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Stanis³aw Wasylewski – „opolanin z wyboru”
o Fryderyku Chopinie. Cz. IV*
Czêœæ IV uwag Stanis³awa Wasylewskiego (1885–1953) o Fryderyku
Chopinie (1810–1849) pochodzi wy³¹cznie z monografii ¯ycie polskie w XIX
wieku (Kraków 1962). Pocz¹tek uwag znajduje siê w czêœci III prezentowanego
cyklu.
***

¯ycie polskie w XIX wieku
(Kraków 1962)
Naród w klatce Œwiêtego Przymierza
Biedermeier i restauracja

[...] zajrzyjmy do sympatyczniejszego i bardzo bliskiego sercom paryskiego
salonu z r. 1849 przy ul. Vendôme, który by³ ostatnim mieszkaniem Chopina1.
* Zob. „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 1, cz. 1; nr 2/3, cz. 2; „Kwartalnik Opolski” 2011, nr 1,
cz. 3.
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Uderza nasycenie ciep³ych, przytulnych barw, wzorzysty karmazynowy dywan,
¿ó³t¹ w kwiaty materi¹ pó³jedwabn¹ kryte fotele, cztery wokó³ okr¹g³ego na
trzech nogach stolika. Fotele ciê¿kie, nieruchome, stolik o nogach stylowo pogiêtych. Element piêkna i polotu reprezentuje empirowe zwierciad³o na ca³¹
d³ugoœæ kominka oraz obicia œcian w bia³olazurowe pasy. Traci jednak ten salon, jeœli go porównaæ z salonikiem rodziców mistrza na Krakowskim Przedmieœciu, w oficynie pa³acu Krasiñskich w Warszawie. Mo¿na to uczyniæ, bo akwarele obu dochowa³y siê na szczêœcie.
U starych Chopinów dominuje smuk³oœæ i wdziêk w³aœciwy epoce
Cesarstwa. Œwiadcz¹ o tym zgrabne nó¿ki fotelików i foteli, mi³a linia
¿ardiniery, wytworna prostota ram na sztychach i szaf z ksi¹¿kami. Herbem
salonu fortepian, milcz¹cy, bo mistrz wyjecha³ za granicê przed trzema laty
(s. 144).
Tu³actwo obejmuje ster
Chopin gra

Franciszek Liszt pisze: „Zapewne niejednemu z nas pozosta³ ¿ywo w pamiêci
wieczór, zaimprowizowany u Chopina, na przekór jego woli, w mieszkaniu
Chaussee d’Antin2. Salon oœwietlony by³ kilkoma œwiecami od strony fortepianu, jednego z tych instrumentów Pleyela3, które muzyk przedk³ada³ nad inne
z powodu srebrnego, przyt³umionego nieco tonu i ³atwoœci uderzenia... Cienie
po k¹tach dawa³y z³udzenie, ¿e pokój ten nie ma krañców i przypiera do
mrocznych, zaœwiatowych przestrzeni... Œwiat³o skupione doko³a fortepianu
pada³o na posadzkê... w œwietlanym krêgu jego zgromadzi³o siê kilka s³awnych
g³ów... By³ tam najsmutniejszy z humorystów – Heine4, kompozytor Meyerbeer5, by³ Hiller6 talentem zbli¿ony do Mendelssohna7... Widzia³, których tyle
unosi³o siê w powietrzu, poch³ania³y uwagê Eugeniusza Delacroix8. Tego
Rubensa romantyzmu... Stary Niemcewicz9, pozornie wœród nas najbli¿szy
grobu, s³ucha³ w kamiennym milczeniu w³asnych Œpiewów historycznych, które
Chopin przenosi³ z poezji w muzykê. Na uboczu rysowa³a siê ciemna,
nieporuszona postaæ Mickiewicza10, Dantego Pó³nocy... Zatopiona w fotelu,
wsparta rêk¹ o konsolê siedzia³a pani George Sand11, wdziêcznie oddana
bacznemu zaciekawieniu...” Chopin gra³.
Wœród goœci i s³uchaczy brak³o jednego, samotnika, stroni¹cego od zebrañ,
który jednak najbardziej dog³êbnie patrzy³ i ujmowa³. By³ to Cyprian Norwid12.
Oto jak sam Chopin opisuje w liœcie do Delfiny Potockiej rozmowê sw¹
z Norwidem13: „Norwid czêsto mnie odwiedza. Gdy rozmawiamy o sztuce,
mojej czy inszej, zawsze mi siê mózgownica i serce wzbogacaj¹. Do podziwu
s¹ wielkie horyzonty jego filozoficznej sciencji; s³uchaæ jego to rozkosz
prawdziwa... Dziœ mi o mojej sztuce wywodzi³ szeroko a uczenie, com poj¹³
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i zdo³a³em, to ci powtórzê: Norwid uwa¿a, ¿e moja muzyka jest zwierciad³em
tego, co w nas Polakach najbardziej narodowe i co nas skutecznie od innych
odró¿nia nacyj. Norwid powiada, ¿e nasz naród ca³y ze swymi przywarami
i cnotami, a tak¿e Polak pojedynczy – w zwierciadle sztuki mojej najwierniej
siê odbijaj¹! I tak¹¿ dawa³ jeszcze komparacj¹, ¿e moja sztuka jak luneta przez
jeden wylot ca³y naród z przesz³oœci¹ ogarnia, a przez drugi wylot zmniejszaj¹c¹ widzi, co siê w jednym cz³owieku dzieje!
A potem mi jeszcze klarowa³, ¿e muzyka Bacha, Mozarta jest dla niego jak
zimna w swej doskona³oœci rzeŸba grecka, œwietn¹ proporcj¹ siê zalecaj¹ca.
Beethovena pasje wielkie a gwa³towne s¹ na miarê tytanów, nie ludzi. O mnie
powiedzia³, ¿em ja pierwszy muzykê wcz³owieczy³, tchn¹c w ni¹ duszê ludzk¹,
ze wszystkimi niuansami tego, co tylko cz³owiek czuæ zdo³a.
Nie wszystkom ci powtórzyæ umia³ – koñczy Chopin list do Delfiny
Potockiej – co on mówi³, a jego piêknego jêzyka to ju¿ ani chwyciæ! Ale zdaje
mi siê, ¿e przet³umaczywszy na zwyczajn¹ mowê, du¿o sensu g³ównego nie
zmieni³em” (s. 151–152).
Nie chcemy wracaæ

Chopin nie chcia³ wracaæ z emigracji, choæ ci¹gnê³o go do ojczyzny
wszystko. Gdy ambasador Miko³aja kusi³ go ga¿¹ wspania³¹, tytu³em dygnitarskim w Petersburgu, odpar³, ¿e ma ju¿ w paszporcie tytu³ emigranta polskiego
i nie myœli rezygnowaæ z tego zaszczytu (s. 155)14.
Osi¹gniêcia literatury i sztuki

Obok literatury – muzyka. Najœwietniejszy jej przedstawiciel [Chopin]
i najwiêkszy zarazem artysta polski wpierw zdoby³ s³awê na œwiecie, zanim
pozyska³ wykonawców i s³uchaczy w kraju (s. 160).
Saint-Simon i jego pierwsze wp³ywy

Chopin tu¿ po przyjeŸdzie pisa³ do kraju w grudniu 1831: „ci nowi
chrzeœcijanie, tworz¹cy now¹ religiê, maj¹ ju¿ ogromn¹ liczbê zwolenników, s¹
za równoœci¹, nosz¹ siê niebiesko...” (s. 162)15.
Ubiory – przybory – amulety
Na emigracji – ks. Adamowa Czartoryska, urz¹dzaj¹c w Hotelu Lambert od
r. 1843 s³ynne „wenty” na cele dobroczynne, które uœwietniali gr¹ Chopin,
a obecnoœci¹ Mickiewicz i S³owacki, narzuca³a paniom z arystokracji polskiej
obowi¹zek wystêpowania w stroju narodowym i sama dawa³a przyk³ad (s. 169)16.
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Krawat, cylinder, pantalony

[Enfantin] wymyœlaj¹c kostium dla swych wyznawców, doda³ do jasnoniebieskiego surdutu – zainteresuje siê nim Chopin, przybywszy do Pary¿a – bia³¹
kamizelkê, na której czerwonymi literami wypisane nazwisko w³aœciciela. Kamizelka zapinana by³a z ty³u i nie mo¿na jej by³o zapi¹æ bez obcej pomocy
(s. 171).
„Jeœli Mama chce wiedzieæ ostatni¹ modê parysk¹ – pisze w r. 1827 syn [Andrzej Edward KoŸmian] tego srogiego KoŸmiana, który bardzo nie lubi³ Mickiewicza – to niech ka¿e wzi¹æ aksamitu czarnego, zrobiæ z niego rodzaj halsztuka
mêskiego, zwi¹zaæ w kokardê i w œrodku spi¹æ kamieniem. Jest to najwy¿szy
wyraz elegancji, nazywa siê: la cravate17. Co do mnie – uwa¿am, ¿e jest wprost
okropna”. Wrêcz przeciwnie s¹dzi³ m³ody Chopin, który ju¿ od lat czterech
chodzi³ po Warszawie w takiej nowomodnej chustce na szyi, objaœniaj¹c, ¿e nazywa siê w sposób niezrozumia³y „krawata”18 (s. 172–173).
Nie³atwo by³o dostosowaæ siê do wymagañ kosztownej mody ludziom,
zmuszonym do bywania w salonach. Chopin znalaz³szy siê na wygnaniu
paryskim, pisze do przyjaciela (1832): „Piêæ lekcyj mam daæ dzisiaj. Myœlisz,
¿e maj¹tek zrobiê? Kabriolet wiêcej kosztuje i bia³e rêkawiczki, bez których nie
mia³byœ dobrego tonu!... sam jestem rewolucjonista, zatem nic sobie z pieniêdzy nie robiê, tylko z przyjaŸni, o któr¹ b³agam i proszê...”19 (s. 176).
Sekretarzyk i sztambuch

A czy¿ nie posiada szczególnej wymowy pilnie wykaligrafowana w sztambuchu m³odziutkiego Chopina kartka tej treœci: „Rzucasz lubych przyjació³
i rodzinê drog¹, mog¹ Ciê obcy lepiej nagrodziæ, oceniæ, lecz od nas kochaæ
mocniej pewno Ciê nie mog¹! Konstancja G³adkowska – nieosobliwy idea³
m³odziana, który dopisuje o³ówkiem u do³u: «mog¹»”20 (s. 184).
Rozumni sza³em
Romantyczni szaleñcy

Quasimodo romantyzmu naszego, pokraczny garbus z rynku poznañskiego,
Antoni Woykowski21, przedstawia wyj¹tkowy typ niedowarzeñca. Dlatego
wyj¹tkowy, gdy¿ by³ dzieckiem bogatej bur¿uazji poznañskiej. Ojciec w³aœciciel winiarni, wuj doskonale sytuowany lekarz. „I w konsekwencji zasad mieszczañskich g³owa egzaltowana” – zauwa¿a m³ody Kraszewski, to przyjaŸni¹cy
siê z nim, to wojuj¹cy. Egzaltacja przechodzi wszelkie spotykane u nas granice.
U³omny rewolucjonista z Wyspy zaiste Nieoczekiwanej, rzuca siê z furi¹ i wartkim darem pisanego s³owa na najdra¿liwsze problemy ówczesne. Propaguje
wszystko, co niezrozumia³e dla ogó³u, co niepopularne albo znienawidzone
przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa.
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Zas³ugê zdobywa zrazu znaczn¹: pierwszy odkrywca wielkoœci muzyki
Chopina22 w kraju, entuzjasta S³owackiego i Goszczyñskiego, przyjaciel Liszta,
redaktor utrzymanego na wysokim, postêpowym poziomie „Tygodnika Literackiego” (s. 199–200).
Kobieta w walce
PrzyjaŸñ i posiestrzenie

Wzruszaj¹cym przyk³adem przyjaŸni – czci dla nauczyciela mo¿e byæ Chopin, wierny Œl¹zakowi Elsnerowi23. U szczytu stoj¹c, napisze doñ w r. 1842
z Pary¿a: „Kochany, zawsze kochany Panie Elsner, œciskam Pana serdecznie.
Kocham zawsze jak syn, jak stary syn, jak stary przyjaciel”24 (s. 215).
Z pa³aców stercz¹cych dumnie

„Fortepianista” Chopin – wedle staroszlacheckiego okreœlenia „procedernik”
(cz³owiek ¿yj¹cy z pracy r¹k), w braku klejnotu szlacheckiego nie móg³ ani
marzyæ o rêce Marii Wodziñskiej25 (s. 217).
Romantyczna mi³oœæ i kobieta
Pianistki

M³oda kobieta na estradzie, przy fortepianie – to jedna z rewolucyjnych zdobyczy obyczajowych [...]. Siêga tych wy¿yn pierwsza ksiê¿na Marcelina Czartoryska26. Córka postêpowej poniek¹d Worcellówny, poœlubiwszy wybitnego
amatora muzyka, kszta³ci siê w Wiedniu i w Pary¿u, gdzie bierze lekcje u zachwyconego jej zdatnoœci¹ wirtuozersk¹ Chopina. „Jedna ksiê¿na Marcelina, co
miê przy ¿yciu trzyma”27 – pisze geniusz pod koniec, wdziêczny fenomenalnej
uczennicy za wiele drobnych przyjemnoœci. Okaza³o siê po œmierci Mistrza, ¿e
Czartoryska jest najœwietniejszym pokazem jego gry. Liszt stwierdza autorytatywnie: „By³a jedn¹ z najmilszych Chopinowi uczennic, której przekaza³ tajemnice swej gry jako prawowitej a godnej tego spadkobierczyni”.
Nie sk¹pi¹c swej gry, da siê poznaæ dwom pokoleniom jako pianistka. Estrada jej nieobca, skoro ju¿ z samym Chopinem wystêpowa³a [...].
M³odsza od niej o lat 17 Leonia z Maciejowskich Wildowa28 mia³a w ¿y³ach
kroplê francuskiej krwi. Z romantycznym zapa³em rozpoczê³a naukê pod
kierownictwem Mikulego29, który by³ uczniem Chopina. W r. 1856 pierwszy
koncert we Lwowie daje Wildowej markê „artystki kompletnej, nie dyletantki”.
Wydana za ¿arliwego ksiêgarza-wydawcê dzie³ Szajnochy, Szujskiego, Ujejskiego30, rozmi³owa³a siê w efektownym poecie i jeszcze gorliwiej uprawia³a
muzykê. Pod wtór jej gry mazurków i preludiów rozpocz¹³ Ujejski swoje
T³umaczenia Chopina31. Takie utwory, jak: Jego dot¹d nie ma..., Bieda¿ moja

162

Jerzy Poœpiech

z t¹ ciotk¹, Marsz pogrzebowy wreszcie, znalaz³y siê na ustach ogó³u jeszcze
przed epok¹ styczniow¹ (s. 228).
Powiernica Chopina

