêœci Marsza pogrzebo-

wego nastrój uspokojenia, pozornego pogodzenia siê z odejœciem ukochanej, podkreœla u¿ycie re-

gularnego czterostopowca trocheicznego (w wersach d³u¿szych) przeplatanego trójstopowcem

trocheicznym (w wersach krótszych); [dziêki] regularnoœci wersyfikacyjno-intonacyjnej osi¹ga

Ujejski w tej czêœci utworu tak istotny dla ujawnianej sfery emocjonalno-uczuciowej ³agodny

rytm wahad³a. W czêœci trzeciej Marsza pojawiaj¹ siê te same sposoby «umuzycznienia» wiersza,

co w czêœci pierwszej. Powsta³a ca³oœæ wyraziœcie «muzyczna», w powrotach, a tak¿e regularnoœ-

ci stosowanych œrodków weryfikacyjnych oraz intonacyjno-sk³adniowych”. Ibidem, s. 337.

Do studium Bag³ajewskiego odsy³am czytelnika zainteresowanego interesuj¹cymi uwagami na

temat jeszcze innego wyznacznika „muzycznoœci” Marsza pogrzebowego Ujejskiego i relacji do

kompozycji dzie³a Chopina, tj. do Marsza ¿a³obnego z Sonaty b-moll op. 35. Ibidem, s. 339.

2
Karol Mikuli (1819–1897) – pianista, kompozytor, pedagog; uczeñ Chopina. Zob. Historie

lwowskie, przyp. 1, [w:] J. Poœpiech, op. cit.

3
Leonia Wildowa (1834–1878) – pianistka; kocha³ siê w niej Ujejski. Zob. Historie lwowskie,

przyp. 2, [w:] J. Poœpiech, op. cit.
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Czterdzieœci lat powodzenia. Przebieg mojego ¿ycia

(Wroc³aw 1959)

[O rodzinie S. Wasylewskiego]

Pochodzenie, rodzina, dzieciñstwo, pierwsze podrygi

Beatrycze Jeremiego moj¹ chrzestn¹ babk¹

Ja zaœ przyznawa³bym siê chêtnie do krewieñstwa duchowego z kobiet¹, któ-

ra trzyma³a do chrztu moj¹ matkê. By³a ni¹ Leonia z Maciejowskich Wildowa
1
,

ma³¿onka zas³u¿onego wydawcy, znakomita pianistka z pierwszej po³owy wie-

ku XIX, Beatrycze Kornela Ujejskiego
2
, inspiratorka i akompaniatorka jego

T³umaczeñ Chopina [...]. Zwi¹za³a siê jednak w krêgu artystów i literatów,

przyjació³ Karola Wilda. Najpierw Karol Mikuli
3
, jeden z ostatnich uczniów

Chopina. Mikuli udziela³ lekcji p. Wildowej, która odwa¿y³a siê na krok

nies³ychany w owych czasach i wymaganiach: wyst¹pi³a publicznie z koncer-

tem we Lwowie. I zwyciê¿y³a od razu i publicznoœæ, i krytykê. By³o to w roku

1856 [...]. Jako pianistka wyda³a siê pani Wildowa drogocennym „autenty-

kiem”, bo by³a uczennic¹ Mikulego, a ten przynosi³ ¿yw¹ tradycjê gry swego

mistrza – Chopina.

Czasu pierwszych zwyciêstw Wildowej nad estrad¹ staje na drodze jej ¿ycia

Kornel Ujejski [...]. On równie¿ widywa³ i s³ucha³ graj¹cego Chopina. W mi³oœ-

ci do mazurków i etiud poczê³a siê mi³oœæ tych dwojga. Pod wtór gry Wildowej

zacz¹³ Ujejski uk³adaæ swoje T³umaczenia Chopina. Wiele z nich dotrwa³o do

dziœ dnia (s. 32–33).

Przy fortepianie

Rozumienie muzyki i têsknota do instrumentu przysz³y do mnie póŸno [...],

poczucie muzyki otwar³o siê chyba raz pierwszy, gdy urz¹dzaj¹c w Czytelni

Akademickiej popis œci¹gniêtego z Warszawy sêdziwego pianisty Micha³ow-

skiego
4
, zacz¹³em w grze tego ucznia wielkiej epoki rozumieæ urok muzyki

Chopina (s. 81–82).

Jedenaœcie lat w Poznaniu

Jedenaœcie lat w Poznaniu 1928–1939

Wiêc gdy pani Ró¿a Raczyñska [z Potockich, od 1887 roku druga ¿ona

Edwarda A. Raczyñskiego, w³aœciciela Rogalina] da³a has³o, pozwoli³em siê

zapraszaæ, zachowuj¹c postawê goœcia i obserwatora niezale¿nego [...]
5
. Nieraz

zagadywa³a mnie o Delfinê Potock¹, chwal¹c, ¿e doskonale uj¹³em jej postaæ

i rolê w mojej Mi³oœci romantycznej. Czemu? Po wojnie wysz³o dopiero, ¿e

dama, któr¹ ordynat Krasiñski, ofiarny twórca Biblioteki Krasiñskich, nazywa³
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k¹œliwie cette vieille vipère
6
, kry³a po¿¹dliwie w swym warszawskim pa³acu

kilkadziesi¹t pierwszorzêdnej wagi listów Chopina; Delfinê bowiem uzna³

Chopin za jedynie godn¹ powiernicê swoich intymnych pogl¹dów na sztukê,

muzykê i Polskê. Listy, do których nikt nie mia³ dostêpu, sp³onê³y w pa³acu

E. Raczyñskiego w Warszawie, na Krakowskim Przedmieœciu nr 5. Pozosta³y

jedynie nie og³oszone dot¹d (1949) odpisy (s. 237–239).

Przypisy

1
Leonia z Maciejowskich Wildowa (1834–1878) – pianistka, uczennica Karola Mikulego,

przyczyni³a siê do powstania cyklu wierszy pt. T³umaczenia Szopena Kornela Ujejskiego. Zob.

Historie lwowskie, przyp. 2, [w:] J. Poœpiech, Stanis³aw Wasylewski – „opolanin z wyboru”

o Fryderyku Chopinie. Cz. II, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 2/3.

