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Dzieła Chopina są znane,
Przez nas wszystkich ukochane.
Kompozycje polskie były,
z wielkiej pasji się zrodziły.

Gdy grał nokturny, mazurki,
oprzeć się nie mogły córki,
matki do niego wzdychały,
poezją był dla nich cały.

Kobiety go uwielbiały,
z uwielbienia omdlewały.
Utkany z melodii klawiszy,
czuł, że świat cały go słyszy.
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Wstęp

Fryderyk Chopin jest bez wątpienia jednym z najbardziej znanych 
Polaków, a skomponowane przez niego utwory są popularne na 
całym świecie, nawet w tak egzotycznych i pod względem kulturo-
wym odległych od ojczyzny kompozytora krajach jak Japonia czy 
Korea. Sławę i uznanie zdobył jeszcze za życia, aczkolwiek już wtedy 
nie brakowało krytyków odmawiających mu wielkości, bowiem 
— przeciwnie do innych muzycznych geniuszów — komponował 
on niemal wyłącznie utwory fortepianowe. Nie napisał ani jednej 
symfonii, opery, oratorium ani mszy, koncentrując się wyłącznie na 
miniaturach, tańcach, preludiach i poetyckich fantazjach. Mimo to 
twórczość uważa się dzisiaj za przełomową, a wspomniane utwo-
ry fortepianowe przyćmiłyby niejedną symfonię czy oratorium. 
Co więcej, inspirowali się nim także inni wielcy muzycy, w tym 
Franciszek Liszt, Robert Schuman, Edvard Grieg, Richard Wagner, 
Claude Debussy, Maurice Ravel, Aleksander Skriabin i Sergiusz 
Rachmaninow. Zdaniem innego wielkiego polskiego kompozytora, 
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Karola Szymanowskiego, Chopin był „jednym z największych «re-
wolucjonistów» w muzyce, burząc bowiem tradycjonalizm formalny 
i «duchowy», otworzył jej drogę do wolności”.

Dla Polaków Fryderyk Chopin stanowi wręcz symbol rodzimej 
kultury, co jednak nie oznacza, iż obywatele naszego kraju dosko-
nale znają jego twórczość czy namiętnie słuchają chopinowskich 
preludiów i mazurków. Wręcz przeciwnie — przez większość z nas 
ten genialny kompozytor jest postrzegany stereotypowo. Nie można 
się oprzeć wrażeniu, że uczyniono z niego swego rodzaju ikonę, 
obiekt narodowego kultu, niejako zapominając o jego niebywale 
ciekawym życiu i niebanalnej osobowości. Było to zwłaszcza wi-
doczne w czasach „słusznie minionych”, a więc w epoce PRL-u, kiedy 
muzyka Chopina towarzyszyła wspomnieniom czynów zbrojnych 
lub pogrzebom znanych ludzi, a nawet… wprowadzeniu stanu wo-
jennego. W grudniowe dni 1981 roku na antenie radiowej i tele-
wizyjnej do znudzenia rozbrzmiewały utwory tego kompozytora 
w wykonaniu rozmaitych artystów, obowiązkowo rodem z krajów 
socjalistycznych. Jeszcze wcześniej, w czasach socrealizmu, muzykę 
Chopina przeciwstawiano twórczości innych romantyków, uznając 
go za najbardziej realistycznego ze wszystkich kompozytorów tej 
epoki. Inni mieli tworzyć muzykę „beztreściową i abstrakcyjną”, zaś 
jego twórczość, zdaniem propagatorów realizmu socjalistycznego, 
była przepełniona, jakżeby inaczej, „ludowym ogniem” i przynosiła 
prawdziwe wytchnienie milionom ludzi pracy. Mało tego, uznano 
nawet, iż to właśnie preludia, a zwłaszcza inspirowane melodiami 
ludowymi mazurki, mają dar budzenia talentów w ludzie. Co wię-
cej, w jego twórczości dopatrywano się nawet… symbolu przyjaźni 
polsko-radzieckiej, chociaż wśród przyjaciół kompozytora próżno 
szukać choćby jednego Rosjanina. No chyba żeby za przyjaciół Cho-
pina uznać cara Aleksandra I zachwycającego się występami małego 
Fryderyka czy też carskiego brata, wielkiego księcia Konstantego, 
na którego salonach Chopin koncertował jako genialne dziecko.