Piêknoœæ, wdziêk nieopisany i dowcip uczyni³y z niej królowê salonów –
ocenia miarodajny w tej mierze Liszt. Widywano j¹ zawsze spowit¹ w powiewne szale, przeŸroczyst¹ gazê, co nadawa³o postaci jej pewien pozór sztucznoœci,
lecz sztucznoœæ to by³a rozkoszna i tak rafinowana doborem powabów, ¿e
nie³atwo doszed³eœ, co wiêcej godne podziwu, natura czy sztuka? Niewielu by³o
chyba b³êkitnych lowelasów w sferach mondu paryskiego lat 1832–1850, którzy nie goœcili w alkowie Delfiny z Komarów Potockiej32, rozwiedzionej ¿ony
maharad¿y na Tulczynie, Mieczys³awa33. Podstarzali amanci po piêædziesi¹tce
mieli pierwszeñstwo. Stary Delaroche34, francuski Matejko, oszala³ dla niej
zupe³nie. D³ugoletni wœród tego romans z Zygmuntem Krasiñskim, tysi¹cem
œwietnych listów poœwiadczony35, to tylko wycinek z ¿ycia erotycznego Delfiny, rozmi³owanej w walce z konwenansem i œwiatem b³êkitnym, konsekwentnie
rozpasanej. Uwa¿a³a, ¿e walka z namiêtnoœci¹ jest grzechem, ¿e nie wolno
kie³znaæ natury, ¿e wyzbycie siê pruderii jest celem ¿ycia i jedynym lekarstwem
na nudê codziennoœci. Balzak w r. 1834 co prawda w liœcie do Ewy Hañskiej
s¹dzi³ krytycznie: „Wielki Bo¿e! Có¿ to za szkielet. Mina znudzona i zanudzaj¹ca, cera zwiêd³ego liœcia”. Natomiast póŸniej Mickiewicz, gani¹c lekki,
kpi¹cy ton „Jidyszy”, uznawa³ w niej „ducha wy¿szego, niepospolitego”. Amoralnoœci tej lwicy-wampirzycy nikt broniæ nie usi³owa³. Do koñca stulecia matki
straszy³y ni¹ swe cnotliwe córki. Nawet Stanis³aw Tarnowski, który wszystkim
wysoko urodzonym paniom przebaczy³, z³amaæ musia³ kl¹tewne œwiece nad
zmar³¹ w r. 1877.
Kl¹twy i anatemy ust¹piæ musz¹ wszak¿e wobec faktu, ¿e tê w³aœnie gorszycielkê obra³ za powiernicê najwiêkszy geniusz Polski. Przelotna kochanka Chopina36, który udziela³ jeszcze lekcji muzyki w domu starej Komarowej, umia³a
zdobyæ zaufanie snobuj¹cego zawsze Fryderyka. Do nikogo innego nie pisywa³
listów tak bezbrze¿nie szczerych na tematy artystyczne i ¿yciowe. Swoboda
wyrazu w niektórych utrudnia nawet ich og³oszenie w ca³oœci.
A oto kilka znamiennych wyj¹tków:
W roku 1840 pisa³ do Delfiny: „Susz¹ mi g³owê, abym symfonie i opery pisa³
i wszystko, co tylko jest – chc¹ we mnie jednym mieæ i polskiego Rossiniego,
i Mozarta, i Beethovena. A ja siê po cichu œmiejê i myœlê, ¿e od ma³ego zaczynaæ potrzeba. Jestem fortepianist¹ tylko; je¿eli jestem coœ wart, to i dobrze, po
mnie wiêksi przyjd¹, co szerzej muzykê ogarn¹ i w nich polska muzyka rozszerzy siê i rozkwitnie. Myœlê, ¿e lepiej robiæ ma³o, ale dobrze, jak tylko mogê –
jak siê wszystkiego chwytaæ, a Ÿle wykonywaæ. Od tego nigdy nie odst¹piê!”37.
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W wyznaniu nastêpnym mamy jeszcze jeden dowód przeraŸliwej skromnoœci: „Jak Ciê kocham, tak nawet za Jana Chrzciciela polskiej muzyki siê nie
uwa¿am, a przyjœcia jego chcia³bym do¿yæ. Chcia³bym tylko napisaæ i zostawiæ
abecad³o tego, co naprawdê polskie, a nauczyæ odrzucaæ polskoœæ fa³szowan¹.
Mo¿e mi siê to jakoœ uda. Nie mów mi, ¿em do zbytku skromny...”
W dwa lata póŸniej, w 1842, gdy niesforny zespó³ emigrantów znów upiera³
siê przy swoim, Chopin tak zdawa³ sprawê swojej Findelce: „Onegdaj w Klubie
by³em. K³óc¹ siê tam jak zawsze, ten z tym, tamten z owym nie gada. Wtedy siê
sprzeczali, ¿eby w gazecie s³owo «Narodowoœæ» zmieniæ na «Polskoœæ» – jedni
prozelitami, drudzy przeciwnikami tej zmiany byli. Potem rzucili siê do mnie,
¿e zamiast operê narodow¹ albo symfoniê pisaæ, ³askoczê nerwy po salonach
i piszê g³upie exercisy38. Je¿eli nie operê, to nie powinienem nic innego tworzyæ, jak tylko mazury a polonezy, bo to narodowa, polska muzyka. Bo¿e uchowaj, czego nie nagadali!! Milcza³em, bo jak nie czuj¹, to im polskoœci palcem
w moich nutach nie poka¿ê. Mickiewicz te¿ w k¹cie z fajk¹ milcza³. Chcia³em
psikusa wyrz¹dziæ, zagrawszy majufesa39 w rytmie polonezowym, czuli pop³akaliby siê, reszta by³aby wielce ukontentowana, ¿e to narodowe, polskie, non
plus ultra40. Ale miê nagle chêæ psikusów odesz³a, zrobi³o siê gorzko i smutno,
na p³acz siê zbiera³o i wyszed³em, nie ¿egnaj¹c siê z nikim”41.
Kiedy indziej, w 1842, uderzy lapidarnie: „Pamiêtasz, gdyœmy du¿o o Liszcie
mówili; on czêsto dobrze rzeczy moje zagra. Etiudy najlepiej, w mazurkach
osio³! Czasem myœlê, ¿em ju¿ za du¿o ró¿noœci do dzie³ moich wœcibi³, bo ni ja,
ni ktoœ niszy wszystkiego z nich nie odbêdzie. Bêdê siê musia³ niestety z t¹
myœl¹ pogodziæ, ¿e tak do gustu mego, jakem uroi³ sobie, nikt nigdy mi dzie³
moich nie zagra. Gorzka myœl taka jest i nieprzyjemna, ale lepiej byæ do zbytku
bogatym, jak ubogim”42 (s. 229–230).
Muzyka
Pieœñ salonowa i mi³osna

Kto to jest Chopin? Wszyscy wiedz¹ doskonale: autor muzyki do piosenek
o szynkareczce-szafareczce i o s³oneczku na niebie43. Innego Chopina przewa¿nie jeszcze nie znaj¹44 (s. 248).
Hej, mazura graj, kapelo!

Wraz z barokow¹ wspania³oœci¹ stroju szlacheckiego skoñczy³a siê epoka
poloneza. Jak¿e bowiem mog³y tañczyæ kuse, opiête fraki empirowe, niejeden
Rejent wsadza³ z rozpaczy obie rêce w jedn¹ kieszeñ fraka. Po¿egnany
dytyrambem Pana Tadeuszowym bêdzie odt¹d polonez pe³niæ s³u¿bê miêdzynarodow¹ inicjatora balów i zabaw tanecznych w karnawale. Nieœmiertelnoœci
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u¿yczy mu Chopin, choæ jego muzyka nie by³a przeznaczona dla parkietów
karnawalowych45 [karnawa³owych] (s. 253).
Walc tañcem buntu i nadzmys³owego entuzjazmu

Kongres Wiedeñski 1815 nazwano „tañcz¹cym”. Bo wszyscy monarchowie
z Aleksandrem I walcowali na szeœæ pas do siódmego potu [...]. Widz¹c
w Wiedniu w r. 1830 Lannera i Straussa ojca, zdobywaj¹cych pierwsze
wawrzyny, wykpiwa³ ich Chopin, odmawiaj¹c nawet prawa do miana kapelmistrzów46. Nie przeczuwa³, ¿e z czasem przetworzy tê now¹ formê w przecudny sposób do tañca nie dla ludzi, lecz chyba wró¿ek z baœni47. I nie przewidzia³,
¿e trzyæwierciowy geniusz Jana Straussa da walcowi w³adzê nad œwiatem
(s. 255).
Instrument stulecia: fortepian

Równoczeœnie z romantykami pojawia siê na œwiecie nowy instrument – ich
instrument, za którym w œlad przyjdzie te¿ jego Kopernik – fortepian48. Klêcz¹
przed nim w zachwyceniu kobiety, dosiadaj¹ go z furi¹ geniusze [...].
Kopernik fortepianu – Chopin i król wirtuozów – Liszt nie byliby do pomyœlenia bez nowoczesnego Pleyela49 czy Steinwaya50, podobnie jak Maria Szymanowska51, najœwietniejsza z pianistek ery romantyzmu nie zdo³a³aby oczarowaæ gr¹ swoj¹ g³ów koronowanych oraz Goethego, Puszkina i Mickiewicza.
I królowa artystek epoki nastêpnej, Maria Kalergis52, nazywana „katedr¹ boga
mi³oœci”, idea³ Heinego, Musseta, Napoleona III i Norwida, któr¹ Chopin uwa¿a³ za najlepsz¹ uczennicê i która, jedyna z kobiet, asystowa³a przy jego odejœciu (s. 256–257) [...].
W kraju tymczasem pusty snobizm nakazywa³ pysza³kom b³êkitnej krwi
mieæ fortepian, wybrany i wypróbowany w Pary¿u osobiœcie przez... Chopina.
„Fortepian czy siê podoba³?” – pyta Mistrz pokornie w liœcie do S³u¿ewa
z r. 1837, dok¹d z polecenia nadêtej maman Wodziñskiej kaza³ Pleyelowi
wys³aæ wybrany przez siebie instrument53. Ma³powano to zaraz u Potockich
w Krzeszowicach i w Antoninie poznañskim u Radziwi³³ów (s. 258) [...].
Groz¹ przejmuje te¿ symboliczny zaiste fina³ epoki romantyzmu: na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie w przededniu wojny styczniowej kozacy
wyrzucaj¹ oknem z Pa³acu B³êkitnego fortepian Fryderyka Chopina54. Cyprian
Norwid tak uwiecznia tê chwilê:
Ten... co Polskê g³osi³, od zenitu
Wszechdoskona³oœci dziejów
Wziêt¹, hymnem zachwytu
Polskê – przemienionych ko³odziejów,
Ten sam – run¹³ – na bruki z granitu!
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- - I oto jak cia³o Orfeja,
Tysi¹c pasyj rozdziera go w czêœci;
- - Jêk³y g³uche kamienie:
Idea³ – siêgn¹³ bruku!55 (s. 259).

Wirtuozi muzyczni. Poeci improwizatorzy

Romantyzm to epoka wirtuozów muzycznych. Patronuj¹ jej dwaj mistrze,
którzy kolejno rz¹dzili porwanymi ich gr¹ t³umami s³uchaczów. Byli to: genialny skrzypek, „syn diab³a” Paganini56 i genialny pianista Liszt57 [...].
Najlepiej umia³ wykorzystaæ koniunkturê organista krakowski, Grzegorz
K¹tski, który swych czterech synów wysforowa³ na coraz wy¿sze szczeble kariery wirtuozowskiej58 [...].
Z pob³a¿liw¹ ironi¹ traktowa³ obrotnego rycerza przemys³u Chopin, nazywaj¹c go „przeniewierczym reprezentantem, Francuzem Pó³nocy, zwierzakiem
Po³udnia”. Ten sam Chopin, który umia³ zaprzyjaŸniæ siê z wirtuozem z prawdziwego zdarzenia, Slavikiem59, tak pisz¹c o nim z Wiednia w r. 1830: „96 nut
staccato bierze na jeden smyczek, po Paganinim nic podobnego nie s³ysza³em.
Nie do uwierzenia! U niego powzi¹³em myœl, wróciwszy do domu, têskniæ
sobie na fortepianie i wyp³akaæ adagio” (s. 261).
Opera romantyczna

Chopin sceptycznie przewiduje, ¿e Warszawa, zakochana w lekkich œpiewach Rossiniego60, tylko ze snobizmu chwaliæ bêdzie Webera61, jak siê te¿
sta³o. Ale i mistrz ch³on¹³ w podziwie osi¹gniêcia wystawy i inscenizacji oper
romantycznych za granic¹ [...].
Tymczasem Chopin podziwia³ w Pary¿u nies³ychany przepych teatralny,
diab³ów œpiewaj¹cych chóralnie przez tuby, umar³ych z grobu powstaj¹cych
(ale nie tak jak w Szarlatanie Kurpiñskiego62, tylko po 50–60 osób grupowane),
czarowa³a go diorama (dekoracja ze zmianami efektów œwietlnych) i organy,
i koœció³ taki sam z t³umami na scenie, jak bywa w rzeczywistoœci63.
Podziwia³, uwielbia³, ale nie zazdroœci³. O swojej drodze pisa³ w r. 1832 do
ukochanego Elsnera: „Szczêœliwy ten, co mo¿e byæ kompozytorem i aktorem
razem. Mnie znaj¹ ju¿ jako pianistê, wkrótce mnie zobacz¹ miêdzy pierwszymi
mego instrumentu wirtuozami”64 (s. 266).
„Halka” wileñska i „Halka” warszawska

Sukces premiery [Halki] by³ nieoczekiwanie œwietny. Wstrz¹snê³a ca³ym
spo³eczeñstwem, porywaj¹c œniête t³umy inteligencji miejskiej i wiejsko-szlacheckiej65 [...].
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Jaka szkoda, ¿e Chopin nie do¿y³ tej chwili! Kamieñ spad³by mu z serca. Nagabywano go zewsz¹d bezmyœlnie: napisz operê narodow¹. Elsner w r. 1834
t³umaczy³, ¿e utwór fortepianowy to jeno sztych bezbarwny, na „nieœmiertelne
¿ycie” liczyæ mo¿e po napisaniu opery, koniecznie opery narodowej! Mickiewicz to samo powtarza³ mu do znudzenia, uwa¿aj¹c te tam mazurki i etiudy za
baraszki66.
Myœla³by kto, ¿e tryumf Halki uderzy³ organiœcie wileñskiemu do g³owy, gdy
go jako „tworz¹cego now¹ epokê w dziejach opery polskiej” powo³ano na
dyrektora opery warszawskiej. Nic podobnego. „¯e ktoœ jest na tyle g³upi,
a¿eby siê mn¹ po stracie Chopina pocieszaæ, to nie moja wina. Nigdy siebie nie
stawia³em obok jakiejkolwiek uprawnionej znakomitoœci europejskiej; có¿
mówiæ o Chopinie, dla którego nie mam granic w uwielbieniu. Pracujê dla
domowego u¿ytku” (s. 270).
Literatura
Powieœæ realistyczna w kraju

W przeciwieñstwie do wielkiej poezji emigracyjnej, ¿ywi¹cej naród fikcj¹
przysz³ej Polski idealnej, której brak³o wskazañ praktycznych na co dzieñ, literatura w kraju zaczyna g³osiæ has³a realizmu w twórczoœci [...].
Nocami bezsennymi, przy ³ojówkach zaczytywa³y siê kobiety, szlachcianki,
ekonomówny i mieszczanki modnym Kraszewskim. Konstancja G³adkowska67,
m³odzieñczy idea³ Chopina, której listy, „swoj¹ biedê”68, do œmierci na
piersiach nosi³, oœlep³a nawet od tej zbo¿nej zreszt¹ namiêtnoœci. Pielêgnowana
przez wiernego mê¿a, nie ¿a³owa³a nigdy, ¿e nie chcia³a zostaæ pani¹ Chopinow¹. On by³ nerwowy, fantasta, s³abowity (s. 283–284).
Nowoœci XIX wieku w obyczajach
K³opoty z nazwiskami

Ile¿ utrapieñ miewa³ z nazwiskiem swym najwiêkszy artysta polski, nêkany
od dziecka jego obcoœci¹! Mimo nalegañ nie raczy³ siê przezwaæ Szociñskim
czy Szopskim, uwa¿aj¹c to za nietakt wobec swych zmar³ych dziadów. Cieszy³
siê chyba wtedy, gdy genera³ Bem zaczyna³ w listach po prostu a czule:
„kochany Szopciu”69 (s. 398).
Przypisy
1

ryka
1)
2)
3)
4)