2
Kornel Ujejski (1823–1897) – cykl wierszy zatytu³owanych T³umaczenia Szopena powsta³

w latach 1857–1860 (wyd. 1866). W antologii Fryderyk Chopin natchnieniem poetów. W setn¹

rocznicê œmierci, oprac. K. Kobylañska, Warszawa 1949, opublikowano jedenaœcie wierszy

wchodz¹cych w sk³ad cyklu. Oto tytu³y i ich muzyczne „odpowiedniki”:

– Finale (z Sonaty b-moll op. 35),

– Koniucha (Mazurek Chopina op. 33, nr 4),

– Kto lepiej? (Mazurek Chopina op. 7, nr 5),

– Marsz ¿a³obny (z Sonaty b-moll op. 35),

– Na wiosnê (Mazurek Chopina op. 33, nr 3),

– Noc straszna (Mazurek Chopina op. 6, nr 2),

– Ostatni bój. Modlitwa (Preludium Chopina op. 28, nr 20),

– Panna m³oda (Mazurek Chopina op. 7, nr 4),

– Po œmierci (Preludium Chopina op. 30, nr 2),

– Wniebowziêcie (Preludium Chopina op. 28, nr 7),

– Zakochana (Mazurek Chopina op. 7, nr 2).

Jak ¿ywio³ ludowy przenika Noc straszn¹, bêd¹c¹ „t³umaczeniem” Mazurka cis-moll op. 6,

nr 2 Chopina, niech œwiadczy tekst ten w ca³oœci:

Tam na dworze zawierucha,

W karczmie gra muzyka,

Ale jakaœ dziwnie g³ucha,

Do serca nie wnika.

Wiatr w chwiej¹ce dzwoni szyby

I deszczem w nie t³ucze –

Smutno, smutno! – ten deszcz niby

Ziemiê ³zami p³ucze.

A tu w karczmie ch³opak ¿wawy

Rej w mazurku wiedzie,

Niby hetman od bu³awy

Puszy siê na przedzie.

Ka¿d¹ z dziewcz¹t kocha prawie,

Ka¿da doñ siê œmieje,

Tylko jedna, tam na ³awie,

Chmurna i ³zy leje.

Dziewczyna

A jam jego tak kocha³a,
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Jak ju¿ nikt na œwiecie!

A on jednak mnie porzuci³ –

Niech go Bóg przygniecie!

Choæ sierota d³ugom by³a

Niewinna jak jagniê,

A on teraz z inn¹ tañczy

A on innej pragnie!

Œpiew w tañcu

Ch³opaczek ja rzeœki,

Podkówkami krzeszê,

Kaftan mam niebieski,

Kogo chcê ucieszê,

B¹dŸ¿e mi jak siarka

Dziewczyno kochana...

Ej ¯ydzie, z³a miarka!

Oj dana, oj dana...

Dziewczyna

Przyœpiewuje, tañczy sobie,

Ja siedzê i p³aczê;

Ty mnie nie znasz! Co ja zrobiê,

Podumam – zobaczê!..

Œpiew w tañcu

Co cz³ek nie wy¿ebrze,

To pewnie wykusi:

Srebro le¿y w cebrze

U mojej matusi.

Igraj, to doigrasz,

Dziewczyno kochana...

Ej skrzypku! Ÿle mi grasz!

Oj dana, oj dana...

Dziewczyna

Coraz bardziej serce pêka,

SnadŸ ju¿ wola Bo¿a;

A po stole moja rêka

Sunie siê do no¿a.

Oj, patrzy stara matka na swego pieszczocha;

Ach, tylko jedna matka tak patrzy i kocha!

Ze ³zami uœmiechniêta, jak w niebie szczêœliwa,

Synowi klaska w rêce, siw¹ g³ow¹ kiwa.

A tam z ³awki dziewczyna rusza siê – znów siada.

I powsta³a! – i idzie – jak trup senna, blada –

I patrzy prosto w niego – tañcz¹cych wymija –

I przysz³a – i krzyknê³a – i w serce mu wbija –

D³ugi nó¿!

„Matko œwiêta! O ratuj! Tyœ ze mn¹ jednaka!

O ratuj moje dziecko! Mego jedynaka!”

I leci – i porwa³a go jak sokó³ r¹czy,
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I d³oñ k³adzie na serce, sk¹d jej krew siê s¹czy,

I upad³a ze synem; ...rêkami odpycha

Tych, co chyl¹ siê do niej – le¿y martwa, cicha;

On wyci¹gn¹³ ramiona raz jeszcze – do ³ona

Przyciska biedn¹ matkê... uœmiecha siê... kona...

Skona³ ju¿!...

Posz³a znowu jedna dusza

Przed Bogiem, ze strachem;

A wiatr trzêsie i porusza

Ca³ym karczmy dachem,

I w chwiej¹ce dzwoni szyby

I deszczem w nie t³ucze –

Straszno, straszno! – ten deszcz niby

Ziemiê we krwi p³ucze,

Do k¹tów siê powpychali

Ludziska przelêkli,

Tylko krewni, ¿alem œmiali

Nad trupem uklêkli –

Pró¿no nad nim ³zy wylewaæ!...

Ob³¹kana, dzika,

Tamta krzyczy: Bêdê œpiewaæ!

Hej! a gdzie muzyka?!

Dziewczyna

Niech¿e kat przychodzi zaraz,

Niech mi rêce wi¹¿e,

Lecz niech dwie nie kocha na raz

Czy to ch³op, czy ksi¹¿ê!

Przeszed³¿e mi ¿ywot marny!

Krwawam go³êbica!

Jemu ³zy i grób cmentarny –

Dla mnie szubienica!

(Fryderyk Chopin natchnieniem poetów..., s. 228–231).