Wstęp

I chociaż, szczęśliwie dla naszej kultury, socrealizm umarł śmiercią 
naturalną, ten wielki kompozytor wciąż postrzegany jest jako postać 
żywcem zdjęta z pomnika. A przecież, gdy zapoznamy się z faktami 
z jego biografii, dojdziemy do wniosku, że gdyby żył dzisiaj, zapewne 
zachowywałby się mniej więcej tak samo jak współczesne gwiazdy 
rocka, zresztą w swoich czasach cieszył się identycznym uwielbieniem. 
Nie był ponurym, zamkniętym w sobie intelektualistą, wygnańcem, 
smętnie snującym się po ulicach Paryża i tęskniącym za mazowieckim 
pejzażem, ale prawdziwym dandysem, ulubieńcem salonów arysto-
kratycznych. Współcześnie z pewnością uchodziłby za ikonę męskiej 
mody, bo na ubrania, podobnie zresztą jak na wyposażenie mieszkania 
czy modne ekwipaże, wydawał krocie, ku przerażeniu swojego oszczęd-
nego ojca. Być może podbijałby serca swoim niebanalnym poczuciem 
humoru, ciętym piórem i talentem parodystycznym, którym zachwycał 
nawet zawodowych aktorów. Tabloidy natomiast rozpisywałyby się na 
temat jego związków z kobietami, bowiem damy, starsze i młodsze, 
wręcz za nim przepadały. Zresztą, jak się wkrótce przekonamy, jego 
życie miłosne wciąż kryje wiele tajemnic.

Każdy, kto próbuje zmierzyć się z biografią tego wielkiego kom-
pozytora, co rusz napotyka na niezgodności, tajemnice bądź nie-
ścisłości — i to od dnia jego narodzin aż do chwili zgonu. Do dziś 
nie udało się ustalić dokładnej dziennej daty jego przyjścia na świat. 
Wiemy wprawdzie, kiedy zmarł, ale relacje świadków jego zgonu 
z ostatnich chwil życia są znacząco różne i chociaż naukowcom 
badającym jego serce udało się ustalić bezpośrednią przyczynę zgo-
nu, to i tak nadal nie ma pewności, na co tak naprawdę chorował.

Niniejsza publikacja stanowi próbę opisania wprawdzie bardzo 
krótkiego, ale intensywnego i niezwykle barwnego życia najwięk-
szego polskiego kompozytora, a zwłaszcza jego związków z ko-
bietami.



Żelazowa Wola, dom urodzenia Chopina
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ROZDZIAŁ 1  
Duchy w salonie, 

czyli cudowne dziecko

Guwerner z Francji i panna respektowa

„Pani [Olimpia] Grabowska zaprosiła mnie na wieczór — czyta-
my w pamiętniku siostry Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, 
Aleksandry Tarczewskiej, relacjonującej wrażenia z występu Cho-
pina w jednym z najznamienitszych salonów dziewiętnastowiecznej 
Warszawy. — Było dosyć osób […]. W przeciągu wieczora grał na 
fortepianie młody Chopin, dziecię w ósmym roku życia, obiecujące, 
jak twierdzą znawcy, zastąpić Mozarta”1.

Utalentowany chłopiec w przyszłości wprawdzie wielkiego klasyka 
wiedeńskiego nie zastąpił, ale w dziejach muzyki miał zająć miejsce 
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równie ważne co twórca Czarodziejskiego fletu. Znawcy i historycy 
muzyki jednym tchem zaliczają Chopina, obok Bacha, Beethovena 
i właśnie Mozarta, do grona kompozytorów, którzy nie skomponowali 
ani jednego złego utworu. Z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem 
bohatera naszej opowieści łączy jeszcze jedno: obu okrzyknięto cu-
downymi dziećmi, którymi zachwycano się na salonach i o których 
pisano z wielkim podziwem i uznaniem. Trzeba jednak przyznać, iż 
Chopin miał więcej szczęścia niż wiedeński klasyk, którego ojciec 
woził po całej Europie, by niczym tresowana małpka grywał ku uciesze 
wielkich i możnych, co zabrało Mozartowi dzieciństwo i skutecznie 
zniszczyło jego zdrowie. Mikołaj Chopin pozwalał synowi koncerto-
wać wyłącznie w Warszawie, i to niezbyt często, dbał też, aby wakacje 
jego syn spędzał na wsi, ciesząc się zdrowym wiejskim powietrzem 
i harcami na dworze, dzięki czemu przyszły kompozytor mógł powie-
dzieć, że miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Co prawda można by 
stwierdzić, iż ojca kompozytora nie było stać na takie fanaberie, jak 
podróże z synkiem po Europie, ale przecież gdyby Frycek dostatecznie 
często grywał, mógłby zebrać fundusze wystarczające na realizację 
tego celu. Jednak nieco oschły i surowy pan Chopin nie poszedł tą 
drogą, czym wyświadczył swojemu synowi wielką przysługę.