Istotnie, mieszkanie przy placu Vendôme 12 by³o ostatnim, dziewi¹tym mieszkaniem FrydeChopina w Pary¿u. Jest okazja, aby wymieniæ teraz kolejne adresy:
boulevard Poissonière 27 (1831–1832)
cité Bergère 4 (1832–1833)
rue de la Chaussée d’Antin 5 (1833–1836)
rue de la Chaussée d’Antin 38 (1836–1839)
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5) rue Tronchet 5 (1839–1841)
6) rue Pigalle 16 (1841–1842)
7) square d’Orléans 9 (1842–1849)
8) Grande rue Chaillot 74 (lato 1849)
9) place Vendôme 12 (wrzesieñ–paŸdziernik 1849).
W publikacjach o Chopinie nie ma ani jednego szczegó³owego (i autentycznego) opisu jego
mieszkania, równie¿ tego ostatniego, o którym tak siê rozpisa³ Stanis³aw Wasylewski. Obszerne
mieszkanie przy placu Vendôme 12 oczywiœcie mog³o tak wygl¹daæ, kompozytor lubi³ siê bowiem otaczaæ przepychem. Oto co znajdujemy w monografiach na ten temat: „Z koñcem wrzeœnia przewieziono rzeczy ze Square d’Orléans, zwiniêto dom na Chaillot i Chopin zamieszka³ pod
ostatnim w ¿yciu adresem: Place Vendôme 12. Le¿a³ w swoim s³onecznym pokoju, s³ysza³, jak
wnoszono i ustawiano zamówione meble. Czasem podnosi³ siê na kilka godzin, by obejrzeæ swoje
nowe gospodarstwo, które mia³o nale¿eæ do niego przez trzy tygodnie”. K. Wierzyñski, ¯ycie
Chopina, Kraków 1978, s. 367–368.
Mieszkanie przy ul. Chaillot 74 piêknie opisa³ C.K. Norwid w Czarnych kwiatach: „Fryderyk
Chopin mieszka³ przy ulicy Chaillot, co od Pól Elizejskich w górê id¹c, w lewym rzêdzie domów
na pierwszym piêtrze, mieszkania ma z oknami na ogrody, i Panteonu kupolê, i ca³y Pary¿... jedyny punkt, z którego napotykaj¹ siê widoki cokolwiek zbli¿one do tych, które w Rzymie napotykasz. Takie te¿ i Chopin mia³ mieszkanie z widokiem takim – którego to mieszkania g³ówn¹ czêœci¹ by³ salon wielki o dwóch oknach, gdzie nieœmiertelny fortepian jego sta³, a fortepian
bynajmniej wykwintny, do szafy lub komody podobny, œwietnie ozdobiony jak fortepiany modne,
ale owszem, trójk¹tny, d³ugi na nogach trzech – jakiego, zdaje mi siê, ju¿ ma³o kto w ozdobnym
u¿ywa mieszkaniu”. Cyt. za: A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, Fryderyk Chopin, Warszawa 1981,
s. 517–518.
Inni biografowie niewiele wiedz¹ o ostatnim mieszkaniu bardzo ju¿ chorego Chopina. T. Szulc
informuje czytelnika: „Jego nowe lokum by³o obszernym, siedmiopokojowym apartamentem na
pierwszym piêtrze budynku przy place Vendôme 12 (najmodniejszy adres w œródmieœciu Pary¿a;
kiedyœ mieœci³a siê tutaj ambasada rosyjska). W tym samym domu mia³ biuro przyjaciel Chopina,
bankier Thomas Albrecht, i to on pomóg³ w znalezieniu mieszkania dla Fryderyka, który wprowadzi³ siê tam 9 wrzeœnia. Z okna móg³ widzieæ nie tylko ruchliwy plac, lecz tak¿e stoj¹c¹ poœrodku
wysok¹ kolumnê Wielkiej Armii, naœladuj¹c¹ kolumnê Trajana, zwieñczon¹ pos¹giem cesarza
Napoleona Bonaparte.
Chocia¿ Chopin prawie na pewno zdawa³ sobie sprawê ze zbli¿aj¹cej siê œmierci, z zapa³em,
jak zawsze wszed³ w rolê dekoratora wnêtrz, zamówi³ nowe meble, dywany i zas³ony. Nie by³o
ju¿ wiêcej mowy o pieni¹dzach: czynsz na place Vendôme by³ zapewne bardzo wysoki (Fryderyk
pisa³ do Franchomme’a, ¿e mieszkanie jest «bardzo drogie»), a nowe umeblowanie kosztowne,
i Chopin musia³ wydaæ na to dwanaœcie (lub piêtnaœcie lub dwadzieœcia piêæ) tysiêcy franków
otrzymanych od Jane [Stirling]. Albo siostry po prostu zap³aci³y za wynajem. Fryderyk nigdy nie
opuszcza³ tego mieszkania: z trudem przechodzi³ z pokoju do pokoju”. T. Szulc, Chopin w Pary¿u. ¯ycie i epoka, prze³. J. Kumaniecka, Warszawa 1999, s. 377.
Z monografii T.A. Zieliñskiego dowiadujemy siê, ¿e Chopin „bardzo zapali³ siê do przeprowadzki, obmyœla³ z przejêciem ustawienie mebli, dobór tapet i firanek, rozmieszczenie drobiazgów
[...]. Przeprowadzka nast¹pi³a pod koniec wrzeœnia. Chopin by³ tak s³aby, ¿e ani razu nie opuœci³
nowego mieszkania; o ¿adnym spacerze, nawet powozem, nie mog³o byæ mowy. Najwiêkszym
wysi³kiem, na jaki móg³ sobie czasem pozwoliæ, by³o chodzenie po pokojach, potem i to stawa³o
siê coraz trudniejsze”. T.A. Zieliñski, Chopin. ¯ycie i droga twórcza, Kraków 1993, s. 618.
Warto te¿ przywo³aæ relacjê Antoniego Jêdrzejewicza, siostrzeñca i spadkobiercy Chopina,
w której znalaz³y siê szczegó³y dotycz¹ce wystroju ostatniego mieszkania kompozytora. Korzystam z cytowanej tu ju¿ niejednokrotnie monografii A. Czartkowskiego i Z. Je¿ewskiej: „Na plac
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Vendôme 12 przeniós³ siê Chopin po powrocie jesieni¹ z Chaillot. Salon w tym ostatnim jego
mieszkaniu upamiêtni³ przyjaciel Teofil Kwiatkowski [akwarela z 18449 r. zaginê³a ze zbiorów
L. Binentala w Warszawie w latach 1939–1944]. Niejakie pojêcie o urz¹dzeniu mieszkania i gustach Chopina daje relacja Antoniego Jêdrzejewicza, jego siostrzeñca i spadkobiercy, któr¹ zanotowa³ Ferdynand Hoesick ok. 1910 r. U Jêdrzejewicza na Nowym Œwiecie 7 znalaz³ on jeszcze wiele cennych pami¹tek: oprócz sporej liczby portretów Fryderyka i jego rodziny, by³o kilka
obrazów «w piêknych z³oconych ramach», które nale¿a³y do Chopina, «przeœliczna szafka z jakiegoœ rzadkiego drzewa, bogato inkrustowana br¹zem i per³ow¹ mas¹, a nakryta marmurowym
blatem [...], której Chopin u¿ywa³ do przechowywania... butów», «dwa gustowne kandelabry ze
z³oconego br¹zu», «niewielkie lustro w pysznych z³oconych ramach», które wisia³o w salonie
Chopina, «bia³y at³asowy ekranik z r¹czk¹ z koœci s³oniowej [...] kszta³tem zbli¿ony do japoñskiego wachlarza, a ozdobiony ³adnym haftem jedwabnym [...]; artysta zastawia³ nim sobie twarz,
gdy siê wygrzewa³ przy kominku», dzwonek «w postaci jakiegoœ indyjskiego bo¿ka odlanego
z br¹zu», «spinki do gorsu, nadzwyczaj wytworne, w formie bia³ych pere³ek na z³otych podstawkach»”. A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, op. cit., s. 519–520. Relacja Jêdrzejewicza jest d³u¿sza
i cenna jako przyczynek do charakteru, usposobienia i zainteresowañ Chopina. Liczne pami¹tki
po nim pad³y pastw¹ p³omieni w pamiêtnym, powstañczym roku 1863 w pa³acu Andrzeja Zamojskiego na Nowym Œwiecie w Warszawie.
Wiadomoœci o ostatnich mieszkaniach Chopina oraz o wieczorze 13 grudnia 1836 r. zaczerpn¹³
Wasylewski najprawdopodobniej z wczesnych opracowañ Hoesicka, chyba zna³ te¿ ksi¹¿kê F. Liszta.
2

Opisowi wieczoru (13 grudnia 1836 r.) w paryskim mieszkaniu przy Chaussée d’Antin 38
K. Wierzyñski poœwiêci³ ca³y rozdzia³ (Wieczór na Chaussée d’Antin w swej poczytnej, beletrystycznej biografii pt. ¯ycie Chopina... pierwsze wyd. New York 1953). Nam musz¹ wystarczyæ tutaj tylko wybrane fragmenty: „13 grudnia 1836 roku Chopin zaprosi³ Liszta z pani¹ d’Agoult
i pani¹ Sand do siebie. Franz ucieszy³ siê tym bardziej, ¿e od pewnego czasu stara³ siê gorliwie,
acz bez powodzenia, zbli¿yæ Chopina do pani Sand. Tego wieczoru mieli graæ Sonatê Moschelesa
Es-dur na cztery rêce. Liszt zna³ od lat przyjêcia u Chopina. Pamiêta³, jak dawniej Heine prowadzi³ z Chopinem przedziwne rozmowy o nie istniej¹cych krajach fantazji, jak podszeptywa³ mu
legendy o zielonow³osej nimfie w srebrnym szalu, o zakochanych bogach œcigaj¹cych najady,
i jak Chopin odpowiada³ na to muzyk¹. Spotyka³ u niego wielu przyjació³: Meyerbeera, Hillera,
Delacroix i dwu Polaków, Mickiewicza, którego nazywa³ Dantem Pó³nocy, i Niemcewicza, autora Œpiewów historycznych. Z tych pieœni Chopin bra³ motywy do swoich improwizacji,
ci¹gn¹cych siê czasem przez d³ugie godziny. Lubi³ wtedy mieæ s³uchaczów blisko siebie, nawet
opartych ³okciami o fortepian. Po ka¿dej improwizacji przesuwa³ palcem przez ca³¹ klawiaturê,
trochê dla ¿artu, a trochê z myœl¹, by nie przeci¹gaæ nastroju ponad miarê. Nie znosi³ sentymentalizmu [...] Salon zape³ni³ siê goœæmi”. K. Wierzyñski, op. cit., s. 210–214.
Przybyli wtedy jeszcze inni Polacy, m.in. bracia Potoccy, Wojciech Grzyma³a, Jan Matuszyñski i Józef Brzowski, zaproszony po raz pierwszy na wieczór u Chopina. Ten ostatni opisze póŸniej doœæ szczegó³owo w pamiêtniku to pamiêtne spotkanie: „Po odegraniu sonaty Moschelesa
podano lody i herbatê. George Sand nie ruszy³a siê z miejsca, zamyœlona, ma³omówna, patrz¹ca
w ogieñ i namiêtnie pal¹ca cygara. Spotkanie skoñczy³o siê póŸn¹ por¹”. J. Brzowski, Z dziennika, [w:] F. Hoesick, Preludia o Chopinie. Chopiniana w zbiorach Al. Poliñskiego, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1900, nr 8 i n.
O wystroju salonu Wierzyñski wspomnia³ lakonicznie: „Salon wyk³adany by³ dywanami, na
oknach wisia³y kotary. Przy fortepianie pali³y siê ¿ó³te œwiece i na kominku po³yskiwa³ ogieñ, ale
k¹ty du¿ego pokoju zalega³ pó³cieñ. W powietrzu pachnia³y fio³ki, ulubione kwiaty gospodarza,
u³o¿one w niskich wazach. [...] Ani jeden mebel nie znalaz³ siê przypadkowo. Obecni podziwiali
sztychy, wizerunek Kopernika, krzes³o po królu W³adys³awie IV, konsole, eta¿erki i lustra”.
K. Wierzyñski, op. cit., s. 212.
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3

Camille Pleyel (1757–1831) – austriacki kompozytor, dyrygent i za³o¿yciel fabryki fortepianów. W sali koncertowej Pleyela Chopin mia³ swój debiutancki koncert. Fortepiany Pleyela darzy³ szczególnym upodobaniem („nieco przyt³umione srebrzyste brzmienie oraz miêkkoœæ klawiszy”).
4
Heinrich Heine (1797–1856) – wybitny poeta i prozaik niemiecki. Od 1831 r. przebywa³ we
Francji. Liszt pisa³ o nim: „Heine, ten najsmutniejszy z dowcipnisiów, z zainteresowaniem duchowego wspó³ziomka s³ucha³ opowieœci Chopina o tajemniczej krainie, któr¹ jego lotna fantazja
równie¿ nawiedza³a, b³¹dz¹c po najbardziej uroczych jej zak¹tkach. Chopin i Heine rozumieli siê
z pó³s³owa i pó³dŸwiêku”. Cyt. za: A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, op. cit., s. 294.
Niemiecki poeta czêsto goœci³ u Chopina, w „Augsburger Allgemeine Zeitung” tak pisa³ o nim:
„By³oby nies³uszne, gdybym pomin¹³ pianistê najwiêcej obok Liszta cenionego. Jest nim Chopin,
s³ynny nie tylko z technicznej doskona³oœci gry, ale równie¿ jako najwy¿szej miary kompozytor.
Jest on pierwszorzêdnym artyst¹, ulubieñcem tych sfer spo³eczeñstwa, które najwy¿szych rozkoszy duchowych szukaj¹ w muzyce. S³awa jego jest arystokratyczna; jest on jakby uperfumowany
pochwa³ami wy¿szego towarzystwa [...]. Nale¿y poniek¹d do trzech narodowoœci: Polska da³a mu
ducha rycerskiego i pamiêæ swych cierpieñ, Francja wdziêk, Niemcy romantycznoœæ. Natura zaœ
obdarzy³a go wiotk¹ i pe³n¹ powabu postaci¹, najszlachetniejszym sercem i geniuszem. Tak jest,
nale¿y przyznaæ Chopinowi geniusz w pe³nym tego s³owa znaczeniu, jest on nie tylko wirtuozem,
ale i poet¹: umie on poezjê, któr¹ dusza jego na wskroœ jest przejêta, na jaw wydobyæ i w tony
wcieliæ, jest poet¹ w tonach i nic nie dorównuje rokoszy, jak¹ nas napawa, gdy siedzi przy fortepianie i improwizuje. Nie jest wtedy ani Polakiem, ani Francuzem, ani Niemcem, pochodzenie
jego jest wy¿sze: jego ojczyzn¹ rzeczywist¹ jest ojczyzna Mozartów, Rafaelów, Goethych, kraina
marzeñ i zachwytów poetyckich”. Cyt. za: ibidem, s. 250–251.
Ze wspomnieñ ucznia Chopina Józefa Filtscha wiemy, ¿e Heine by³ „najbardziej zapalonym
s³uchaczem Chopina”. Cyt. za: ibidem, s. 401.
5

Giacomo Meyerbeer (w³aœc. Beer Jacob Liebmann, 1791–1864) – niemiecki kompozytor
operowy. Od 1826 r. mieszka³ w Pary¿u. Liszt scharakteryzowa³ go tymi s³owy: „Owego wieczoru [13 grudnia 1836 r.], o którym mówimy, obok Heinego siedzia³ Meyerbeer, w stosunku do którego od dawna ju¿ wyczerpano wszelkie wyrazy najwy¿szego podziwu. Ten harmonista na miarê
cyklopów spêdza³ d³ugie chwile, p³awi¹c siê w rozkoszy œledzenia ka¿dego szczegó³u subtelnych
arabesek, otulaj¹cych myœl Chopina jak gdyby cudown¹ koronk¹”. Cyt. za: ibidem, s. 204.
Wilhelm Lenz, niemiecki muzyk, wspomnia³ rozmowê z Meyerbeerem, który powiedzia³: „Dawno nie widzia³em Chopina. Nie znam wiêkszego pianisty nad niego”. Cyt. za: ibidem, s. 414.
6
Ferdinand Hiller (1811–1886) – niemiecki kompozytor i pianista, od 1829 r. przez siedem lat
mieszka³ w Pary¿u. Chopin zaprzyjaŸni³ siê z nim serdecznie. Ze wspomnieñ Liszta o wzmiankowanym ju¿ wieczorze u Chopina: „Siedzia³ tam równie¿ Hiller, talent tego artysty wykazywa³ pewne pokrewieñstwo z talentem Chopina, którego Hiller by³ jednym z najwierniejszych przyjació³”.
Cyt. za: ibidem, s. 205.
W liœcie do Tytusa Woyciechowskiego z 12 grudnia 1831 r. Chopin pisa³ o Hillerze: „[...] poczciwy Hiller, ch³opiec z ogromnym talentem, uczeñ Hummla, którego koncert zaonegdaj i symfonia wielki efekt zrobi³a – jest to w rodzaju Beethovena, ale pe³ny poezji, ognia i ducha
cz³owiek”. Cyt. za: ibidem, s. 239. Hiller za³atwia³ niejedn¹ sprawê naszemu kompozytorowi,
wzi¹³ te¿ udzia³ w pierwszym koncercie Chopina. W swoich póŸniejszych pismach z serdecznoœci¹ go wspomina³. Fragmenty mo¿emy sobie przeczytaæ w czêsto tu cytowanej monografii Czartkowskiego i Je¿ewskiej (op. cit., s. 240–244).
Zachowa³y siê trzy listy Hillera do Chopina z lat: 1833, 1834 i 1836. Nazywa³ go „drogim
przyjacielem”. List z pocz¹tku 1833 r. koñczy³ s³owami: „Do widzenia, moja per³o, mój klejnocie, uwielbienie mego serca”. Korespondencja Fryderyka Chopina, zebr. i oprac. B.E. Sydow,
t. 1, Warszawa 1955, nr 183, s. 283–284.
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Feliks Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) – niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent.

Eugène Delacroix (1798–1863) – najwybitniejszy reprezentant francuskiego malarstwa romantycznego. Na wspomnianym przez nas grudniowym wieczorze 1836 r. u Chopina obecny by³
tak¿e ów s³ynny malarz. W ksi¹¿ce Liszta z 1852 r., jak wspomnia³em, znalaz³o siê miejsce na
opis tamtego wieczoru, którego goœciem by³ m.in. Delacroix. Mistrza malarstwa dotycz¹ nastêpuj¹ce zdania: „Eugène Delacroix trwa³ w niewzruszonym milczeniu pogr¹¿ony w kontemplacji
zjaw, wype³niaj¹cych ca³y pokój tak sugestywnie, ¿e niemal s³yszeliœmy szmer ich ruchów. Mo¿e
zadawa³ sobie pytanie, jak¹ paletê winien by wzi¹æ, po jakie pêdzle, jakie p³ótno siêgn¹æ, by je
o¿ywiæ przy pomocy w³asnego talentu”. Cyt. za: A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, op. cit., s. 205.
Wielki artysta nale¿a³ do najwierniejszych przyjació³ Chopina i by³ czêstym jego goœciem.
W wy¿ej wspomnianej monografii znajduje siê specjalny rozdzia³, poœwiêcony piêknej przyjaŸni
obydwu wybitnych ludzi tamtej epoki (PrzyjaŸñ z Delacroix, s. 314–322). O pocz¹tkach tej znajomoœci czytamy: „Tote¿ skoro [Chopin] spotka³ malarza rozumiej¹cego i kochaj¹cego muzykê,
musia³a siê miêdzy nimi nawi¹zaæ bli¿sza znajomoœæ, a nawet przyjaŸñ, jak to siê sta³o po poznaniu Eugeniusza Delacroix, twórcy szko³y romantycznej w malarstwie francuskim”. Ibidem, s. 315.
Zw³aszcza w latach 1841–1846 przyjaŸñ ta „dosz³a do szczytu”, a przyczyni³y siê do tego m.in.
wspólne letnie pobyty Chopina i Delacroix w domu George Sand w Nohant. Chopinolodzy
akcentuj¹ czêste i d³ugie rozmowy kompozytora z malarzem. Chopin informowa³ Sand w liœcie
z 23 listopada 1844 r.: „Odwiedzi³em Delacroix, który nie wychodzi z domu. Przez dwie i pó³ godziny rozmawialiœmy o muzyce, malarstwie, a przede wszystkim o Pani”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 2, nr 446, s. 111.
Na prze³omie 1844 i 1845 r. Delacroix w liœcie do Chopina stwierdzi³ ze smutkiem: „Smutne to,
¿e ¿ycie up³ywa, a my siê nie widujemy. Kocham Pana szczerze, czczê bardzo i uwa¿am za jednego
z tych, którzy przynosz¹ chwa³ê naszemu nieszczêsnemu rodzajowi”. Ibidem, nr 470, s. 124. Innym
razem Delacroix wyznawa³: Chopin, to „czaruj¹cy geniusz”, „to wielki cz³owiek”, to „jeszcze jeden
cz³owiek wytworny”. Nieco wczeœniej, w liœcie do J.B. Pierreta (Nohant, 22 czerwca 1842 r.) pisa³:
„Prowadzimy nie koñcz¹ce siê rozmowy z Chopinem, którego bardzo lubiê i który jest niezwyk³ym
cz³owiekiem; to najprawdziwszy artysta, jakiego zdarzy³o mi siê spotkaæ w ¿yciu. Nale¿y do tych
rzadkich ludzi, których mo¿na czciæ i podziwiaæ”. Ibidem, nr 276, s. 65. Chopin z kolei szczerze
chwali³ malarza w liœcie do Franchomme’a z 30 sierpnia 1846 r., pisz¹c: „Jest to artysta godzien
najwy¿szego podziwu – spêdzi³em z nim urocze chwile. Uwielbia Mozarta – zna wszystkie jego
opery na pamiêæ”. Ibidem, nr 519, s. 165.
Genialny malarz nie kry³ swego uwielbienia dla naszego s³ynnego rodaka: „Do szybkiego zobaczenia siê z Panem, który zas³uguje na o³tarze i na pa³ac”. Ibidem, nr 478, s. 128. Tymi s³owami zakoñczy³ list z marca 1845 r. Kompozytor by³ dla niego „wielkim Chopinem”. Jego œmieræ prze¿ywa³ z g³êbokim bólem: „Biedny mój i wspania³y Chopin opuœci³ ten œwiat nie przystosowany do
¿ycia piêknych dusz. By³em bardzo przejêty tym prawdziwym nieszczêœciem”. Ibidem, nr 699,
s. 328; list do nieznanego adresata z 8 listopada 1849 r.
Do Wojciecha Grzyma³y, równie¿ wyj¹tkowego przyjaciela Chopina, pisa³ Delacroix ze wzruszeniem po latach: „Z kim¿e móg³bym wspominaæ nieporównanego geniusza, którego niebo pozazdroœci³o ziemi i o którym czêsto myœlê, nie mog¹c go ju¿ spotkaæ na tym œwiecie ani us³yszeæ jego
boskich akordów”. Ibidem, nr 700, s. 328–329; list z 7 stycznia 1861 r.
Godzi siê przypomnieæ, ¿e Delacroix przewodniczy³ komitetowi budowy pomnika na grobie
Chopina. O jeszcze innych jego zas³ugach tak pisz¹ Czartkowski i Je¿ewska: „Ale najlepszym dowodem, jak ten przyjaciel czu³ Chopina, i poniek¹d prawdziwym pomnikiem jest portret Chopina
jego pêdzla, znajduj¹cy siê obecnie w Luwrze (odciêty od szkicu portretu z George Sand), jak równie¿ szkic kredk¹ i o³ówkiem do tego portretu oraz rysunek g³owy Chopina do postaci Dantego, stanowi¹cy studium do kompozycji dekoracyjnej w Bibliotece Izby Parów w pa³acu Luksemburskim”.
A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, op. cit., s. 322.
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Na zakoñczenie uwag o piêknej przyjaŸni Chopina i Delacroix przypomnê, ¿e Sand w swoich
Impressions et souvenirs streœci³a „niezwykle interesuj¹c¹ dyskusjê na temat malarstwa i muzyki
przeprowadzon¹ pewnego dnia w jej mieszkaniu”. W polskim t³umaczeniu przypomnieli j¹
w swej wartoœciowej ksi¹¿ce Czartkowski i Je¿ewska, op. cit., s. 322–328. Zachêcam czytelnika
do zapoznania siê z ni¹.
9