Po zacytowaniu dwóch wybranych wierszy Ujejskiego poznajmy na koniec krótkie podsumo-

wanie rozwa¿añ A. Bag³ajewskiego na temat T³umaczeñ Szopena: „Zaobserwowane tu ogólniej-

sze prawid³owoœci w zakresie «przeniesienia» «znaczeñ» muzycznych, ukszta³towania wiersza

«muzycznego», nawi¹zañ kompozycyjno-strukturalnych w t³umaczeniach Szopena by³y w ro-

mantyzmie wyj¹tkowym i odosobnionym sposobem realizacji poetyckiej wyrastaj¹cej z idei kore-

spondencji sztuk. Ujejski, «t³umacz¹c» Chopina, okaza³ siê prekursorem tendencji, które naj-

pe³niej dosz³y do g³osu w okresie M³odej Polski. Stara³ siê w praktyczny sposób odpowiedzieæ na

postulaty epoki, która w wizjonerskim acz utopijnym marzeniu powrotu sztuki do jej pocz¹tków

zapragnê³a znieœæ granice miêdzy sztukami. Jeszcze raz powróci poeta do innego «Boga muzyki»

w pisanych pod koniec ¿ycia T³umaczeniach Beethovena”. A. Bag³ajewski, Ostatni romantyk.

Twórczoœæ liryczna Kornela Ujejskiego, Lublin 1999, s. 342.

3
Karol Mikuli (1819–1897) – pianista, kompozytor, pedagog, uczeñ Fryderyka Chopina. Zob.

Historie lwowskie, przyp. 1, [w:] J. Poœpiech, op. cit.

4
Aleksander Micha³owski (1851–1938) – pianista, kompozytor i pedagog, uczeñ m.in. Miku-

lego. W 1868 r. debiutowa³ w sali lipskiego Gewandhausu, graj¹c Koncert e-moll Chopina. By³
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wybitnym wykonawc¹ dzie³ tego kompozytora i jednym z twórców polskiej szko³y pianistycznej

z prze³omu XIX i XX w. Zalicza siê go do pierwszego pokolenia postromantyczno-modernistycz-

nego wybitnych wirtuozów, do którego nale¿a³ m.in. I. Paderewski i R. Koczalski.

5
Wzmiankami o listach Chopina do Delfiny Potockiej Wasylewski wpisa³ siê – chc¹c nie

chc¹c – w bataliê o ich autentycznoœæ. Z jego publikacji wynika, ¿e uwierzy³ w ich istnienie, choæ

mimo zabiegów w rezydencji hrabiego Edwarda Raczyñskiego w Rogalinie Ró¿a Raczyñska lis-

tów Chopina – jeœli je posiada³a – szperaczowi nie pokaza³a. W publikacjach na interesuj¹cy nas

tutaj temat po raz pierwszy pojawia siê nazwisko Stanis³awa Wasylewskiego i pytanie, czy uda³o

mu siê dotrzeæ do intryguj¹cych listów Chopina pisanych do hrabiny i czy przynajmniej rozma-

wia³ o ich istnieniu w rezydencji Raczyñskich.

„Awanturze o mi³osn¹ korespondencjê” Chopina do Potockiej ca³¹ rozprawê poœwiêci³ Piotr

Szumiñski (Chopin i Potocka: awantura o mi³osn¹ korespondencjê, Warszawa 2005). Znalaz³o

siê w niej kilka zdañ, których bohaterem jest Wasylewski. Zacytujmy je wraz z kontekstami: „Dla

nas wa¿ne jest pytanie, co w zwi¹zku z tymi istotnymi w ¿yciu pani Ró¿y wydarzeniami dziaæ siê

mog³o z listami Chopina do Potockiej? Pocz¹tkowo najpierw schowane by³y na dnie którejœ

z szaf w bibliotece pa³acu w Krzeszowicach lub pa³acu pod Baranami w Krakowie. Ale póŸniej,

po œlubie Ró¿y z Edwardem prawdopodobnie opuœci³y to bezpieczne schronienie i wyruszy³y za

pani¹ Raczyñsk¹ do Rogalina. Kiedy to siê sta³o, niestety nie wiadomo. Trudno te¿ powiedzieæ,

czy podró¿owa³y same listy czy ich odpisy. Faktem jest, ¿e w wiele lat póŸniej kilka osób twier-

dzi³o, ¿e s³ysza³o o listach Chopina przechowywanych w Rogalinie. «Listy by³y [...] pod opiek¹

pani Ró¿y [Raczyñskiej] – pisa³ Aleksander Janta – któr¹ zna³em, primo voto Krasiñskiej, tej,

któr¹ do chrztu trzyma³ Ch³opicki, ni mniej ni wiêcej. Bywa³a nieraz w Rogalinie moja matka i

bywa³ bardzo z nami zaprzyjaŸniony Stanis³aw Wasylewski. Matka moja przypomina sobie, ¿e

pani Raczyñska pozwoli³a Wasylewskiemu, pod zastrze¿eniem absolutnej dyskrecji, zobaczyæ te

listy. Wspomnia³ jej o tym [...]”. Tu u Szumiñskiego pojawia siê przypis: „List Aleksandra Janty

do Jerzego Marii Smotera, 10 IX 1961. [...] W liœcie Janta pisze, ¿e jego matka (chyba ¿yj¹ca)

przypomina sobie, ¿e pamiêta dok³adnie (mog³aby podaæ datê, której Janta nie podaje), ¿e by³a

z Wasylewskim i jego ¿on¹ w Rogalinie i pani Ró¿a zezwoli³a Wasylewskiemu pod przysiêg¹

obejrzeæ te teksty. Janta prosi, ¿eby odszukaæ ¿onê po Wasylewskim, która mo¿e wiedzieæ. On na

pewno o sensacyjnych tekstach powiadomi³ swoj¹ ¿onê”. P. Szumiñski, op. cit., s. 218.

Prof. J.W. Gomulicki: „[...] Wasylewski w ostatnim tomie pamiêtników zastrzega siê, ¿e by³y

podobno listy Chopina, ¿e po wojnie je wydrukowano, ¿e on stara³ siê ró¿nymi sposobami, ale

pani Ró¿a mówi³a, ¿e nie ma” [za Stenogram]. Ibidem, s. 218.