Powracam do opisu wieczoru pamiêtnego grudnia 1836 r. w mieszkaniu Chopina. Liszt, ze
zrozumia³ych wzglêdów, nie móg³ pomin¹æ obecnego na nim s³awnego pisarza J.U. Niemcewicza
(1758–1841): „Ten który spoœród nas zdawa³ siê byæ najbli¿szy grobu, stary Niemcewicz, s³ucha³
«œpiewów historycznych», jakie Chopin przek³ada³ dla tego cz³owieka, znaj¹cego czasy nale¿¹ce
do bezpowrotnie minionej przesz³oœci, na dramatyczne utwory muzyczne, gdzie obok tak popularnych tekstów polskiego barda rozbrzmiewa³ pod palcami wielkiego pianisty szczêk broni, œpiew
zwyciêzców, uroczyste hymny, skargi znamienitych wiêŸniów, ballady o zmar³ych bohaterach.
Razem wskrzeszali w pamiêci ów d³ugi szereg dni chwa³y, zwyciêstw, królów, królowych, hetmanów... i zwidy te mia³y w sobie tyle ¿ycia, ¿e starzec przyjmowa³ chwilê bie¿¹c¹ za z³udzenie
i wierzy³, ¿e przesz³oœæ zmartwychwsta³a”. Cyt. za: A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, op. cit., s. 205.
Zaiste, niebanalny to komentarz do improwizacji Chopina; widaæ w nim wyraŸnie pióro nie
Liszta, lecz Karoliny Sayn-Wittgenstein.
Leciwy emigrant polski, Niemcewicz, 78-letni poeta, goœci³ doœæ czêsto w salonach Chopina.
10

Czy mog³o zabrakn¹æ na interesuj¹cym nas tu ca³y czas wieczorze najwa¿niejszego wieszcza – Adama Mickiewicza? Nie mog³o, dlatego Liszt i jego uwieczni³ w swej ksi¹¿ce: „Na uboczu, z dala od wszystkich innych, rysowa³a siê nieruchoma sylwetka smutnego i milcz¹cego Mickiewicza; ten Dante Pó³nocy zdawa³ siê zawsze stwierdzaæ, ¿e «gorzka jest sól obczyzny i ciê¿ko
jest pi¹æ siê w górê obcymi schodami...»”. Cyt. za: A. Czartkowki, Z. Je¿ewska, op. cit., s. 206.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia tego¿ 1836 r. Mickiewicz i Chopin spêdzili razem w gronie polskich emigrantów. Ogólny podziw wzbudzi³a gra Chopina. Eustachy Januszkiewicz odnotowa³
w swoim dzienniku: „Nieporównany Chopin gra³, œpiewa³, improwizowa³, i tak wszyscy gr¹ i serdeczn¹ zabaw¹ byli zajêci, ¿e nikt nie widzia³ zorzy pó³nocnej, co nam przez pó³ godziny przyœwieca³a”. Cyt. za: Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieœæ biograficzna, Warszawa 1998, s. 433.
Wiemy, ¿e goœci³ te¿ czasem Chopin u pañstwa Mickiewiczów. Na przyk³ad w ostatnim roku ¿ycia, w po³owie 1849 r., podczas swej wizyty, gra³ na proœbê gospodyni, Celiny, a potem
wys³ucha³ „ostrego skarcenia go przez wieszcza: «Jak to – mia³ ostro oœwiadczyæ poeta – zamiast
rozwijaæ w sobie dar ten poruszania dusz, ty paradujesz na Faubourg Saint-Germain. Móg³byœ porywaæ t³umy, a trud sobie zadajesz ³askotaniem nerwów arystokratycznych»”. Scenê upamiêtni³
A. Dessus. Cyt. za: ibidem, s. 741. Z perspektywy 200 lat komu przyznamy racjê?
Nied³ugo potem wci¹¿ m³ody, lecz ciê¿ko schorowany kompozytor po¿egna³ nasz œwiat
(18 paŸdziernika 1849 r.). Badacze s¹ pewni, ¿e w uroczystoœciach pogrzebowych (30 paŸdziernika) udzia³ wzi¹³ równie¿ Mickiewicz.
11

Na opisanym przez Liszta wieczorze zim¹ 1836 r. obecna by³a Sand; odegra³a ona w ¿yciu
Chopina zupe³nie wyj¹tkowa rolê. Liszt wspomina³: „Wtulona w fotel i wsparta o konsolê siedzia³a pani Sand, z ¿ywym zainteresowaniem œledz¹ca grê i wdziêcznie zas³uchana. Opromienia³a
ona ów koncert blaskiem swego p³omiennego geniuszu obdarzonego rzadk¹ w³aœciwoœci¹, która
jest udzia³em tylko ma³ej garstki wybranych – zdolnoœci¹ dostrzegania piêkna we wszystkich
przejawach sztuki i przyrody, stanowi¹c¹ mo¿e ów «drugi wzrok», jaki wszystkie narody przypisuj¹ natchnionym kobietom”. Cyt. za: A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, op. cit., s. 206.
O Sand przyjdzie nam tu jeszcze nie raz wspomnieæ. Pierwsze wra¿enia, jakie ta ekscentryczna
i znana pisarka wywar³a na Chopinie, absolutnie nie zapowiada³y póŸniejszego zwi¹zku (niemal
ma³¿eñskiego) miêdzy nimi. Trwa³ on od po³owy 1838 r. do 1847 r., choæ kochankami przestali
byæ ju¿ w 1840 r. Wci¹¿ jednak ³¹czy³a ich przyjaŸñ i „zwi¹zek duchowy”. Zachêcam do przeczy-
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tania odrêbnego rozdzia³u wy¿ej cytowanej monografii (George Sand, s. 270–283); ka¿da publikacja o Chopinie zawiera spor¹ porcjê informacji o tej s³awnej Francuzce.
12

Objaœnienia na temat znajomoœci Norwida z Chopinem znajdzie nasz czytelnik w kolejnych
czêœciach materia³ów, w których bêd¹ prezentowane felietony Wasylewskiego o kompozytorze.
Idzie g³ównie o tekst pt. Nie znaj¹c autora, og³oszony w „Gazecie Polskiej” 1938, z 24 IV,
nr 111, s. 3–4.
13
Zacytowany fragment „listu” Chopina do Delfiny Potockiej dowodzi, ¿e Wasylewski chyba
zbyt pospiesznie uwierzy³ w autentycznoœæ rzekomych listów kompozytora do piêknej „lwicy paryskich salonów”. Do dziœ sprawa nie zosta³a definitywnie rozstrzygniêta, i obok badaczy przekonanych, ¿e maj¹ do czynienia z prawdziwymi listami Chopina, s¹ chopinolodzy, i – na szczêœcie –
najwybitniejsi, dowodz¹cy ewidentnego fa³szerstwa, dopowiem – bezczelnego. Mo¿na by je jakoœ
próbowaæ zrozumieæ i wyt³umaczyæ, gdyby falsyfikatowi przyœwieca³ np. szlachetny i patriotyczny cel. Na myœl przychodz¹ tu chocia¿by s³ynne falsyfikaty literackie, jak utwory J. Macphersona
(Pieœni Osjana) czy V. Hanki (Rêkopis królodworski). Rzekome „listy” Chopina s¹ prostackie,
choæ chytrze spreparowane przez niejak¹ Paulinê Czernick¹ (pope³ni³a samobójstwo w 1949 r.);
s¹ one – moim zdaniem – rezultatem choroby umys³owej. „Listy” zamiast przydaæ blasku nazwisku wielkiego polskiego kompozytora, faktycznie zohydzaj¹ ten wizerunek.
Wasylewskiemu, bystremu obserwatorowi polskiego ¿ycia publicznego, wyczulonego na nowinki i sensacje kulturowe czy obyczajowe, wieœci o odnalezionych listach Chopina do s³awnej
Delfiny Potockiej nie mog³y ujœæ uwagi. Kiedy gromadzi³ materia³y do ksi¹¿ki o ¯yciu polskim
w XIX wieku zna³ tylko nieliczne fragmenty tych „listów”, akurat wyimki, które mo¿na by³o ostatecznie traktowaæ jako autentyczne. Wasylewski chyba zaufa³ opinii muzykologa prof. Z. Jachimeckiego, który we wstêpie do BN-owskiego Wyboru listów Chopina (Wroc³aw 1949) nie zaj¹³
negatywnego stanowiska i nie odpowiedzia³, czy sensacyjne „odkrycie” to istotnie teksty Chopina, akcentowa³ jednak, ¿e ukazuj¹ one „innego” muzyka i cz³owieka. Wydawca na koñcu Wyboru
zamieœci³ Fragmenty listów do Delfiny Potockiej (s. 206–211). Znajduj¹ siê w nich tak¿e relacje
z dwóch wizyt Norwida w mieszkaniu Chopina (s. 208–209), ró¿ni¹ siê one nieco od tekstu zacytowanego przez Wasylewskiego. Znajdziemy go za to w ksi¹¿ce J.M. Smotera pt. Spór o „listy”
Chopina do Delfiny Potockiej, wyd. 2, poszerz., Kraków 1976, s. 218–219.
Bibliografia Chopina obros³a ju¿ w pokaŸn¹ liczbê prac na temat „listów” do Potockiej, napisanych – jak chc¹ niektórzy – przez zakochanego w niej s³awnego kompozytora. Czytelnika
odsy³am do znakomitej monografii A. Zamoyskiego pt. Chopin – powœci¹gliwy romantyk, Kraków 2002. Œwietny Aneks B (s. 371–378) koñczy siê zdaniami: „Ogó³ «listów» musi byæ traktowany jako falsyfikat [...]. Nic prócz odkrycia oryginalnych listów, pisanych rêk¹ Chopina, nie
zmieni bilansu faktów, które potwierdzaj¹, i¿ ca³a sprawa jest olbrzymi¹ i nêdzn¹ mistyfikacj¹”.
A jednak tak¿e wspó³czeœnie zdarzaj¹ siê autorzy wmawiaj¹cy czytelnikom, ¿e „listy” (raczej
ich fragmenty) Chopina do Delfiny Potockiej to prawdziwe „per³y epistolograficzne” (!!) i autentyki. Obficie pos³uguje siê nimi np. E. Piero¿yna w publikacji Mi³oœæ i przyjaŸñ w ¿yciu Chopina
(Warszawa 2005). Oczywiœcie przyby³o tu przez to trochê epizodów pikantnych, ale co to ma
wspólnego z prawd¹ historyczn¹ i czy godzi siê szargaæ czeœæ osoby otaczanej nie tylko przez Polaków zas³u¿onym kultem?
14

Niezapowiedzian¹ wizytê ambasadora cara Miko³aja w mieszkaniu Chopina plastycznie odmalowa³ Wasylewski w czytance szkolnej, zatytu³owanej Koncert Szopena w Pary¿u (zob. „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 1). Wiêkszoœæ biografów Chopina uwa¿a, ¿e propozycja rosyjskiego cara
rzeczywiœcie mia³a miejsce w mieszkaniu kompozytora w Pary¿u. Mimo nalegañ ojca syn nie zabiega³ nawet o przed³u¿enie paszportu, postanowi³ bowiem dobrowolnie dzieliæ los polskich emigrantów po upadku powstania listopadowego. Tym samym pozbawi³ siê prawa powrotu do Ojczyzny.
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W liœcie do przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego z 25 grudnia 1831 r. Chopin, gdy opisywa³ aktualne zaburzenia na ulicach Pary¿a (niezadowolenie robotników z polityki króla Ludwika
Filipa, kryzys ekonomiczny itd.), wspomnia³ te¿ o tzw. saintsimonistach: „saintsimoniœci, czyli
nowi chrzeœcijanie, tworz¹cy oddzieln¹ religi¹ i maj¹cy ju¿ ogromn¹ liczbê prozelitów, którzy s¹
tak¿e za równoœci¹, nosz¹ siê niebiesko...”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 94,
s. 208. Z objaœnieñ na temat nowego ruchu dowiadujemy siê, ¿e „Saintsimoniœci – uczniowie
i wyznawcy Henryka Saint-Simona (1760–1825), jednego z twórców socjalizmu utopijnego, pierwszych krytyków ustroju kapitalistycznego – nie odegrali jednak wiêkszej roli w stosunkach
spo³ecznych Szko³a saintsimonistów, zw³aszcza jej pewne skrzyd³o z Enfantinem i Bazardem na
czele, odizolowawszy siê od ruchu robotniczego i dzia³alnoœci rewolucyjnych organizacji politycznych, przekszta³ci³a siê w rodzaj sekty religijnej i rozwija³a po rewolucji lipcowej [1830] propagandê m.in. równoœci i emancypacji kobiet”. Zwolennicy Saint-Simona ¿¹dali ponadto upañstwowienia w³asnoœci prywatnej oraz podzia³u zysków miêdzy robotników zgodnie z wykonan¹ prac¹.
Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, s. 523.
16
Ksiê¿na Anna z Sapiehów Czartoryska – ¿ona ksiêcia Adama Czartoryskiego (1770–1861),
nazywanego nieraz „malowanym królem Polski na wygnaniu”. Oboje przybyli do Pary¿a
w pocz¹tkach 1832 r. i najpierw zamieszkali w domu przy rue du Roule, póŸniej (od 1843 r.) we
wspania³ym Hôtelu Lambert, po³o¿onym na wschodnim krañcu Wyspy œw. Ludwika na Sekwanie.
Ksiê¿na prowadzi³a aktywn¹ dzia³alnoœæ przede wszystkim na rzecz polskich emigrantów we
Francji. Za³o¿y³a kilka stowarzyszeñ kulturalnych i dobroczynnych, których celem by³o niesienie
pomocy materialnej polskim emigrantom. Ona te¿ za³o¿y³a Towarzystwo Dobroczynne Dam Polskich. Dziêki koncertom, dobroczynnym „wentom” i balom zdobywa³a potrzebne fundusze.
G³oœne, „sensacyjne”, by³y w Pary¿u zw³aszcza dwa du¿e koncerty publiczne, które zorganizowa³a wspólnie z Chopinem. 5 kwietnia 1835 r. odby³ siê koncert charytatywny zorganizowany
w sali Teatru W³oskiego. Program artystyczny przygotowa³ Chopin. Oprócz niego udzia³ wziêli
Liszt, Hiller (niemiecki pianista i kompozytor), A. Nourrit (francuski œpiewak), Falcon (œpiewaczka), Ernest (skrzypek) i dyrygent Habeneck. Publicznoœæ w pe³ni dopisa³a, tote¿ dochód by³
spory; pisano o „wielkim sukcesie finansowym”. Dobre dochody przynios³y nastêpne koncerty,
które odby³y siê w trakcie trzydniowego bazaru (kiermaszu) dobroczynnego przy Chaussée
d’Antin (od 20 grudnia 1835). Po³¹czono go z muzyk¹ i loteri¹. Ksiê¿na patronowa³a równie¿
bo¿onarodzeniowej wencie 27 grudnia 1843 r. w Bazarze Polskim. Zob. S. Wasylewski, Królowa
z Hôtelu Lambert, „Têcza” 1934, nr 1. Autor pisa³ tu m.in.: „Czy wierz¹c, ¿e kiedyœ zasi¹dzie na
tronie jako królowa polska, przy boku mê¿a Adama I, kaza³a siê Anna z Sapiehów Czartoryska
uwieczniæ malarzowi w stroju narodowym [tu rysunek]”.
17
O krawacie, g³oœnym wynalazku romantycznej mody, Wasylewski pisa³ ju¿ w 1931 r. w felietonie Gdy ludzie zaczêli wi¹zaæ krawaty, „Kurier Poznañski” 1931, z 6 IX, nr 407, s. 6.
18
Pierwsz¹ wzmiankê o krawacie w korespondencji Chopina spotykamy w jego liœcie do przyjaciela Jana Bia³ob³ockiego (1805–1828) z 27 lipca 1825 r.: „Mam nowe spodnie z kortu królewskiego... dobrze zrobione (choæ to ostatnie nieprawda), now¹ chustkê na szyjê, czyli inszym terminem, bobyœ mo¿e tego nie zrozumia³, krawatê za z³otych nie przypominam sobie ile, p³aci³em
za ni¹ pieniêdzmi i rêk¹ mojej drogiej siostry Ludwiki”. Korespondencja Fryderyka Chopina...,
t. 1, nr 16, s. 472.
19
Cytat pochodzi z listu Chopina, pisanego z Pary¿a w po³owie stycznia 1833 r. do przyjaciela
Dominika Dziewanowskiego. Ibidem, nr 110, s. 223.
Kwestia zarobków Chopina w Pary¿u zostanie omówiona w dalszych czêœciach materia³ów,
przy okazji felietonu Wasylewskiego pt. Ile zarabiali pisarze polscy? (1930).
Znawcy biografii Chopina nie pomijaj¹ tematu dotycz¹cego wp³ywu ówczesnej mody na kompozytora. By³ na ni¹ wyj¹tkowo wyczulony, choæ bez przesady. Wed³ug skrzypka A. Or³owskiego Chopin w Pary¿u „dyktuje modê i elegancki œwiat bêdzie wkrótce nosi³ rêkawiczki à la Cho-
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pin”. Cyt. za: T. Szulc, op. cit., s. 97. Szulc rozbudowa³ tê opiniê, pisz¹c m.in.: „Obdarzony
wrodzonym zmys³em elegancji Fryderyk by³ w Pary¿u uosobieniem mody, rozwijaj¹cej siê
w okresie romantyzmu jako reakcja na egalitarn¹ estetykê rewolucji 1789 roku, kiedy, ¿eby zacytowaæ historyka, «d³ugie spodnie, buty i koszule, zawsze jednakowe, zuniformizowa³y œwiat...
Strój zacz¹³ zacieraæ ró¿nice miedzy klasami spo³ecznymi» [...]. Chopin jednak zdradza³
zami³owanie do spokojnej, umiarkowanej elegancji; nosi³ zwykle dopasowany czarny surdut, zapiêty pod szyjê albo z wy³o¿onymi klapami i krawatem, i powszechnie uznawano go za «modnego mê¿czyznê». [...] Jego wizytowe surduty utrzymane by³y w czerni, jasnych szaroœciach, dyskretnym fiolecie albo granacie. Nosi³ koszule z bia³ego batystu. Gdy dandysi przeœcigali siê
nawzajem w doborze kamizelek w najdziwniejszych kolorach i wzorach i zupe³nie nieodpowiednich, bia³ych lub ¿ó³tych rêkawiczek, Fryderyk lubowa³ siê w «czarnych, skromnych kamizelkach... delikatnych nie rzucaj¹cych siê w oczy wzorach i w ogóle w skromnej elegancji...». Nade
wszystko przedk³ada³ nieskazitelnie bia³e rêkawiczki. Pracuj¹c w domu, lubi³ nosiæ koszule z surowego p³ótna, z guzikami z masy per³owej. Ceni³ sobie dobre obuwie, kupowa³ je u Browna lub
w Chez Rapp, gdzie robiono mu buty na miarê na jego ma³e stopy (specjalnoœci¹ Rappa by³y lakierki). Mia³ tak¿e swojego kapelusznika, pana Dupont na rue Mont-Blanc, który wspomina³, ¿e
Fryderyk nie lubi³ ciê¿kich kapeluszy [...] Wreszcie, Chopin by³ bardzo wybredny w doborze
«dobrego myd³a» i «pachn¹cych wód».
Ostateczny efekt by³ osza³amiaj¹cy; jak pisa³ Liszt, «tyle by³o dystynkcji w jego postawie i manierach, zdradzaj¹cych dobre wychowanie, ¿e traktowano go jak ksiêcia»”. Ibidem, s. 97–98.
20

O wpisie i „dopisku” w sztambuchu Chopina wspomniano ju¿ w przyp. 9 drugiej czêœci naszych materia³ów („Kwartalnik Opolski” 2010, nr 2/3, s. 161). Wpisu dokona³a Konstancja G³adkowska 25 paŸdziernika 1830 r. Brzmia³ on nastêpuj¹co:
Przykre losu spe³niasz zmiany,
Ulegaæ musisz potrzebie,
Pamiêtaj, niezapomniany,
¯e w Polsce kochaj¹ Ciebie...
*
A¿eby wieniec s³awy w niezwiêd³y zamieniæ,
Rzucasz lubych przyjació³ i rodzinê drog¹;
Mog¹ ciê obcy lepiej nagrodziæ, oceniæ,
Lecz od nas kochaæ mocniej pewno Ciê nie mog¹.
A Chopin dopisa³ póŸniej: „mog¹”.
21

Osoba Felicjana Antoniego Woykowskiego (1815–1850) – publicysty i „trochê” kompozytora – ¿ywo interesowa³a Wasylewskiego i – jak przypuszczam – dlatego poœwiêci³ jej sporo uwagi w swoich publikacjach, powsta³ych w ró¿nych latach. Najwczeœniejsze pochodz¹ z 1931 r.
O artyku³ach Woykowskiego dotycz¹cych Chopina mowa bêdzie w kolejnych czêœciach moich
materia³ów, traktuj¹cych o felietonach Wasylewskiego.
W tym miejscu ograniczê siê do najwa¿niejszych danych biograficznych o tym – jak chce pisarz – „Quasimodo romantyzmu”. Korzystam z tzw. Nowego Korbuta: Woykowski urodzi³ siê
w rodzinie bogatych mieszczan o „wysokiej kulturze artystycznej”. Mia³ defekty fizyczne: by³
u³omny, niski i garbaty, za to bardzo inteligentny. Jeszcze jako uczeñ studiowa³ tak¿e muzykê.
Wczeœnie utraci³ rodziców i chyba przez to nauki ju¿ nie kontynuowa³. Odziedziczy³ spory
maj¹tek i bogaty ksiêgozbiór. W 1836 r. zadebiutowa³ jako publicysta; by³ doœæ dobrym pianist¹,
a nawet zacz¹³ komponowaæ. Od 1838 r. redagowa³ „Tygodnik Literacki” i do wspó³pracy pozyska³ grono znakomitych pisarzy. Wraz z Juli¹ Moliñsk¹ (któr¹ prawdopodobnie poœlubi³ w 1841 r.)
stworzyli w poznañskim mieszkaniu „salon literacko-artystyczny”, w którym bywali m.in. tacy
twórcy, jak: R. Zmorski, R. Berwiñski czy E. Dembowski. W latach 1845–1850 redagowa³ jeszcze szereg innych czasopism. W 1849 r. kupi³ ksiêgarniê i drukarniê w Poznaniu. Zmar³ nagle
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20 kwietnia 1850 r. Wyda³ m.in. Pamiêtniki do panowania Augusta III i Stanis³awa Augusta (Poznañ 1939–1840).
22
Woykowski by³ autorem kilku artyku³ów o Chopinie. Najwczeœniejszy pt. Chopin ukaza³ siê
na ³amach leszczyñskiego „Przyjaciela Ludu” w 1836 r. (numery 28–30). O publikacjach poœwiêconych kompozytorowi mowa bêdzie w kolejnych czêœciach materia³ów.
23
Józef Ksawery Elsner (1769–1854) – polski kompozytor i pedagog, urodzony w Grodkowie
na Œl¹sku Opolskim, organizator szkolnictwa muzycznego, nauczyciel Chopina. Twórczoœæ Elsnera wywar³a powa¿ny wp³yw na polsk¹ muzykê epoki romantyzmu. Postulowa³ on tworzenie
sztuki narodowej, korzystaj¹cej z muzyki ludowej. Zob. Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 230–231; Encyklopedia muzyczna PWN, red. E. Dziêbowska, Kraków
1998.
24
Oto treœæ – pisanego z Pary¿a 8 listopada 1842 r. – listu (pi¹tego i ostatniego) Chopina do
Elsnera:
„Kochany, zawsze kochany Panie Elsner! Nie uwierzysz, ile mi ka¿da literka i nutka Twoja
przyjemnoœci robi – dziêkujê Ci œlicznie za muzykê przys³an¹ przez Turczynowiczów. Im siê tutaj powiod³o – wielu siê podobali – powinni byæ szczêœliwi z tego – i Pan Damse tak¿e, któremu
nie odpisujê, ale proszê Pana, ¿ebyœ mu by³ ³askaw powiedzieæ, ile jego dzieci (jak je nazywa) tutaj efektu narobi³y. Œciskam Pana serdecznie. Kocham zawsze jak syn, jak stary syn, jak stary
przyjaciel. Chopin
Pani Elsner moje uszanowanie i wszystkim, co Pana otaczaj¹, uk³ony”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 2, nr 388, s. 74.
Zachowa³o siê piêæ listów Chopina do Elsnera oraz szeœæ listów Elsnera do Chopina. Co „przekaza³” nauczyciel Elsner uczniowi – na to pytanie próbowa³ odpowiedzieæ Liszt: „Gdy ukoñczy³
studia w kolegium i naukê harmonii u profesora Józefa Elsnera, który przekaza³ mu umiejêtnoœæ
najtrudniejsz¹, najrzadziej posiadan¹: stawiaæ sobie samemu zawsze wysokie wymagania i zdawaæ sobie sprawê z korzyœci osi¹ganych jedynie dziêki cierpliwoœci i pracy – rodzice postanowili
wys³aæ go w œwiat, by mia³ sposobnoœæ us³yszeæ piêkne wykonanie arcydzie³ muzycznych”.
F. Liszt, Fryderyk Chopin, prze³. M. Traczewska, Kraków 1960, s. 141.
25
W œwietle znanych nam faktów biograficznych nie mo¿na siê zgodziæ z pogl¹dem Wasylewskiego, ¿e Chopin „w braku klejnotu szlacheckiego nie móg³ ani marzyæ o rêce Marii Wodziñskiej”. Kompozytor by³ ju¿ wtedy, tj. w 1836 r., na tyle znany i ceniony równie¿ w krêgach i salonach arystokratycznych, ¿e bez upokarzaj¹cych warunków doprowadzi³ do zarêczyn z Mari¹
Wodziñsk¹ (1819–1897), arystokratk¹, amatork¹ malarstwa i pianistk¹. Jej nazwisko znalaz³o siê
nawet w Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN (t. 12, Warszawa 2009, s. 427–428). Czytamy
w haœle o niej: „[...] W latach 1832–1835 przebywa³a z rodzin¹ w Genewie, gdzie w 1833 pozna³a
S³owackiego i towarzyszy³a mu w 1834 w wycieczce w Alpy; znajomoœæ ta upamiêtniona zosta³a
w korespondencji i twórczoœci poety (m.in. wiersz W sztambuchu Marii Wodziñskiej i poemat
W Szwajcarii); uzdolniona muzycznie, koncertowa³a na cele dobroczynne i cieszy³a siê s³aw¹
znakomitej interpretatorki dzie³ Chopina (w 1835 kompozytor ofiarowa³ jej Walca As-dur op. 69,
nr 1), który stara³ siê o jej rêkê”.
Rodzinê Marii pozna³ jeszcze w dzieciñstwie. Wodziñscy nale¿eli do zamo¿nej szlachty
i utrzymywali za¿y³e stosunki z arystokracj¹. Mieli spore maj¹tki na Kujawach. Teresa, ¿ona
Wincentego Wodziñskiego, w 1832 r. przenios³a siê do Genewy, aby dzieciom zapewniæ „œwiatowe wychowanie” i odpowiedni¹ edukacjê. S³awny ju¿ Chopin otrzyma³ zaproszenie do ich odwiedzenia, lecz nie dosz³o ono do skutku. Sta³o siê to dopiero w DreŸnie we wrzeœniu 1835 r. Przez
gospodarzy goœæ zosta³ potraktowany „niemal jak cz³onek rodziny”, a on sam zakocha³ siê
w m³odej, uroczej pannie Marii. Zieliñski pisze: „By³ to czas, gdy Chopin «pragn¹³ siê o¿eniæ»,
a olœnienie wyj¹tkowoœci¹ – w jego mniemaniu i wyobraŸni – m³odej Marii wystarczy³o, ¿e uzna³
j¹ za idealn¹ wybrankê, zw³aszcza ¿e w dodatku by³a Polk¹”. T.A. Zieliñski, op. cit., s. 361. Los
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zdawa³ siê sprzyjaæ zamiarom kompozytora w 1836 r. podczas miesiêcznego pobytu Wodziñskich
w Marienbadzie w Czechach. Sprzyja³a mu nie tylko gospodyni, lecz tak¿e 17-letnia wtedy Maria. „Fryderyk pragn¹³ byæ ci¹gle przy niej i zdawa³ siê poza ni¹ nie widzieæ œwiata”. Ibidem,
s. 362. Wiele godzin spêdzali razem przy fortepianie, Maria namalowa³a akwarel¹ portret kompozytora. „Wyszed³ z tego jeden z najbardziej udanych wizerunków Chopina, ¿ywy i pe³en wyrazu”. Ibidem. Potem razem z Wodziñskimi Fryderyk spêdzi³ jeszcze dwa tygodnie w DreŸnie. Tu
dojrza³a sprawa ewentualnego ma³¿eñstwa z Mari¹. Do zasadniczej rozmowy dosz³o w ostatnim
dniu pobytu w DreŸnie, tj. 9 wrzeœnia 1836 r., „o szarej godzinie”, jak umownie nazywano zawarte „porozumienie” sekretne, czyli zarêczyny. Matka akceptowa³a przysz³y zwi¹zek, choæ bez zgody nieobecnego tam mê¿a. W rezultacie do ma³¿eñstwa nie dosz³o, a g³ówn¹ przyczyn¹ by³o
s³abe zdrowie Chopina (zw³aszcza ostre zapalenie p³uc i „plucie krwi¹” pod koniec 1835 r.). Ten
dobrze zapowiadaj¹cy siê rozdzia³ ¿ycia kompozytora przyniós³ mu na koniec bolesne rozczarowanie. „Listy od Maryni i jej matki – pisze Zieliñski – zawin¹³ Fryderyk w papier, zawi¹za³ niebiesk¹ wst¹¿eczk¹ i napisa³ na wierzchu «Moja bieda»”. Ibidem, s. 386.
„Relacje” Chopina z Wodziñskimi, zw³aszcza z Mari¹, omawiaj¹ wszystkie monografie o kompozytorze, nie stroni¹ od nich tak¿e liczne wspomnienia i artyku³y. Oto dla przyk³adu tylko kilka,
dot¹d niecytowanych w tej czêœci materia³ów: J. Willemetz, Chopin ³owca dusz, prze³. K. i K. Pruscy, Warszawa 2000; M. Tomaszewski, Chopin. Cz³owiek. Dzie³o. Rezonans, Poznañ 1998;
W.G. Atwood, Paryskie œwiaty Fryderyka Chopina, prze³. Z. Skowron, Kraków 2005; i starsze
opracowania, np. F. Hoesicka, H. Opieñskiego, Z. Jachimeckiego i in. Zob. K. Micha³owski, Bibliografia chopinowska 1849–1969, Kraków 1970.
26

Ksiê¿na Marcelina Czartoryska (z domu Radziwi³³ówna, 1817–1894) – ¿ona Aleksandra,
bratanka ksiêcia Adama Czartoryskiego, polska pianistka, filantropka. W Wiedniu rozpoczê³a studia muzyczne. W 1848 r. zamieszka³a w Pary¿u i zaczê³a siê dalej uczyæ gry na fortepianie
u Chopina. M³odsza o 7 lat od nauczyciela – czytamy w monografii Zieliñskiego – „by³a bardzo
zdoln¹ pianistk¹, obdarzon¹ du¿¹ wra¿liwoœci¹, kultur¹ i smakiem, i umia³a doskonale wczuæ siê
w intencje artystyczne swego mistrza; wspó³czeœni twierdzili zgodnie, ¿e gra jej najwierniej oddawa³a cechy estetyczne muzyki Chopina i najbardziej zbli¿a³a siê do stylu jego gry. Tote¿ rych³o
sta³a siê Czartoryska ulubion¹ i szczególnie faworyzowan¹ uczennic¹ Chopina, niebawem te¿
zrodzi³y siê m.in. wiêzy bardzo serdecznej przyjaŸni”. T.A. Zieliñski, op. cit., s. 551.
W liœcie (z 1 paŸdziernika 1848 r.) do Grzyma³y Chopin wyrazi³ siê o niej ciep³o: „ksiê¿na Marcelina taka sama dobroæ, jak przesz³ego roku”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 2,
nr 641, s. 276. „Od¿y³em cokolwiek pod ich polskim duchem [czy dachem?]” – wyzna³ po goœcinie u pañstwa Czartoryskich w Edynburgu w 1848 r. Ibidem.
Chopinolodzy pisz¹ o jej talencie muzycznym w superlatywach, chwal¹ równie¿ inne zalety
ksiê¿ny. H. Berlioz – cytujê Atwooda – okreœli³ ksiê¿nê jako „doskona³ego muzyka – przez wiedzê i przez smak, wybitn¹ pianistkê”. W.G. Atwood, op. cit., s. 68. Ten¿e badacz ju¿ od siebie
stwierdza te¿: „Jej odczytania utworów Chopina uznano powszechnie za bli¿sze interpretacjom
samego kompozytora ni¿ wykonania innych uczniów. Oprócz talentu ksiê¿na Marcelina obdarzona by³a piêknoœci¹ i ciep³ym, wielkodusznym usposobieniem. Delacroix wyzna³, ¿e móg³ siê
w niej beznadziejnie zakochaæ”. Ibidem. Umieraj¹cemu Chopinowi przy ³o¿u œmierci gra³a ulubione przezeñ utwory Mozarta.
Ksiê¿na wiele podró¿owa³a, „daj¹c koncerty na cele dobroczynne, nieraz z udzia³em wybitnych
wirtuozów [...]”. Encyklopedia muzyczna PWN... Bywa³a te¿ w Polsce, koncertowa³a we Lwowie,
Poznaniu i Krakowie. Powróciwszy na sta³e do ojczyzny (1867), „prowadzi³a dom otwarty, który
wkrótce sta³ siê znanym salonem muzycznym [...]. Zyska³a uznanie jako interpretatorka utworów
Chopina, przekazuj¹ca styl wykonawczy swego mistrza”. Ibidem.
Nazwisko ksiê¿nej Marceliny pojawia siê równie¿ w felietonach Wasylewskiego.
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27