„Wspomnienia Janty potwierdza³ Jaros³aw Iwaszkiewicz, który zaraz po II wojnie œwiatowej

pisa³: «[...] Przed sam¹ wojn¹, zabieraj¹c siê do obszerniejszej pracy o Potockiej, dowiedzia³em

siê z pewnego Ÿród³a, ¿e jednak ca³a korespondencja Chopina z Delfin¹ znajduje siê w poznañ-

skim maj¹tku Raczyñskich, w Rogalinie»”. I tu znów przypis: „W swej ksi¹¿ce o Chopinie Ja-

ros³aw Iwaszkiewicz pisa³: «Niektórzy z biografów Chopina neguj¹ ca³kowicie istnienie stosunku

mi³osnego pomiêdzy Chopinem a Delfin¹ i uwa¿aj¹ go za legendê. Legenda ta jednak uparcie siê

trzyma; potwierdzeniem jej by³yby listy Fryderyka do Potockiej. Listy takie podobno istnia³y, po-

siada³a je pani Ró¿a Raczyñska, synowa Zygmunta Krasiñskiego. Jakim sposobem dosta³y siê

one w jej rêce? Nie wiadomo. Ferdynand Hoesick – stary plotkarz – podobno je ogl¹da³ na w³asne

oczy. By³y tak nieprzyzwoite, i¿ pani Raczyñska twierdzi³a pono, ¿e nigdy nie ujrz¹ œwiat³a

dziennego. Je¿eli istnia³y one rzeczywiœcie, spali³y siê zapewne wraz z pa³acem Raczyñskich

w 1939 roku w Warszawie»”. Ibidem, s. 218.

Szumiñski kontynuuje: „Pisarz i historyk Stanis³aw Wasylewski móg³ widzieæ listy Chopina do

Potockiej po roku 1927. Wtedy to o¿eni³ siê ze Stanis³aw¹ Nowack¹-Stamirowsk¹ i na sta³e osiad³

w Poznaniu. P. Szumiñski, op. cit., s. 81–82. Zob. te¿ J.M. Smoter, Spór o „listy” Chopina do

Delfiny Potockiej, Kraków 1967, s. 48.
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Na temat „listów” Chopina do Potockiej przyjdzie nam jeszcze pisaæ póŸniej, przy innych pub-

likacjach Wasylewskiego.

6
cette vieille vipère – ‘ta stara ¿mija’.

Karolina Sobañska.

Wystêpne ¿ycie i z³oczyny tajnej agentki wywiadu carskiego

(Kraków 1959)

Ewelina Hañska
1
, „dusza niezrozumiana” ulega nowemu olœnieniu: s³yszy

grê, poznaje osobiœcie „szatana muzyki” Franciszka Liszta
2

[...]. To¿ samo, jeno

we francuskim frazesie powtarza³a Lisztowi, pomiêdzy piorunami szatañskich

poca³unków, Ewelina z Wierzchowni, choæ poprzednio, na wszystkie wieki,

odda³a siê mieszkaj¹cemu w Pary¿u – szatanowi powieœci, Balzakowi [...]

Zawaha³a siê: madame Balzak? Czy raczej madame François Liszt?! Widoki na

to drugie by³y znikome. Wirtuoz, mami¹cy t³umy europejskich snobów genialn¹

technik¹ i nieznanymi dot¹d w ogóle nokturnami, polonezami, mazurkami

Szopena, przyjmowa³ chêtnie ho³downicze kosze kwiatów od „principessy”

z dalekiej Ukrainy [...]. W listopadzie 1847 roku Karolina Iwanowska-Witt-

genstein
3

zaw³adnê³a Lisztem, zabroniwszy mu jednak byæ „grajkiem”. Zaprze-

sta³ popisów wirtuozowskich (bo s¹ w z³ym tonie), poœwiêcaj¹c siê wy³¹cznie

komponowaniu. I ksi¹¿kê o Szopenie razem napisali (s. 191–192).

Przypisy

1
Ewelina Hañska z Rzewuskich (1801?–1882) – 1

o
v. Hañska, 2

o
v. Balzak, hrabina, córka

Adama i Justyny z Rdu³towskich, siostra powieœciopisarza Henryka Rzewuskiego. Jako ¿ona

Wac³awa Hañskiego w Wierzchowni na Ukrainie w 1832 r. nawi¹za³a korespondencjê z Balza-

kiem, którego po œmierci mê¿a poœlubi³a w 1850 r.

Stanis³aw Wasylewski odwo³uje siê niejednokrotnie do listów twórcy Komedii ludzkiej – do

Lettres à l’Etrangère, t. 1–5, 1899–1960. Stanowi¹ one przebogate Ÿród³o na temat ¿ycia i twór-

czoœci pisarza. Znajduj¹ siê w nich równie¿ ciekawostki dotycz¹ce m.in. F. Chopina, G. Sand,

E. Hañskiej i F. Liszta. Zob. T. ¯eleñski-Boy, Pani Hañska (Lwów 1926); A. Maurois, Promete-

usz, czyli ¯ycie Balzaka (prze³. J. Rogoziñski, Warszawa 1970).

2
Franciszek Liszt (1811–1886) – wêgierski kompozytor, pianista i dyrygent. W tekstach Wa-

sylewskiego nazwisko s³ynnego muzyka doœæ czêsto siê pojawia. Czytelnika odsy³am do dwóch

pierwszych czêœci materia³ów o Chopinie (zob. „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 1, przyp. 9; nr 2/3,

s. 160, przyp. 3 i in.).

3
Karolina Iwanowska Sayn-Wittgenstein (1819–1887) – ksiê¿na, ¿ona ksiêcia Miko³aja

Sayn-Wittgensteina, urodzona na Ukrainie. Wraz z Lisztem napisa³a ksi¹¿kê o Chopinie (Paris

1852). O ksiê¿nej i o ksi¹¿ce Frèdèric Chopin zob. „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 2/3, s. 161,

przyp. 12.
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¯ycie polskie w XIX wieku
1

(Kraków 1962)

Jeszcze Polska nie umar³a

Najazd nowych pojêæ i wyrazów
2

I jeszcze jedno has³o w potê¿nym ujêciu wesz³o w sk³ad zasad wiary

narodowej. Opowiada Liszt: „[...] siedzieliœmy w trójkê z Chopinem i jedn¹

z wybitnych dam Pary¿a... Zwróci³a siê do mistrza z zapytaniem, jak nazwaæ

dziwne uczucie zawarte w jego kompozycjach, jakby popio³y nieznane,

zamkniête we wspania³ych urnach z alabastru. Wzruszony Chopin odpowie-

dzia³, ¿e móg³by to okreœliæ tylko w ojczystym jêzyku. Bo ¿aden inny naród nie

posiada wyra¿enia równoznacznego polskiemu ¿al... Wyraz dziwny, o tak

ró¿nym znaczeniu i dziwniejszej jeszcze filozofii. Zastosowany do wypadków

1831 r. wyra¿a ca³¹ pokorê rezygnacji, poddaj¹cej siê wyrokom Opatrznoœci...