Cytat pochodzi z listu Chopina do Grzyma³y, napisanego z Londynu 21 listopada 1848 r.
Gdy bardzo ju¿ schorowany kompozytor dowiedzia³ siê, ¿e ksiê¿na wraz z mê¿em przybyli do
Edynburga i napisali, ¿e „radzi by miê widzieæ”, co prêdzej wyruszy³ ze szkockiego miasta Strachur do stolicy Szkocji, aby choæ trochê pobyæ z polskimi przyjació³mi. Wiemy o tym z jego
wczeœniejszego listu równie¿ adresowanego do oddanego przyjaciela – Grzyma³y. Pierwszego
paŸdziernika pisa³ tedy: „Chocia¿ zmêczony, wsiad³em w kolej i zasta³em ich [Czartoryskich]
jeszcze w Edynburgu. X-¿na Marcelina taka sama dobroæ, jak przesz³ego roku. Od¿y³em cokolwiek pod ich polskim duchem [!], doda³o mi to si³y graæ w Glasgowie”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., nr 641, s. 276.
28

Leonia z Maciejowskich Wildowa (1834–1878) – pianistka, uczennica Karola Mikulego,
przyczyni³a siê do powstania cyklu wierszy pt. T³umaczenia Szopena K. Ujejskiego. Zob. wczeœniejsze czêœci materia³ów: Historie lwowskie, przyp. 2, [w:] J. Poœpiech, Stanis³aw Wasylewski –
„opolanin z wyboru” o Chopinie. Cz. II, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 2/3; Lwów, przyp. 3, [w:]
J. Poœpiech, Stanis³aw Wasylewski – „opolanin z wyboru” o Chopinie. Cz. III, „Kwartalnik Opolski” 2011, nr 1; Czterdzieœci lat powodzenia, przyp. 1, [w:] J. Poœpiech, Stanis³aw Wasylewski –
„opolanin z wyboru” o Chopinie. Cz. III…, oraz felieton Wasylewskiego, Beatrycze skarg Jeremiego, „Têcza” 1932, nr 1.
29

Karol Mikuli (1819–1897) – pianista, kompozytor, pedagog, uczeñ Chopina. Zob. wczeœniejsze czêœci materia³ów: Historie lwowskie…, przyp. 1; Lwów…, przyp. 2; Czterdzieœci lat powodzenia…, przyp. 3.
30
Kornel Ujejski (1823–1897) – poeta. Zob. wczeœniejsze czêœci materia³ów: Historie lwowskie…, przyp. 2 oraz felieton Wasylewskiego, Beatrycze skarg Jeremiego...
31

O T³umaczeniach Szopena Ujejskiego mowa by³a ju¿ we wczeœniejszych czêœciach materia³ów.
32

Delfina z Komarów Potocka (1805–1877) – urodzona na Podolu, hrabina s³ynna z urody
i talentów artystycznych, przyjació³ka Chopina i Zygmunta Krasiñskiego (od 1838 r.). Jeszcze za
¿ycia sta³a siê legend¹ literack¹ polskiego romantyzmu. Jej nazwisko jest obecne ju¿ w poprzednich odcinkach naszych materia³ów i do nich odsy³am Czytelników. Wasylewski nie ukrywa
swojej krytycznej opinii na temat swobodnych obyczajów piêknej hrabiny, „amoralnej lwicy
i wampirzycy”.
33

Mieczys³aw Potocki (1799–1879) – syn Stanis³awa Szczêsnego, w³aœciciel Tulczyna i dóbr
na HumañszczyŸnie; po rozwodzie z Delfin¹ z Komarów zaœlubi³ Emiliê Szwejkowsk¹.
34
Paul-Hippolyte Delaroche (1797–1856) – malarz francuski, „malowa³ anegdotyczne obrazy
z historii Francji i Anglii, odznaczaj¹ce siê teatraln¹, dramatyczn¹ sceneri¹, dok³adnie odtwarzaj¹ce rekwizyty i kostiumy epoki”; malowa³ te¿ portrety i obrazy religijne. Jego dzie³a wywar³y
silny wp³yw na europejskie malarstwo historyczne II po³owy XIX w. Wielka encyklopedia powszechna PWN...
35
36

Zob. Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, t. 1–3, Warszawa 1975.

Zdecydowana wiêkszoœæ licz¹cych siê biografów Chopina nie potwierdza plotek o jego romansie z Delfin¹ Potock¹ (lansowa³ j¹ m.in. Hoesick).
Warto przeczytaæ obszerny przypis w przywo³ywanej ksi¹¿ce Zieliñskiego. Zaczyna siê on od
stwierdzenia: „Nie ma ¿adnego powodu do przypuszczenia, ¿e Chopina ³¹czy³ z Delfin¹ Potock¹
jakiœ zwi¹zek erotyczny, jak tego chc¹ niektórzy autorzy [...]. Za ¿ycia Chopina nic podobnego
nie mówiono, a przecie¿ romans tych dwóch s³awnych postaci, gdyby istnia³, musia³by byæ
spraw¹ g³oœn¹, przynajmniej w krêgach artystycznych i arystokratycznych. ¯aden z XIX-wiecznych biografów Chopina nie sugeruje takiego romansu...” T.A. Zieliñski, op. cit., s. 636, przyp. 288.
O rzekomych listach Chopina do Potockiej zob. te¿ w cz. II i cz. III naszych materia³ów.
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37

Zob. J.M. Smoter, op. cit., s. 195 [55]. Równie¿ nastêpny fragment „listu”, zacytowanego
przez Wasylewskiego, pochodzi z wy¿ej wskazanej publikacji z tej samej strony.
38

exercisy (franc.) – wprawki, aluzja do etiud fortepianowych Chopina. Cytat z „listu”: ibidem, s. 198 [61].
39

majufes (hebr.) – pieœñ ¿ydowska, œpiewana w czasie obiadu szabasowego.

40

non plus ultra – ‘nic nadto, nic lepszego nadto’.

41

Cytat z ksi¹¿ki J.M. Smotera, op. cit., s. 198 [61].

42

Ibidem, s. 212 [93]. Zob. te¿: P. Szumiñski, Chopin i Potocka. Awantura o mi³osn¹ korespondencjê, Warszawa 2005, s. 163–181 (tu: Na zakoñczenie – pojedynek na argumenty,
s. 163–181). Niestety, autor nie potrafi³ zaj¹æ jednoznacznego stanowiska. To typowa pytyjska
odpowiedŸ.
Wszystkie znane fragmenty „listów” Chopina do Potockiej zawiera publikacja M. Gliñskiego,
pt. Chopin. Listy do Delfiny, Nowy Jork 1970.
43

Piosenka o szynkareczce (Hulanka) powsta³a na krótko przed wyjazdem Chopina na Zachód. W monografii Czartkowskiego i Je¿ewskiej znajdujemy kilka informacji na temat okolicznoœci jej powstania: „W ci¹gu ostatnich tygodni jego pobytu w Warszawie rozmaici jego znajomi
i przyjaciele ¿egnali go na prywatnych zebraniach towarzyskich. Zachowa³ siê opis jednego
z nich pióra Józefa Reinschmidta, przyjaciela od lat pacholêcych Fryderyka: «Nadchodzi czas
wyjazdu Chopina za granicê. Najbli¿si przyjaciele serdecznie umyœlili wyprawiæ mu obiad po¿egnalny. Ja i Dominik Magnuszewski byliœmy gospodarzami [...]. Obiad odby³ siê przy ul. Dzielnej
w mieszkaniu moich rodziców, którzy podówczas bawili na wsi [...]. Po obiedzie, toastach i przemówieniach zaczê³y siê improwizacje i wiersze sypa³y siê, jak to mówi¹, jak z worka. Prym
w tym trzyma³ Magnuszewski i Gaszyñski, czym zachêcony Chopin zasiad³ do fortepianu i wtedy
spod jego palców tyle pop³ynê³o cudownych narodowych melodii, ¿eœmy chwilami ze dr¿eniem
serca a ³zami w oczach s³uchali. Owego wieczoru skomponowa³ muzykê do piosenki Szynkareczko, szafareczko – bój siê Boga, stój [s³owa: S. Witwicki ze zbioru Piosenki sielskie, 1830], któr¹
wszyscy potem parê razy chórem odœpiewali [...]. By³o to w miesi¹cu sierpniu»”. A. Czartkowski,
Z. Je¿ewska, op. cit., s. 129–130.
Oto pierwsze szeœæ wersów piosenki:
Szynkareczko,
Szafareczko,
Bój siê Boga, stój!
Tam siê œmiejesz,
Tu miód lejesz
Wprost na kaftan mój.
Zob. J. M³odziejewski, Szynkareczko, szafareczko... Œpiewamy i tañczymy, Warszawa 1958, s. 3.
Druga piosenka, o której napomkn¹³ Wasylewski, nale¿y do najbardziej znanych pieœni Chopina, œpiewana by³a w Warszawie jeszcze przed wyjazdem kompozytora za granicê. Jej pocz¹tek
brzmi:
Gdybym ja by³a s³oneczkiem na niebie,
Nie œwieci³abym jak tylko dla ciebie.
Ani na wody, ani na lasy,
Ale przez wszystkie czasy
Pod twym okienkiem i tylko dla ciebie...
Gdybym w s³oneczko mog³a zmieniæ siebie!
O tej uroczej „sielskiej piosence” tak pisze prof. M. Tomaszewski: „[...] W czasie swych pierwszych warszawskich prób pieœniowych Chopin nie siêga³ do Witwickiego po tony zbyt ciemne.
Pieœni¹, w której streœci³ istotê piosenki sielskiej, sta³o siê ¯yczenie.
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¯yczenie (1829–1830), znane bardziej z incipitu («Gdybym ja by³a s³oneczkiem na niebie») ni¿
z tytu³u, sta³o siê piosenk¹, która przesz³a do œpiewników szkolnych, daj¹c œwiadectwo postulowanej przez Brodziñskiego naturalnoœci i prostoty. Jest mazurkiem, w którym charakter kujawiaka zosta³ dobarwiony rytmami walca i dopowiedziany ritornelem oberka. Uroku i wdziêku przysporzy³ jej refren wewnêtrzny, wytr¹caj¹cy na moment œpiewaczkê z rytmu tañca”. M. Tomaszewski, op. cit., s. 535.
Warto te¿ zapoznaæ siê z interpretacj¹ Zieliñskiego: „Spoœród szeœciu pieœni do s³ów Witwickiego, napisanych w Warszawie, najbardziej prosty, piosenkowy charakter, i to w oparciu o rytmy
taneczne, maj¹ ¯yczenie, Hulanka, Czary. Melodie ich ³atwo wpadaj¹ w ucho i utrwalaj¹ siê
w pamiêci, tote¿ rych³o sta³y siê w Warszawie bardzo popularne. Dotyczy to zw³aszcza ¯yczenia
(z r. 1829); ten œpiewany mazurek, z oberkow¹ przygrywk¹ fortepianu, jest w swej lekkiej, piosenkowej konwencji – ma³ym arcydzie³kiem. S³owa «Gdybym ja by³a s³oneczkiem na niebie, nie
œwieci³abym jak tylko dla Ciebie...», trudno by³oby skojarzyæ z melodi¹ bardziej czu³¹ i ciep³¹,
a zarazem tak prost¹, jak sam wiersz, ni¿ uczyni³ to Chopin”. T.A. Zieliñski, op. cit., s. 157–158.
Poczytajmy jeszcze, co o ¯yczeniu pisze francuski badacz J.-J. Eigeldinger: „¯yczenie op.
posth. 74, nr 1, do dwu strof Witwickiego, rozpoczyna nurt liryczny u Chopina (1829–1830)
pó³ludowym tonem walca-mazurka. Preludium-ritornel ma dwie wersje rozmaicie akcentowane
rytmicznie. Georgie Sand pod³o¿y³a w³asne s³owa pod melodiê, opublikowane pod tytu³em La
Reine des Songes [«Le Journal de musique» z 22 lipca 1876], transpozycja do h-moll. Z pewnoœci¹ o tego rodzaju natchnieniu myœla³a, pisz¹c: «[...] miewa³ czasami myœli radosne, bezpoœrednie i proste. Pisa³ polskie piosenki i nieznane romanse, pe³ne uroczej swojskoœci i cudownej
s³odyczy». Liszt sk³ada podwójny ho³d ¯yczeniu, cytuj¹c je i bior¹c za temat wariacji w Mélodies
polonaises, œrodkowej czêœci zbioru Glanes de Woronince (1849), oraz umieszczaj¹c je na samym pocz¹tku swojej transkrypcji Six Chants polonais Chopina (1860)”. J.-J. Eigeldinger, Fryderyk Chopin, prze³. R. Prag³owska-Woydtowa, Warszawa 2008, s. 109–110.
Zob. te¿: F. Hoesick, Chopin [1911], Kraków 1968, s. 240–249 (tu: Pieœni); S. Barbar, Studium
o pieœniach Chopina, Lwów 1927.
44
Zob. Encyklopedia muzyczna PWN, CD, czêœæ biograficzna, red. E. Dziêbowska, Kraków
1984, s. 180–181 (tu: Chopin. Recepcja); s. 182–184 (tu: Kult Chopina – chopinofania); M. Tomaszewski, op. cit., s. 735–804 (tu: Rezonans twórczoœci. Przez lata i kraje).
45

Polonez to „taniec ko³owy, korowodowy, w metrum 3/4. Rozwin¹³ siê z «tañca polskiego»
XVIII w., który z kolei wywodzi siê z tañca chodzonego [...]. Pod koniec XVIII w. termin «taniec
polski» zast¹piony zosta³ nazw¹ «polonez» [...]. W muzyce polskiej artystyczn¹ formê poloneza
stworzy³ M.K. Ogiñski, wprowadzaj¹c trio [...]. Do poloneza Ogiñskiego nawi¹zywali J. Elsner
i K. Kurpiñski, a przede wszystkim F. Chopin, którego stylizacje poloneza, znacznie przewy¿szaj¹ce osi¹gniêcia innych kompozytorów w tym zakresie, s¹ wyrazem kszta³towania siê stylu narodowego w muzyce polskiej XIX w.” Encyklopedia muzyki..., s. 703.
Chopin stworzy³ 16 polonezów czysto fortepianowych, wœród nich tylko siedem otrzyma³o numer opusu, uznanych za godne opublikowania. Zdaniem Jachimeckiego „szczytem polonezowej
twórczoœci Chopina, a zarazem najdoskonalszym utworem w historii tego gatunku” jest Polonez
As-dur op. 53, nazywany przez niektórych «wielkim», dzie³o, którego chwa³y g³osiæ nie potrzeba”. Z. Jachimecki, Chopin, wyd. 2, Kraków 1957. Tomaszewski podsumowuje dorobek polonezowy Chopina tymi s³owy: „W interpretacjach semantycznych i hermeneutycznych – od samego
pocz¹tku i powszechnie – ³¹czy³o siê polonezy Chopina z tematyk¹ walki o wolnoœæ, z tradycj¹
rycersk¹ i powstañcz¹”. M. Tomaszewski, op. cit., s. 346.
W monografiach znajdujemy wiele analiz i charakterystyk polonezów Chopina, np. F. Liszt,
op. cit., s. 29–51 (tu: Twórca polonezów); Z. Jachimecki, op. cit., s. 105–144 (tu: Polonezy);
J.-J. Eigeldinger, op. cit., s. 57–63.
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Zob. K. Micha³owski, op. cit., s. 129–130, nr-y 1949–1976; Encyklopedia muzyczna PWN...,
s. 139–140.
46

Johann Strauss starszy (1804–1843) – austriacki kompozytor walców. Stworzy³ w³asn¹ orkiestrê taneczn¹; dyrygent i skrzypek. Jako dyrektor balów dworskich przyczyni³ siê do spopularyzowania walca wœród mieszkañców Wiednia. Jego syn Johann (1825–1899) równie¿ tworzy³
walce „wiedeñskie”; zwano go „królem walca”. I on mia³ w³asny zespó³ orkiestrowy, który konkurowa³ z orkiestr¹ jego ojca.
Joseph Franz Karl Lanner (1801–1843) – austriacki kompozytor, twórca popularnych walców
i operetek.
Chopin krytycznie ocenia³ ich twórczoœæ taneczn¹. W liœcie do rodziny (z Wiednia, 22 grudnia
1830 r.) pisa³ m.in.: „Pomiêdzy licznymi wiedeñskimi zabawami s³awne s¹ wieczory po ober¿ach, gdzie przy kolacji Strauss albo Lanner (s¹ to tutejsi miejscowi Œwieszewscy) walce grywaj¹. Za ka¿dym walcem dostaj¹ ogromne brawo, a je¿eli graj¹ quodlibet, czyli mieszaninê
z oper, pieœni i tañców, to s³uchacze s¹ tak zadowoleni, ¿e nie wiedz¹, co z sob¹ robiæ. Dowodzi
to zepsutego smaku wiedeñskiej publicznoœci”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 70,
s. 161.
W podobnym tonie wyrazi³ siê w liœcie do swojego ukochanego nauczyciela Elsnera: „Oni
[wiedeñczycy] tu walce dzie³ami nazywaj¹! A Straussa i Lannera, którzy do tañca im przygrywaj¹, kapellmeistrami. Nie idzie jednak¿e za tym, ¿eby tu wszyscy tak s¹dziæ mieli, i owszem,
wszyscy siê prawie z tego œmiej¹, ale mimo to walce tylko drukuj¹”. Ibidem, nr 75, s. 171; list
z Wiednia, z 29 stycznia 1831 r.
47

Walc (niem.) to „taniec wirowy pochodzenia niemieckiego w takcie 3/4 i tempie umiarkowanym [...]; by³ pocz¹tkowo tañcem podmiejskim tañczonym w podrzêdnych lokalach [...].
Z przedmieœcia walc wkroczy³ do sal balowych i salonów [...]. Mimo protestów [poufa³e zbli¿enie
tancerzy uznano za niemoralne] walc rozpocz¹³ triumfalny pochód przez Europê [...]; literatura taneczna osi¹gnê³a szczyt w twórczoœci J. Lannera i obu Straussów [...]. W przeciwieñstwie do Zachodu Polska przyjê³a nowy taniec bez pruderii; walca tañczono ju¿ na dworze ks. Karola Radziwi³³a. Warszawa zaznajomi³a siê z walcem podczas okupacji pruskiej (1796–1806); wkrótce sta³
siê u nas ulubionym tañcem, a z miast przenikn¹³ na wieœ [...]. Chopin stworzy³ w swych walcach
niedoœcigniony wzór stylizacji tanecznej; wykszta³ci³ on dwa typy walca: wirtuozowsko-brawurowy, czyli valse brillante, oraz melancholijno-liryczny...” Encyklopedia muzyki..., s. 942. Zob.
M. Tomaszewski, op. cit., s. 359–367 (tu: Walce); J.-J. Eigeldinger, op. cit., s. 68–71.
48

Na temat szczególnych zainteresowañ Chopina „arcymodnym” instrumentem w epoce romantyzmu – fortepianem – Wasylewski pisa³ ju¿ w felietonie pt. Gdy ludzie zaczêli wi¹zaæ krawaty w 1931 r. („Kurier Poznañski” 1931, z 6 IX, nr 407, s. 6).
Wynalazc¹ fortepianu by³ B. Cristofori; instrument budowano od 1698 r. Ulepszyli go póŸniej
konstruktorzy niemieccy. Dalsze innowacje wprowadza³y wytwórnie Steinwaya, Blüthnera, Bechsteina i Bösendorfera. W Polsce zaczêto wytwarzaæ fortepiany w drugiej po³owie XVIII w.
Najwybitniejszymi przedstawicielami muzyki fortepianowej epoki romantyzmu byli F. Schubert,
F. Mendelssohn, F. Chopin i R. Schumann. W Encyklopedii muzyki... pod has³em Fortepianowa
muzyka czytamy: „[...] Osobny rozdzia³ w rozwoju muzyki fortepianowej stanowi twórczoœæ Chopina, który nie tylko wykorzysta³ pe³ny zasób dotychczasowych zdobyczy w zakresie muzyki fortepianowej, lecz wzbogaci³ je nowymi walorami brzmieniowymi, m.in. dziêki twórczemu
nawi¹zaniu do muzyki ludowej”.
W publicystyce muzycznej Chopina nazywa siê nieraz „Kopernikiem fortepianu” i „Arielem
fortepianu”.
49

Ignaz Joseph Pleyel (1757–1831) – austriacki kompozytor i kapelmistrz, uczeñ J. Haydna.
W 1807 r. za³o¿y³ fabrykê fortepianów; prowadzi³ j¹ syn Kamil (1788–1855). W 1838 r. zbudo-
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wa³ s³ynn¹ potem Salle Pleyel, w której wystêpowa³ te¿ Chopin. Fabryka nale¿y dziœ do najbardziej licz¹cych siê firm wytwarzaj¹cych fortepiany. Chopin lubi³ graæ na instrumencie tej marki.
50
Steinway (wczeœniej nazywany Heinrichem Engelhardem Steinwegem, 1797–1871) –
za³o¿yciel amerykañskiej fabryki fortepianów w Nowym Jorku (1853). Jest ona jedn¹ z najwiêkszych i œwiatowych wytwórni fortepianów „najwy¿szej klasy”.
51
Maria z Wo³owskich Szymanowska (1789–1831) – polska pianistka i kompozytorka. Liczne
wystêpy po Europie przynios³y jej s³awê wybitnej pianistki. Zgodnie z informacj¹ Wasylewskiego do wielbicieli talentu Szymanowskiej nale¿eli m.in. tacy pisarze, jak: J.W. Goethe, A. Mickiewicz i A. Puszkin. „Twórczoœæ Szymanowskiej zajmuje wa¿n¹ pozycjê w historii muzyki polskiej
przed F. Chopinem; sk³ada siê na ni¹ oko³o 100 kompozycji, z których najwiêksze znaczenie
maj¹ utwory fortepianowe”. Encyklopedia muzyki..., s. 880. Zob. A. Syga, S. Szenic, Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa 1960.
U Tomaszewskiego czytamy: „W m³odzieñczych polonezach Chopina widoczne s¹ wp³ywy
muzyki Szymanowskiej. Poszukiwanie wzorców dla Chopinowskich etiud zaprowadzi³o chopinologów do Clementiego [...] i Szymanowskiej”. M. Tomaszewski, op. cit., s. 388.
„Jako œwiadomy uczestnik ¿ycia koncertowego Warszawy móg³ [Chopin] w Sali Teatru Narodowego podziwiaæ i oklaskiwaæ grê najœwietniejszych wirtuozów Europy; w roku 1827 s³ysza³
Mariê Szymanowsk¹”. Ibidem, s. 508. Wra¿eñ kompozytora nie znamy, wiemy jedynie, ¿e oczekiwa³ jej podekscytowany: „Bêdê [na koncercie] niezawodnie” (z listu Chopina do J. Bia³ob³ockiego z 8 stycznia 1827 r.). Cyt. za: ibidem, s. 588.
52

Maria Kalergis (z domu hr. Nesselrode) Muchanow (1822–1874) – polska pianistka, mecenas sztuki, m.in. dziêki temu wywar³a wp³yw na ¿ycie muzyczne Warszawy. Od 1847 r. przebywa³a w Pary¿u, by³a uczennic¹ Chopina. W jej salonie gromadzili siê wybitni artyœci, m.in. muzycy F. Liszt i R. Wagner, poeci H. Heine i C.K. Norwid (nieszczêœliwie w niej zakochany), pisarze
A. Musset i T. Gautier. Chopin cieszy³ siê z nowej uczennicy „bardzo utalentowanej, a przy tym
urodziwej, 25-letniej Marii Kalergis, urodzonej w Warszawie pó³-Polki (po matce), zamê¿nej
z bogatym Grekiem. Zwi¹zana uczuciowo z Polsk¹ i z ¿yciem muzycznym Warszawy (póŸniejsza
protektorka S. Moniuszki), mia³a niebawem zyskaæ s³awê koncertuj¹cej pianistki”. T.A. Zieliñski,
op. cit., s. 597.
Do swej siostry Ludwiki Jêdrzejewiczowej Chopin pisa³ w Bo¿e Narodzenie 1847 r.: „[...]
Pani¹ Calergis uczê: w istocie bardzo piêknie gra i bardzo wielki sukces ma w œwiecie wielkim
paryskim ze wszech miar”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 2, nr 597, s. 224.
W kwietniu 1849 r. Chopin wybra³ siê z Delacroix i Kalergis do opery na premierê Proroka
G. Meyerbeera. Kalergis nie by³a przy œmierci Chopina, jak chce nas przekonaæ Wasylewski.
53

Wasylewski zacytowa³ tu fragment listu (18 czerwca 1837 r.) Chopina do Teresy Wodziñskiej w S³u¿ewie, matki Marii, ukochanej kompozytora. Chopin zapytywa³ „pokornie”: „Fortepian czy siê podoba³? Da³by Pan Bóg! Je¿eli nie, proszê mnie wybiæ, a nie gniewaæ siê”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 215, s. 304.
W liœcie z 15 wrzeœnia 1836 r. do Chopina Maria Wodziñska prosi³a go: „[...] Ainsi... a Pleyel.
Wiêc niech Pan myœli o Pleyelu; f’espére – espérer mam nadziejê, ¿e us³yszê pana graj¹cego na
tym fortepianie...” Ibidem, nr 190, s. 289, przyp. 1.
Nieco inn¹ wersjê poda³ Tomaszewski: „Pantofle skoñczone, przesy³am je [...]. Adieu, mio carissimo maestro, nie zapominaj teraz o DreŸnie, a wkrótce o Polsce [...]. Fortepian s³u¿ewski tak
jest zrujnowany, ¿e ani sposobu graæ. Proszê wiêc pamiêtaæ o Pleyelu. W szczêœliwych czasach
[...] mam nadziejê, ¿e us³yszê Pana graj¹cego na tym fortepianie”. Cyt. za: M. Tomaszewski, op.
cit., s. 74.
54

Opisywany fakt mia³ miejsce 19 wrzeœnia 1863 r. w Warszawie. Wtedy kozacy wdarli siê do
pa³acu Zamoyskich (a nie Pa³acu B³êkitnego) i po zniszczeniu wnêtrz wyrzucili na bruk fortepian
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Chopina. By³a to zemsta za bombê rzucon¹ przez powstañców z okien pa³acu na namiestnika Teodora Berga.
55
Wasylewski zacytowa³ fragment s³ynnego poematu Fortepian Chopina Norwida, napisanego na prze³omie 1863 i 1864. Druk w: Pismo zbiorowe, t. 1, z. 2, wyd. staraniem i nak³. Tow.
Nauk. M³odzie¿y Polskiej w Pary¿u 1856. Utwór wszed³ póŸniej w nieco zmienionej wersji
w sk³ad arcydzie³a poetyckiego Norwida pt. Vade-mecum. Zob. Cypriana Norwida kszta³t prawdy
i mi³oœci. Analizy i interpretacje, red. S. Makowski, Warszawa 1986, s. 119–131.
56

Niccolo Paganini (1782–1840) – w³oski skrzypek i kompozytor. Odbywa³ liczne podró¿e
koncertowe i wszêdzie odnosi³ niebywa³e sukcesy. W Warszawie s³ysza³ go te¿ Chopin. Ju¿ za
¿ycia powsta³y o s³ynnym wirtuozie liczne anegdoty i sensacyjne historie. Paganini zaliczony zosta³ do najwybitniejszych artystów w dziejach sztuki odtwórczej. Ceniony jest te¿ jako kompozytor utworów skrzypcowych. Zob. J. PowroŸniak, Paganini, Kraków 1958.
57
Franciszek Liszt (1811–1886) – wêgierski kompozytor, pianista i dyrygent. O tym genialnym wirtuozie kilkakrotnie wspomina³ ju¿ wczeœniej Wasylewski, w prezentowanych tu materia³ach Czytelnik znajdzie te¿ o nim obszerniejsze informacje w przypisach.
58
Wasylewski wymieni³ z nazwiska tylko Grzegorza K¹tskiego, urzêdnika skarbowego w Krakowie, póŸniej inspektora Liceum Warszawskiego. Jako meloman zadba³ o muzyczne wykszta³cenie swoich czterech synów. Najwybitniejszym by³ Apolinary K¹tski (1825–1879) –
skrzypek i kompozytor, za³o¿yciel Konserwatorium Muzycznego w Warszawie (1861). Pozostali
to: Karol K¹tski (1815–1867) – skrzypek i kompozytor; Antoni K¹tski (1817–1899) – pianista
i kompozytor, oraz Stanis³aw K¹tski (ur. w 1820 r.) – pianista, kompozytor i pedagog. Wraz z
Antonim K¹tskim Chopin koncertowa³ w rezydencji ksiêstwa Czartoryskich w Hôtel Lambert
26 maja 1845 r. na rzecz polskich emigrantów.
59

Josef Slavik (1806–1833) – znakomity czeski skrzypek; komponowa³ utwory skrzypcowe,
m.in. dwa koncerty, by³ przyjacielem Chopina, który nadzwyczaj ciep³o i pochlebnie wyra¿a³ siê
o nim w swoich listach. Do rodziny z Wiednia 22 grudnia 1830 r. pisa³: „[...] w przesz³ym tygodniu pozna³em [...] Slavika, s³awnego skrzypka, chocia¿ m³odego ch³opca, maj¹cego najwiêcej
26 lat wieku. Bardzo mi siê on podoba³. Gdyœmy razem wracali, pyta miê, czy ja idê do domu? –
Do domu, odpowiedzia³em [...]”. Nazajutrz obydwaj spotkali siê ponownie na obiedzie u niejakich Bayerów w Wiedniu – „gdzie Slavik, jak zagra³, tak mi siê podoba³, jak nikt po Paganinim.
Jemu siê tak¿e moja moœæ podoba³a i postanowiliœmy razem napisaæ duet na skrzypce i fortepian,
myœl, któr¹ ju¿ mia³em w Warszawie. Wielki i prawdziwie genialny to skrzypek [...]. Wczoraj, na
przyk³ad, by³ œliczny spacer na Bastei, arcyksi¹¿êta w surdutach, noblessa, s³owem, ca³y Wiedeñ.
Spotka³em tam Slavika, z którym u³o¿y³em siê dzisiaj widzieæ w celu wybrania Beethovenowskiego motywu na wariacje”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 70, s. 158, 160.
Utwór ten jednak nie powsta³.
Kilka dni póŸniej, w drugie œwiêto Bo¿ego Narodzenia, informowa³ przyjaciela Jana Matuszyñskiego (26 grudnia 1830 r.): „W³aœnie wraca³em od Slavika (s³awnego skrzypka, z którym siê zaprzyjaŸni³em; po Paganinim nic podobnego nie s³ysza³em – 96 nut staccato bierze na jeden smyczek itd. nie do uwierzenia), u niego powzi¹³em myœl, wróciwszy do domu, têskniæ sobie po
fortepianie i wyp³akaæ adagio do Wariacyj na temat Beethovena, które z nim razem piszemy, ale
krok jeden na pocztê, której nigdy przechodz¹c nie opuszczam inny nada³ kierunek uczuciu”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 71, s. 161–162.
Chopin nie zapomnia³ napomkn¹æ o serdecznym przyjacielu-skrzypku swoim rodzicom w Warszawie jeszcze w roku nastêpnym, w maju 1831 r. Pisa³ do nich z Wiednia 28 maja: „We œrodê
u Bayerów bawi³em z Slavikiem do 2-giej po pó³nocy. Jest to jeden z tutejszych artystów, z którego mam pociechê i z którym mam za¿y³oœæ. Gra³ wtenczas jak drugi Paganini, ale Paganini
odm³odzony, co przesadzi z czasem pierwszego. Nie uwierzy³bym, gdybym go czêsto nie s³ucha³.
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Ach ¿a³ujê, ¿e go Tytus [Woyciechowski] nie pozna³. I on oniemi s³uchaj¹cego, ka¿e p³akaæ ludziom; co wiêcej, ka¿e p³akaæ tygrysom!” Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 79,
s. 176.
Chopin musia³ bardzo emocjonalnie prze¿yæ mocno przedwczesn¹ œmieræ m³odego genialnego
przyjaciela. Przypomnijmy, sam wielki Paganini wysoko ceni³ nadzwyczajny talent Slavika.
60
Gioacchino Rossini (1792–1868) – w³osi kompozytor operowy, twórca m.in. arcydzie³a komicznego pt. Cyrulik sewilski (1816) wg komedii P.A. Beaumarchais’go. Jego wielkim i ostatnim
dzie³em operowym jest Wilhelm Tell (1829) wg dramatu F. Schillera. Chopin pozna³ osobiœcie
s³ynnego kompozytora w Pary¿u, uwielbia³ jego opery i dawa³ temu wyraz tak¿e w listach. Niemal tu¿ po przyjeŸdzie do Pary¿a „rzuci³ siê ogl¹daæ opery Rossiniego”.
61
Carl Maria von Weber (1786–1826) – niemiecki kompozytor, przede wszystkim operowy.
Jego najwybitniejsze opery to Wolny strzelec, Euryanthe i Oberon. Weber jest uwa¿any za twórcê
opery romantycznej, a Wolny strzelec za manifest romantyzmu w muzyce. Kompozytor reprezentuje styl brillant, wirtuozowski. Bogata jest te¿ jego twórczoœæ orkiestrowa, fortepianowa, kameralna i koœcielna.
Chopin darzy³ muzykê Webera du¿¹ sympati¹. Wolnego strzelca widzia³, bêd¹c jeszcze w kraju. W Warszawie operê wystawi³ K. Kurpiñski (3 lipca 1826 r.). „[...] w ostatnim miesi¹cu –
przed egzaminami – czytamy w monografii Zieliñskiego – poch³onê³o go [Chopina] niebagatelne
wydarzenie: 3 lipca Kurpiñski wystawi³ w operze Wolnego strzelca Webera. To oryginalne, powsta³e przed piêciu laty dzie³o otacza³a nieco sensacyjna s³awa z uwagi na jego nowy styl i efekty, odpowiadaj¹ce modnemu, romantycznemu pr¹dowi w literaturze i sztuce. Freischütz w Warszawie wiele narobi ha³asu – pisa³ Chopin do Bia³ob³ockiego przed premier¹ – publicznoœæ
warszawska, przyzwyczajona do lekkich Rossiniego œpiewów, z pierwszego wstêpu, nie tyle
z przekonania, ile id¹c za g³osem znawców, dlatego chwaliæ bêdzie, ¿e Weber wszêdzie chwalony...” T.A. Zieliñski, op. cit., s. 52. W programach publicznych koncertów, w których udzia³ bra³
Chopin, czêsto by³y te¿ utwory Webera.
62
Karol K. Kurpiñski (1785–1857) – polski kompozytor, dyrygent i pedagog. Jest twórc¹ oper,
baletów, dzie³ orkiestrowych, fortepianowych oraz pieœni. Z opery Szarlatan (1814) ocala³a tylko
uwertura i 9 „numerów”. Zob. T. Przybylski, Karol Kurpiñski, Warszawa 1980.
63
Wasylewski trafnie zwróci³ szczególn¹ uwagê na ogromne zmiany, jakie zachodzi³y w sytuacji teatralnej oraz w inscenizacjach operowych Pary¿a, których œwiadkiem by³ Chopin wnet po
zamieszkaniu w stolicy Francji. Romantyzm œmia³o zagoœci³ przede wszystkim w ówczesnym ¿yciu muzycznym i g³oœnych spektaklach operowych. Chopin ch³on¹³ je chciwie, s³ucha³ g³osów
s³awnych œpiewaczek – Marii Malibran („pierwszej w Europie, cudo”), Giuditty Pasty oraz œpiewaków – Adolfa Nourrita, Giovaniego Battistê Kubiniego i Luigiego Lablache’a. „Tu dopiero
mo¿na siê dowiedzieæ, co to jest œpiew” – pisa³ zachwycony Chopin do Elsnera w grudniu 1831 r.
Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 93, s. 206.
Po obejrzeniu opery „w pe³ni romantycznej” Robert Diabe³ Meyerbeera (21 listopada 1831 r.)
Chopin bardzo ni¹ poruszony dzieli³ siê swoimi wra¿eniami z Woyciechowskim w liœcie
z 12 grudnia 1831 r. Znalaz³y siê w nim interesuj¹ce echa prze¿yæ i celne uwagi na temat ¿ycia
muzycznego Pary¿a. Oto niektóre: „Je¿eli kiedy by³ jaki przepych w teatrze, to nie wiem, czy dochodzi³ stopnia przepychu Robert de Diable, nowiutkiej 5-aktowej opery Meyerbeera, co Crociato
pisa³. To arcydzie³o nowej szko³y – gdzie diab³y (chóry ogromne) przez tuby œpiewaj¹, gdzie dusze z grobów powstaj¹, ale nie tak, jak z Szarlatanie [Kurpiñskiego], tylko po 50, 60 grupowane,
gdzie diorama na teatrze, gdzie na koñcu intérieur koœcio³a widaæ i ca³y koœció³ na Bo¿e Narodzenie czy Wielkanoc w œwietle z mnichami i wszystk¹ publicznoœci¹ w ³awkach, z kadzid³ami,
co wiêksze: z organami, których g³os na scenie czaruje i zadziwia, i ca³¹ orkiestrê nieledwie pokrywa – nic takiego nigdzie nie bêd¹ mogli wystawiæ – Meyerbeer siê unieœmiertelni³!” Ibidem,
nr 92, s. 209.
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Badacze przypominaj¹, ¿e Chopin od wczesnych lat z ochot¹ ogl¹da³ przedstawienia operowe,
uwielbia³ piêkny œpiew, który wype³nia³ zw³aszcza opery Rossiniego i Mozarta, z zainteresowaniem obserwowa³ zmiany zachodz¹ce równie¿ w scenografii „romantycznych spektakli”.
64