Ale wyra¿a te¿ ferment urazy, wymówki, bunt, pragnienie zemsty, g³uch¹

groŸbê, drzemi¹c¹ na dnie serca w oczekiwaniu odwetu. «Polski ¿al» – to

najlepsze, zdaniem Liszta, ujêcie w s³owa muzyki Chopina”
3

(s. 22).

Rodzi siê idea narodowoœci

Staraj¹c siê wnikn¹æ w tajniki geniuszu Chopina, pisa³ w r. 1834 znakomity

kompozytor Robert Schumann: „Do korzystnego zbiegu czasu i okolicznoœci

doda³ los jeszcze coœ, czym siê Chopin wyró¿nia od innych i co czyni go

zajmuj¹cym, tj. da³ mu potê¿n¹ i odrêbn¹ narodowoœæ, mianowicie narodowoœæ

polsk¹. Dzie³o Chopina to armaty ukryte wœród kwiatów”
4

(s. 28).

Kolêda cementem narodowoœci

Stulecia przegl¹daj¹ siê w naszej kolêdzie. Od œredniowiecznego Anio³ paste-

rzom mówi³ po siedemnastowieczn¹ barokow¹ ko³ysankê: Lulaj¿e, Jezuniu,

któr¹ zeuropeizowa³ Chopin w kilku taktach swej etiudy
5

(s. 30).

Czasy Królestwa Kongresowego 1815–1830

„Przeka¿cie wiekom noc 29 listopada”

Chopin te¿ zapisywa³ w notatniku na wieœæ o kapitulacji Warszawy: „A ja tu,

w Stuttgarcie, z go³ymi rêkami bolejê na fortepianie. Bo¿e, Bo¿e, wzrusz zie-

miê, niech poch³onie ludzi tego wieku, niech najsro¿sze mêczarnie drêcz¹ Fran-

cuzów, co nam na pomoc nie przyszli!
6

(s. 116).

Naród w klatce Œwiêtego Przymierza

Naród w klatce

Chopin nie ogl¹da³ na oczy ani Wawelu, ani Tatr (s. 133).
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Przypisy

1
¯ycie polskie w XIX wieku Stanis³awa Wasylewskiego mia³o do tej pory dwa wydania: pierw-

sze – oprac., przedmow¹ i przypisami opatrzy³ Z. Jab³oñski, Wydawnictwo Literackie, Kraków

1962, 683 s.; drugie – oprac. red. J. Tazbir, Iskry, Warszawa 2008, 540 s. (wstêp J. Tazbira –

Opus vitae Stanis³awa Wasylewskiego, s. 5–13; pos³owie S.S. Niciei – Casus Stanis³awa Wasylew-

skiego, s. 423–439).

O historii powstania ¯ycia i recepcji dzie³a zob. J. Poœpiech, Z okazji edycji drugiej „¯ycia pol-

skiego w XIX wieku” Stanis³awa Wasylewskiego, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 1, s. 3–32.

2
W pierwszym rozdziale (Jeszcze Polska nie umar³a) obszernego dzie³a Wasylewski scharak-

teryzowa³ „t³um” „nowych pojêæ i wyrazów”, „now¹ frazeologiê” wprowadzon¹ do u¿ytku przez

romantyków (s. 19–23: Najazd nowych pojêæ i wyrazów). Autor zaliczy³ do nich takie pojêcia i ter-

miny, jak: namiêtnoœæ, imaginacja („moc umys³u naszego, któr¹ widzimy rzeczy nieprzytomne –

objaœnia cz³owiek starej daty z przek¹sem”), natchnienie, sza³, ¿al, bunt oraz niepodleg³oœæ i pa-

triotyzm, oraz stare has³a, „ale dopiero romantyzm nasyci³ je nowym dreszczem, tak ¿e ju¿ samo

brzmienie ich starczy³o za program”.

S³owo ¿ a l niespodziewanie zosta³o powi¹zane z biografi¹ i muzyk¹ Chopina, a sta³o siê to za

spraw¹ F. Liszta. Zob. S. Wasylewski, Najazd nowych pojêæ, „Odra” 1948, z 25 X, nr 43, s. 3.

3
W felietonach Wasylewski kilkakrotnie pisa³ o rozmowie, jaka mia³a miejsce w mieszkaniu

Chopina na temat funkcjonowania i znaczenia s³owa ¿ a l w jêzyku polskim oraz dla „ducha” mu-

zyki kompozytora. Liszt utrwali³ j¹ w swej ksi¹¿ce (Chopin, prze³. M. Traczewska, Kraków 1960)

tymi s³owy: „Pewnego popo³udnia siedzieliœmy tylko we troje; Chopin d³ugo gra³ i jedna z naj-

wytworniejszych dam Pary¿a coraz bardziej pogr¹¿a³a siê w nabo¿nym skupieniu podobnym do

nastroju, jaki ogarnia zaskoczonego wêdrowca na widok kamieni nagrobnych gêsto rozsianych po

owych polach Turcji, których cieniste zak¹tki i kwietniki ³udzi³y go obietnic¹ ogrodu pe³nego ra-

doœci. Spyta³a Chopina, sk¹d p³ynie ów mimowolny szacunek, nakazuj¹cy mu kornie chyliæ

g³owê przed zabytkami na pozór tchn¹cymi jedynie s³odycz¹ i wdziêkiem, oraz jakim mianem na-

zwa³by owo niezwyk³e uczucie, które zamyka w swych kompozycjach niby bezimienne popio³y

we wspania³ych urnach z wyj¹tkowo piêknego alabastru?... Nie mog¹c siê oprzeæ czarowi ³ez

p³yn¹cych spod tak piêknych powiek, ze szczeroœci¹ rzadk¹ u tego artysty, tak zazdroœnie

strzeg¹cego osobistych œwiêtoœci, pieczo³owicie ukrywanych g³êboko we wspania³ych relikwia-

rzach swych utworów muzycznych, odpowiedzia³, ¿e serce jej trafnie wyczu³o jego pe³en melan-

cholii smutek, gdy¿ nawiedzaj¹ go wprawdzie przelotne chwile beztroskiej weso³oœci, nigdy jed-

nak nie mo¿e siê uwolniæ od uczucia stanowi¹cego w³aœciwe pod³o¿e jego serca, a dla którego

znajduje okreœlenie jedynie w mowie ojczystego kraju, ¿aden inny bowiem jêzyk nie posiada od-

powiednika polskiego s³owa «¿al»; s³owo to powtarza³ wielokrotnie, jak gdyby ucho jego nie

mog³o siê nasyciæ dŸwiêkiem tego wyrazu, mieszcz¹cego w sobie ca³¹ gamê uczuæ wywo³anych

przez g³êbok¹ boleœæ – od skruchy do nienawiœci, b³ogos³awione lub zatrute owoce tego gorzkie-

go drzewa”. Ibidem, s. 67–68.

W rozmowie udzia³ wziê³a, oprócz Chopina i Liszta, ksiê¿na Karolina Sayn-Wittgenstein.

„Chopin – pisze T. Szulc – który nie mia³ zwyczaju wdawaæ siê w dyskusje na temat w³asnych

uczuæ, raz przynajmniej spróbowa³, jak siê zdaje, wyt³umaczyæ je cudzoziemcom. Wed³ug relacji

Liszta, ksiê¿na Carolyn Sayn Wittgenstein (pal¹ca cygara nowa kochanka Liszta), kiedy gra³

u niej pewnego popo³udnia, zapyta³a sk¹d w jego utworach bierze siê tyle uczuæ. Odpar³, ¿e nigdy

nie wyzwoli³ siê z tego, co w Polsce nazywa siê «¿alem», s³owo nie maj¹ce odpowiednika w in-

nych jêzykach. W swojej ksi¹¿ce o Chopinie (niektórzy naukowcy przypuszczaj¹, ¿e dyktowa³a

mu j¹ ksiê¿na, Polka z pochodzenia) Liszt napisa³, ¿e Fryderyk «powtarza³ to s³owo nieustannie,

jak gdyby jego s³uch nie móg³ nasyciæ siê tym dŸwiêkiem, w którym zawar³ ca³¹ skalê uczuæ,

wywo³anych g³êbokim bólem – od skruchy do nienawiœci...»”. T. Szulc, Chopin w Pary¿u. ¯ycie

Stanis³aw Wasylewski – „opolanin z wyboru”... 167



i epoka, prze³ J. Kumaniecka, Warszawa 1999, s. 109. „¯al – stwierdza dalej Szulc – oznacza dla

polskiego ucha i duszy smutek, têsknotê, nostalgiê, ubolewanie, rezygnacjê, skruchê, urazê, skar-

gê, a nawet gniew. Dlatego tak doskonale pasuje do samego Chopina i do jego muzyki. Jest to

niæ, przewijaj¹ca siê przez wszystkie jego utwory”. Ibidem, s. 110.

„¯ywi³ go polski ¿al i w nim siê wypala³” – mówi³ z kolei o Chopinie w 1949 r. A. Roland-Ma-

nuel (1892–1966), muzykolog i kompozytor. Cyt. za: J. Willemetz, Chopin ³owca dusz, prze³.

K. i K. Pruscy, Warszawa 2000, s. 227.

Interesuj¹ce i raczej ma³o znane s¹ wspomnienia sztokholmskiego filozofa R. Naratha, siê-

gaj¹ce pocz¹tków XX w. i dotycz¹ce interesuj¹cej nas tutaj kwestii. Cytujê fragment: „Zapamiê-

taj, mój ch³opcze – mówi³a babka [Gemma Brandes, pianistka, znajoma Liszta], ¿e Chopin

wszystkie swoje arcydzie³a napisa³ dla Polski, a jednoczeœnie nale¿y do ca³ej ludzkoœci, jak krzy¿

z Golgoty – jest to i pozostanie wieczn¹ zagadk¹. Mi³oœæ Chopina do ojczyzny by³a tak g³êboka,

¿e stwierdzi³ kiedyœ, i¿ tylko jego rodacy mog¹ graæ tê muzykê w sposób doskona³y. Jego przyja-

ciel, Franz Liszt, nie zgadza³ siê z tymi pogl¹dami i na dowód tego zagra³ jedn¹ z najtrudniej-

szych technicznie kompozycji Chopina. Chopin s³ucha³ uwa¿nie, a kiedy Liszt skoñczy³ graæ i po-

patrzy³ pytaj¹co na mistrza, ten odpowiedzia³: «NieŸle, ale czegoœ tam brakowa³o». Liszt zapyta³,

co oznacza owo «czegoœ», a Chopin odpowiedzia³ polskim s³owem – «¿al». Tu babka przerwa³a

sw¹ opowieœæ, a ja zapyta³em równie zdziwiony, jak niegdyœ Liszt: «Babciu, co znaczy to

s³owo?» «S³owo ¿al – powiedzia³a z uœmiechem – mo¿e znaczyæ wiele, w tym zaœ wypadku chy-

ba ból Chopina, g³êbok¹ mi³oœæ jego czystego serca dla uciskanego narodu polskiego i têsknotê.

By³ on odwa¿nym, naznaczonym przez cierpienie cz³owiekiem, nie zaœ s³abym bohaterem salo-

nów, jakim go póŸniej chcia³ zrobiæ œwiat»”. Cyt. za: ibidem, s. 234–235.