Jest to fragment listu Chopina do Elsnera z 14 grudnia 1831 r. i brzmi nieco inaczej: „Pod³ug mnie, co siê tycze objawienia siê w œwiecie muzykalnym, szczêœliwy ten, kto mo¿e byæ
kompozytorem i aktorem razem. Znaj¹ mnie ju¿ jako pianistê gdzieniegdzie w Niemczech; niektóre muzykalne gazety wspomnia³y o moich koncertach czyni¹c nadziejê, ¿e wkrótce mnie zobacz¹ zajmuj¹cego miejsce miêdzy pierwszymi mojego instrumentu wirtuozami”. Ibidem, nr 993,
s. 205.
65

Prapremiera opery Stanis³awa Moniuszki (1818–1872) pt. Halka (libretto W. Wolskiego)
odby³a siê w Wilnie 1 stycznia 1848 r. By³o to estradowe wykonanie dwuaktowej wtedy wersji;
28 lutego 1854 r. nast¹pi³o wykonanie na scenie. W Warszawie w wersji 4-aktowej wystawiono
Halkê dopiero 1 stycznia 1858 r. Zob. T. Kaczyñski, Dzieje sceniczne „Halki”, Kraków 1969.
66
Istotnie, z ró¿nych stron „nagabywano” Chopina, aby stworzy³ operê narodow¹. Badacze
czêsto cytuj¹ przy tej okazji wypowiedzi jego przyjació³ oraz Elsnera. W liœcie z 14 wrzeœnia
1834 r. nie ukrywa³ on swoich oczekiwañ pod adresem kompozytora „utworów fortepianowych”:
„Kochany Przyjacielu! Wszystko, co czytam, co s³yszê o naszym kochanym Fryderyku, nape³nia
moje serce radoœci¹, lecz przebacz mojej szczeroœci – na tym dla mnie dot¹d jeszcze nie dosyæ,
dla mnie, który by³em Twoim ma³o zas³u¿onym, a wielce szczêœliwym nauczycielem harmonii
muzycznej i kontrapunktu i który zawsze bêdzie Twoim prawdziwym przyjacielem i wielbicielem. Chodz¹c jeszcze in hac lachrymarum valle [na tym padole ³ez] chcia³bym doczekaæ opery
Twojej kompozycji dla powiêkszenia Twojej s³awy nie tylko, lecz oraz dla korzyœci, któr¹ twoja
– takowa kompozycja kunsztu muzycznego w ogólnoœci przynieœæ mo¿e, w szczególnoœci zaœ
kiedy przedmiot opery u¿ytym bêdzie w historii istno polskiej [...]. Dopiero w operze w prawdziwym œwietle pokazaæ siê mo¿e i nieœmiertelne ¿ycie otrzyma...” Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 138, s. 246.
W znanej nam korespondencji Chopina najwczeœniejsza wzmianka na intryguj¹cy temat pojawia siê w liœcie Stefana Witwickiego z 6 lipca 1831 r. Kompozytor przebywa³ wtedy w Wiedniu:
„[...] Ju¿ to koniecznie musisz byæ twórc¹ polskiej opery; mam najg³êbsze przekonanie, ¿e zostaæ
nim potrafisz i ¿e jako polski narodowy kompozytor otworzysz dla swego talentu pole niezmierne
bogate, na którym zarobisz sobie na niepospolit¹ s³awê. Obyœ tylko ci¹gle mia³ na uwadze: narodowoœæ, narodowoœæ i jeszcze raz narodowoœæ; jest to prawie czcze s³owo dla pospolitych pisarzów, ale nie dla takiego jak Twój talentu [...]. Jestem przekonany, ¿e opera s³owiañska,
wywo³ana do ¿ycia przez prawdziwy talent, przez kompozytora czuj¹cego i myœl¹cego, zab³yœnie
kiedyœ na œwiecie muzykalnym jak s³oñce nowe, mo¿e siê nawet wzniesie nad wszystkie inne, bêdzie mog³a mieæ tyle œpiewnoœci co w³oska, a wiêcej jeszcze tkliwoœci i nierównie wiêcej myœli.
Ile razy o tym myœlê, kochany panie Fryderyku, zawsze cieszê siê s³odk¹ nadziej¹, ¿e Ty bêdziesz
pierwszy, który z rozleg³ych skarbów melodii s³owiañskiej czerpaæ potrafisz; gdybyœ nie poszed³
t¹ drog¹, sam byœ dobrowolnie wyrzeka³ siê najpiêkniejszych wawrzynów [...]”. Ibidem, nr 82,
s. 179–180. Przypomnijmy, ¿e Witwicki wypowiada³ te s³owa w epoce powstawania szkó³ narodowych w muzyce oraz wielkiej nobilitacji oper narodowych.
Szczególnie gor¹cym orêdownikiem ¿yczeñ, aby Chopin zaj¹³ siê równie¿ twórczoœci¹ operow¹, by³ przede wszystkim Elsner. Siostra kompozytora, Ludwika, œmia³o zreferowa³a opiniê
i oczekiwania w tym wzglêdzie Elsnera. 27 listopada 1831 r. pisa³a: „[...] Elsner nie chce Ciê widzieæ tylko koncercist¹ i kompozytorem fortepianowym i egzekutorem s³awnym, bo to ³atwiejsze
i mniej znaczy jak opery pisaæ, ale chce Ciê widzieæ tym, do czego Ciê pcha natura i do czego Ciê
usposobi³a. Ty masz miejsce miêdzy Rossinim, Mozartem itd. Twój geniusz nie ma osi¹œæ na fortepianie i koncertach, ty z oper masz siê unieœmiertelniæ [...]. Uwa¿aj dobrze, co Ci Elsner pisze,
czytaj z uwag¹; zdaje siê, ¿e ma racjê [...]. Jeszcze co doda³ [Elsner]: Fryderyk ma tê oryginalnoœæ
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i ten rytm, czy jak tam, z ziemi rodzinnej, który go tym oryginalniejszym przy wznios³ych myœlach czyni i charakteryzuje; chcia³by, ¿eby Ci to zosta³o. W operach dopiero siê to lepiej da
uczuæ, ka¿dy pozna, kto jesteœ, co niema³o zrobi Ci zwolenników [...] Elsner Ci radzi, ¿e je¿eliby
kto napisa³ jak¹ sztuczkê z czasów, coœmy siê nie widzieli, ¿ebyœ siê zaj¹³ poma³u robieniem muzyki; ¿ebyœ nie odrzuci³, je¿eli Ci zaproponuje kto. Elsner pragnie, ¿ebyœ by³ wielbiony z koncertów, ale powiada, ¿e to nie Twój punkt ostateczny, bo Ty masz geniusz. Opery twoje, nie tylko
fortepianowa muzyka, maj¹ Ciê zrobiæ pierwszym”. Ibidem, nr 89, s. 192–194.
Elsner w liœcie równie¿ z 27 listopada 1831 r. przekonywa³ swego genialnego ucznia, ¿e najpewniejsza droga do nieœmiertelnej s³awy to – jak dowodz¹ tego przyk³ady Mozarta i Beethovena
– nie przywi¹zywaæ siê do „jednego wy³¹cznie instrumentu”, „ust¹piæ smakowi nowszej mody”.
Ibidem, nr 90, s. 197.
Chopin odpowiada³ kochanemu nauczycielowi z taktem i z du¿¹ kultur¹, chyba dlatego w liœcie
z 14 grudnia 1831 r. wydobywa³ z pamiêci dawniejsz¹ pokusê operow¹ – „je¿eli nie £okietek, to
mo¿e jaki Laskonogi wyjdzie z mojej mózgownicy”. Teraz jednak zdecydowa³ „torowaæ sobie
drogi w œwiecie jako pianista, odk³adaj¹c tylko na niejakiœ czas wy¿sze widoki artystyczne”,
o których marzy³ dla niego Elsner.
M. Karasowski ujawni³ ma³o znany fakt, ¿e Chopin ju¿ wczeœniej nawet „prosi³ Stanis³awa
KoŸmiana o u³o¿enie libretta do opery”, które by³oby „osnute na jakimœ fakcie z dziejów Polski”.
Zob. A. Czartkowski, Z. Je¿ewska, op. cit., s. 194–195. Okazuje siê, ¿e Elsnerowi – mimo
rosn¹cej z biegiem lat s³awy Chopina jako „pianisty” – jednak nie przesz³y „mrzonki operowe”.
W listopadzie 1834 r. w liœcie ponawia³ pragnienie, aby „kochany Fryderyk” zasiad³ jednak do
stworzenia opery. Ten z pewnoœci¹ nie w¹tpi³ w szlachetne pobudki nauczyciela, z kolei Elsner
chyba nie potrafi³ zrozumieæ istoty genialnego i specyficznego talentu muzycznego Chopina. Do
osób, które zabiega³y o „wzbogacenie” form muzycznych w jego twórczoœci, nale¿a³ te¿ Tytus
Woyciechowski. Ten z kolei prosi³, aby Fryderyk skomponowa³ oratorium. Znana jest krótka riposta Chopina. Jest ona nie tylko ciêta, lecz równie¿ niepozbawiona ironii: „W liœcie do rodziców
odpisa³em – czytamy na koniec korespondencji skierowanej do Juliana Fontany z Pary¿a z 8 sierpnia 1839 r. – czemu [Woyciechowski] fabrykê cukru zak³ada, a nie klasztor kamedu³ów albo dominikanek”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 271, s. 354. Dictum sapienti sat!
W monografii Czartkowskiego i Je¿ewskiej znajduje siê osobny rozdzialik, zatytu³owany Dlaczego nie pisa³ oper? Autorzy zamieœcili w nim obszern¹ wypowiedŸ Liszta, najbardziej – jak dowodz¹ – chyba w tej dziedzinie kompetentnego pianisty, „który zostawi³ szereg utworów na
orkiestrê”. Oto fragmenty: „[...] Zamykaj¹c siê wy³¹cznie w ramach fortepianu, Chopin – w naszym mniemaniu – dowiód³ jednej z najistotniejszych zalet artysty: umiejêtnoœci w³aœciwego wyboru formy, w jakiej dane mu jest osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ doskona³oœæ; tym niemniej ów fakt, który
poczytujemy mu za powa¿n¹ zas³ugê, hamowa³ szerzenie siê jego s³awy. Ktoœ inny, obdarzony
równie wielkimi zdolnoœciami w dziedzinie melodyki i harmonii, nie opar³by siê mo¿e
kusz¹cemu œpiewowi smyczka, têsknym zawodzeniom fletu, og³uszaj¹cym dŸwiêkom tr¹bki,
ca³emu bogactwu orkiestry, w której wci¹¿ jeszcze uporczywie dopatrujemy siê jedynej zwiastunki upragnionego uœmiechu starej bogini Fortuny. Jakiej¿e g³êbokiej rozwagi wymaga³a decyzja,
by ograniczyæ siê do pozornie tak ja³owej gleby i moc¹ w³asnego geniuszu sprawiæ, ¿e wbrew
wszelkim oczekiwaniom rozwinê³y siê na niej tak wspania³e kwiaty?” F. Liszt, op. cit., s. 192–
198; cyt. ze s. 195. A jak Liszt t³umaczy³ czytelnikowi powody, dla których Chopin pozosta³ wierny fortepianowi? By³o to – w jego przekonaniu – „pe³ne ufnoœci uœwiadomienie sobie przysz³ej
potêgi w³asnego instrumentu”, „ca³kowite poœwiêcenie siê piêknu dla samego piêkna, co
ustrzeg³o talent Chopina przed powszechn¹ sk³onnoœci¹ do rozdzielania ka¿dego ŸdŸb³a melodii
miêdzy setkê instrumentów i pozwoli³o mu zwiêkszyæ potencja³ sztuki, ucz¹c artystê koncentrowaæ siê na minimalnej przestrzeni”. Ibidem.
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Tak nader s³usznie obrana droga twórcza zadecydowa³a o genialnych osi¹gniêciach dzie³ fortepianowych Chopina.
67
Konstancja G³adkowska (1810–1889) – „dama serca” Chopina, poznana na koncercie
21 kwietnia 1829 r. w Konserwatorium Warszawskim. O tej utalentowanej i piêknej œpiewaczce
Wasylewski wspomina³ kilkakrotnie w swoich ksi¹¿kach i felietonach. Zob. J. Poœpiech, Stanis³aw Wasylewski – „opolanin z wyboru” o Chopinie. Cz. II…, s. 160, przyp. 9.
68
S³owa „Moja bieda” napisa³ Chopin na paczuszce z listami Marii Wodziñskiej, a wiêc nie
dotyczy³y, jak mylnie informowa³ Wasylewski, G³adkowskiej.
69
To prawda, francuskie nazwisko („nieszlacheckie”) Chopina denerwowa³o niektórych
polskich arystokratów, ale on sam niewiele siê tym martwi³. W korespondencji znajdziemy dwa
tego przyk³ady. W liœcie do rodziny z 21 listopada 1830 r. wspomina³ z Pragi: „Niejaka pani
Niesio³owska «koniecznie Szkopskim nazwaæ miê chcia³a»”. Korespondencja Fryderyka Chopina..., t. 1, nr 67, s. 153, a potem w 1835 r. w liœcie z 26 wrzeœnia Wodziñska z ubolewaniem
wyznawa³a: „Nie przestajemy ¿a³owaæ, ¿e siê Pan nie nazywa Chopiñski lub ¿e nie ma innej
oznaki, ¿e Pan jest Polakiem, bo w ten sposób Francuzi mog¹ sprzeczaæ siê z nami o zaszczyt, ¿e
jesteœmy Pana rodakami”. Ibidem, nr 158, s. 262–263.
W œwietle powy¿szej wypowiedzi i zawartego w niej uzasadnienia mo¿e nie powinniœmy
w¹tpiæ w szlachetne, patriotyczne pobudki pañstwa Wodziñskich? Przecie¿ do dziœ wielu
Francuzów uwa¿a Fryderyka Chopina za swego rodaka.
STANIS£AW WASYLEWSKI – “A RESIDENT OF OPOLE BY CHOICE”
ON FREDERIC CHOPIN
Summary
The author of this paper presents Stanis³aw Wasylewski’s critical commentaries on source
materials concerning Frederic Chopin, which can be found in Wasylewski’s books, such as ¯ycie
polskie w XIX wieku /The Polish Life in the 19th Century/ (1962). In spite of several flaws,
Wasylewski’s studies provide a relevant source of information about the famous composer.