Chyba najobszerniej na temat roli i znaczenia s³owa ¿ a l w odniesieniu do muzyki Chopina

wypowiedzia³ siê piêknie R. Przybylski (Cieñ jaskó³ki. Esej o myœlach Chopina, Kraków 1995,

s. 213–216). Z jego rozwa¿añ wybra³em kilka fragmentów: „S³owo ¿al pada w listach Chopina

bodaj¿e jeden raz. Istnieje wszak¿e przekaz œwiadcz¹cy o tym, ¿e wyrazem tym okreœla³ uczucie,

które by³o «pod³o¿em jego serca», nadawa³o wiêc ton ca³ej jego egzystencji. Przekaz ten pocho-

dzi od samego Franciszka Liszta” (s. 213). „Istotnie, brzmienie tego s³owa wywiera wra¿enie nie-

mal magiczne” (s. 214). „S¹ s³owa skrzypcowe lub obojowe. ¯al jest s³owem fortepianowym.

I zapewne dlatego Chopin powtarza³ je g³oœno kilka razy” (s. 214). „Jest to wiêc s³owo, w którym

kryje siê zarówno skrucha, jak i groŸba protestu, pokajanie siê i narastanie pretensji. W ¿alu mo¿-

na siê pop³akaæ, ale z ¿alu – knuæ zemstê. Mo¿na siê w nim pogodziæ z w³asn¹ zas³u¿on¹ klêsk¹,

ale z niego te¿ mo¿e siê narodziæ gniew o niezas³u¿on¹ krzywdê [...]. S³owo to jest zwi¹zane

z fundamentaln¹ sytuacj¹ egzystencjaln¹, ze stosunkiem «ja» do siebie i do innego” (s. 215). „Ton

¿ycia Chopina narodzi³ siê wœród stale obecnych utrapieñ. Ten ton zdecydowa³ o charakterze jego

talentu” (s. 216).

O „smutnym” charakterze muzyki Chopina wspominali bodaj wszyscy chopinolodzy, ale tak¿e

pisarze. S³awny H. Heine tak napisa³ w tej sprawie w 1837 r.: „Polska da³a mu zmys³ rycerskoœci

i ów ton smutku, który jest owocem cierpieñ, jakie przesz³a w ci¹gu wieków”. Cyt. za: J. Wille-

metz, op. cit., s. 191.

Inaczej uwa¿a³ K. Szymanowski. Sprzeciwia³ siê opinii, jakoby w melodiach Chopina by³ przej-

muj¹cy smutek: „Jest to smutek twórczy”. K. Szymanowski, O Fryderyku Chopinie, Kraków

1949, s. 51.

4
Kompozytor R. Schumann w recenzji dwóch koncertów Chopina tak pisa³ m.in. w „Neue Zeit-

schrift für Musik” w 1836 r. (22 IV, nr 33): „[...] doda³ los jeszcze coœ, co Chopina na tle innych

wyró¿nia, czyni¹c go interesuj¹cym: siln¹ i oryginaln¹ narodowoœæ, mianowicie polsk¹. I gdy ona

teraz w ¿a³obn¹ czerñ odziana, tym mocniej nas u zadumanego artysty przejmuje [...]. Bo gdyby

potê¿ny, samow³adny monarcha z pó³nocy wiedzia³, jak niebezpieczny wróg grozi mu w dzie³ach
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Chopina, w prostych melodiach jego mazurków, zabroni³by tej muzyki. Dzie³a Chopina to armaty

ukryte w kwiatach”. Cyt. za: T.A. Zieliñski, Chopin. ¯ycie i droga twórcza, Kraków 1998, s. 369.

5
Wasylewski wspomina tu o s³ynnym arcydziele Chopina – Scherzu h-moll op. 20, wydanym

drukiem w 1835 r., a powsta³ym w 1831 r. Zdaniem niektórych badaczy (M. Tomaszewski,

T. Zieliñski) pomys³ utworu narodzi³ siê w grudniu 1830 r., w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

pierwszych œwi¹t spêdzonych przez Chopina poza rodzinnym domem. W monografii Zieliñskiego

czytamy: „Scherzo h-moll (op. 20), kompozycja trwaj¹ca oko³o 10 minut, pianistycznie nie³atwa,

reprezentuje jaskrawo nowy styl Chopina, bardzo odleg³y od stylu jego Koncertów czy Wielkiego

poloneza Es-dur. Mo¿na rzec nawet, ¿e w swym brzmieniu, kszta³cie dŸwiêkowym i ekspresji jest

to muzyka niepodobna do ¿adnego znanego przedtem utworu – jakkolwiek w zewnêtrznej budo-

wie trójcz³onowej ABA, z licznymi powtórzeniami, jest wyraŸnie zakorzeniona w tradycji [...].

Trudno o bardziej przejmuj¹ce przeciwstawienie: ostra, dramatyczna szarpanina i nagle – ³agod-

ny, tkliwy, koj¹cy œpiew polskiej kolêdy (w H-dur). Melodia jej, umieszczona w g³osie œrodko-

wym czo³owego, czterotaktowego zdania, pojawia siê w tym epizodzie szeœæ razy. Zgodnie z treœ-

ci¹ znanych s³ów Lulaj¿e, Jezuniu, lulaj¿e, lulaj Chopin ujmuje j¹ w monotonnym rytmie

ko³ysankowym, z pe³n¹ uroku ustawiczn¹ æwierænut¹ na koñcu ka¿dego taktu [...]; melodia kolê-

dy rozbudowuje siê o nowe frazy, pochodz¹ce ju¿ od samego Chopina. Kompozytor wysuwa z te-

matu piêkn¹, romantyczn¹ kantylenê, nabrzmia³¹ tak wzruszaj¹c¹ nut¹ rozmarzenia i równoczeœ-

nie ¿alu, ¿e blednie wobec niej wszelka liryczna konwencja dawniejszej muzyki – wydaje siê, ¿e

s³ychaæ tu samo, wyrwane z g³êbi serca uczucie”. T.A. Zieliñski, op. cit., s. 207–211.

Doskona³y znawca dzie³a Chopina, prof. M. Tomaszewski, tak oceni³ Scherzo h-moll op. 20,

pisz¹c m.in.: „Dzie³o to ma formê krystalicznie przejrzyst¹, opart¹ na symetrii. Tym silniej

dzia³aæ wiêc mog³o to, co stanowi o strukturze dramatycznej utworu – zderzenie dwóch œwiatów,

wyra¿one przez dwie ekstremalnie odmienne kategorie ekspresji [...]. Muzyka wype³niaj¹ca partiê

centraln¹ jest nazywana «melodi¹ prawdziwie niebiañskiego charakteru», «owian¹ idyllicznym

tchnieniem» (J. Kleczyñski), «ko³ysank¹, idyll¹ anielskiej s³odyczy pe³n¹» (Z. Jachimecki), «me-

lodi¹ domow¹ – tzn. towarzysz¹c¹ intymnemu, rodzinnemu i czysto polskiemu obyczajowi wie-

czoru wigilijnego» (J. Iwaszkiewicz), œpiewem «³agodnym, tkliwym, koj¹cym» (T.A. Zieliñski)”.

M. Tomaszewski, Chopin. Cz³owiek. Dzie³o. Rezonans, Poznañ 1998, s. 467.

Zob. te¿: Kolêdy polskie, red. J. Nowak-D³u¿ewski, oprac. muz. K. Witkowska-Chomiñska, t. 1–2,

Warszawa 1966; S³ownik literatury staropolskiej, red. T. Micha³owska, Wroc³aw 2002, s. 371–373.

O Scherzu h-moll op. 20 wspomina³ ju¿ wczeœniej Wasylewski w czytance Koncert Szopena

w Pary¿u. Autor pomyli³ siê, nazywaj¹c utwór „etiud¹”.

6
Zdania te, zapisane nieco inaczej przez Chopina w jego sztambuchu – dzienniku, brzmi¹

nastêpuj¹co: „Stuttgart [...]. A ja tu bezczynny, a ja tu z go³ymi rêkami, czasem tylko stêkam,

bolejê na fortepianie, rozpaczam – i có¿ nadal? – Bo¿e, Bo¿e! Wzrusz ziemiê, niech poch³onie

ludzi tego wieku. Niech najsro¿sze mêczarnie drêcz¹ Francuzów, co nam na pomoc nie przyszli”.

Takie myœli utrwali³ Chopin w notatkach pisanych po 8 wrzeœnia 1831 r. (Korespondencja

Fryderyka Chopina, zebra³ i oprac. B.E. Sydow, t. 1, Warszawa 1955, nr 85, s. 185–186).

„Mêczarnie duszy” opanowa³y m³odego kompozytora w Stuttgarcie na wieœæ o kapitulacji

powstañczej Warszawy (8 wrzeœnia). „Z³amany, zgnêbiony, targany najgorszymi przeczuciami,

snu³ przera¿aj¹ce wizje w swym dzienniku”. A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, Fryderyk Chopin,

Warszawa 1981, s. 162. Chopin by³ pe³en obaw o rodzinê, ukochan¹ [K. G³adkowsk¹]

i przyjació³, samotny, pozbawiony mo¿liwoœci choæby odezwania siê do kogokolwiek po polsku,

bez wieœci z kraju – popad³ w „wyj¹tkowo ciê¿ki stan ducha, grobowe nastroje i wyobra¿enia”.

Ibidem, s. 235. Wpad³ w nastrój iœcie desperacki. Czy siê zabiæ?

Nieznoœny dramat, „samoudrêka” siêgnê³a szczytu. Chopin widzia³ przed sob¹ œmieræ jako

jedyny ratunek z ludzkiej niedoli (K. Wierzyñski). „Wstrz¹s, jaki wówczas prze¿y³ w Stuttgarcie

– uwa¿a Zieliñski – pozostawi³ w ¿yciu Chopina trwa³y œlad. Razem z têsknot¹ za Polsk¹,
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zawodami mi³osnymi, wreszcie chorob¹, która go trapi³a d³ugie lata, wytworzy³ w nim nastrój,

który stale dominowa³ w jego utworach”. T.A. Zieliñski, op. cit., s. 165.

W nawi¹zaniu do notatek Chopina z jesieni 1831 r. A. Tuchowski wyra¿a przekonanie, ¿e

œwiadcz¹ one o „stopniu pokoleniowej identyfikacji i wskazuj¹ na radykalizm bliski postawie

Mochnackiego. Znajdujemy tu zarówno typowe dla ca³ej romantycznej myœli narodowej poczucie

cywilizacyjnej i moralnej wy¿szoœci nad okupantami («Paskiewicz – jeden psiak z Mohylewa –

dobywa siedziby pierwszych monarchów Europy?»), rozgoryczenie wobec triumfu bezprawia, jak

i za³amania siê idei miêdzynarodowej solidarnoœci («Moskal panuje œwiatu?... Bo¿e! Wzrusz

ziemiê, niech poch³onie ludzi tego wieku. Niech najsro¿sze mêczarnie drêcz¹ Francuzów, co nam

na pomoc nie przyszli»), piek¹c¹ nienawiœæ wobec wroga («czemu¿ choæ jednego Moskala zabiæ

nie mog³em!») i wreszcie s³ynne bluŸniercze oskar¿enie, którego prometejski ton ju¿ od schy³ku

XIX wieku postrzegany by³ jako antycypacja III czêœci Dziadów Mickiewicza («O Bo¿e, jesteœ

ty! – Jesteœ i nie mœcisz siê! – Czy jeszcze ci nie doœæ zbrodni moskiewskich – albo – alboœ sam

Moskal!»)”. Zob. Korespondencja Fryderyka Chopina..., nr 85, s. 183–186; notatki pisane po

8 wrzeœnia 1831 r.

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 source

materials concerning Frederic Chopin, which can be found in his books, such as: Lwów (1931),

Czterdzieœci lat powodzenia. Przebieg mojego ¿ycia (1959), Karolina Sobañska. Wystêpne ¿ycie

i z³oczyny tajnej agentki wywiadu carskiego (1959), ¯ycie polskie w XIX wieku (1962). In spite of

several flaws, Wasylewski’s studies provide a relevant source of information about the famous

composer.
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