Dziś wiemy, że dzieciństwo było jedynym prawdziwie szczęśliwym 
okresem w życiu bohatera naszej opowieści. Musiał podkreślać to 
zawsze, wspominając swój rodzinny dom w rozmowach z ludź-
mi, skoro Franciszek Liszt, jeden z najbliższych przyjaciół Chopina 
z okresu paryskiego, pisał w książce poświęconej polskiemu kom-
pozytorowi: „Środowisko, w którym Chopin ujrzał światło dzienne 
i rozwijał się, niby w gniazdku bezpiecznym i przytulnym, przesyco-
ne było atmosferą zgody, spokoju, pracowitości; toteż owe przykłady 
prostoty, pobożności i delikatności pozostały dlań zawsze najsłodsze 
i najdroższe”2.

Głową rodziny Chopinów był Mikołaj Chopin, wywodzący się 
z francuskiej Lotaryngii. Urodził się 15 kwietnia 1771 roku w Mar 
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w departamencie Wogezy regionu Grand Est jako syn François Cho-
pina, parającego się kołodziejstwem, ale także pełniącego funkcję 
miejscowego syndyka. Tak przynajmniej twierdzi zdecydowana 
większość biografów Fryderyka, poza Kazimierzem Wierzyńskim, 
który pisze, iż François zajmował się hodowlą winnic, oraz Piotrem 
Mysłakowskim, zdaniem którego dziadek kompozytora był nie tyl-
ko kołodziejem, ale i karetnikiem. Z całą pewnością należy włożyć 
między bajki dość popularną w niegdysiejszych polskich kołach 
emigracyjnych teorię, jakoby Mikołaj wywodził się ze szlacheckiej 
polskiej rodziny Szopów, którzy przybyli do Francji spod Kalisza 
wraz z ówczesnym królem Polski, Stanisławem Leszczyńskim. Prze-
prowadzone w XX wieku badania wyraźnie dowiodły, iż przodkowie 
Mikołaja z linii męskiej byli rodowitymi Francuzami, osiadłymi 
we francuskim alpejskim okręgu Chapins, przy czym w metrykach 
kościelnych spotyka się rozmaitą pisownię tego nazwiska: Chappen, 
Chappein, Chuppin, Choppin i wreszcie — Chopin. Co ciekawe, 
częstym zajęciem ludności zamieszkującej ów region był… przemyt, 
a z zachowanych dokumentów wyraźnie wynika, iż procederem tym 
trudnił się jeden z przodków kompozytora. Korzeni rodu naszego 
największego kompozytora należy więc szukać we francuskich Al-
pach, a nie nad Wisłą.

Z niewątpliwie pięknej pod względem literackim biografii Chopi-
na pióra Kazimierza Wierzyńskiego wynika, jakoby młodziutki, bo 
zaledwie szesnastoletni Mikołaj udał się do naszego kraju wiedziony 
ciekawością. Być może zainteresowanie Polską rozbudziła w nim 
liczna w Lotaryngii Polonia, której przedstawiciele podtrzymywali 
pamięć o Stanisławie Leszczyńskim, nazywanym przez jego francu-
skich poddanych Królem Dobroczyńcą. W każdym razie zdaniem 
Wierzyńskiego emigracja do Polski była świadomym wyborem 
Mikołaja, co ma niewiele wspólnego z prawdą. Wyjazd ojca nasze-
go kompozytora nad Wisłę był, jak to zwykle bywa, dziełem przy-
padku, a właściwie wynikiem decyzji jego protektorów, państwa 
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Weydlichów. Wywodzący się z Polski Adam Weydlich pracował na 
stanowisku zarządcy majątku Michała Jana Paca, do którego należał 
zamek w Marianville. Nie wiadomo, dlaczego on i jego żona, Fran-
cuzka wychowana w mieszczańskiej paryskiej rodzinie, roztoczyli 
pieczę nad młodym Mikołajem. W każdym razie przywiązali się 
do niego tak bardzo, że kiedy w 1787 roku zmarł właściciel zamku 
Michał Jan Pac, a jego majątek został sprzedany, Weydlichowie po-
stanowili zabrać Mikołaja do Polski, dokąd zmuszeni byli wyjechać. 
I tak pan Chopin przyjechał do Warszawy, gdzie zamieszkał w domu 
Franciszka Weydlicha, wykładowcy łaciny i niemieckiego w Szkole 
Kadetów i brata swojego protektora.

Mikołaj musiał być bardzo zdolny i znać przynajmniej podstawy 
języka polskiego, skoro bardzo szybko znalazł zatrudnienie jako 
buchalter w fabryce wyrobów tytoniowych. Jarosław Iwaszkiewicz 
w swojej książce poświęconej Fryderykowi Chopinowi twierdzi 
wręcz, iż właśnie wówczas Mikołaj nabrał zamiłowania do oszczędza-
nia, do czego później wielokrotnie namawiał w listach — zresztą nie-
skutecznie — swojego syna. W 1789 roku fabrykę zamknięto i Chopin 
musiał szukać sobie nowego zajęcia albo zdecydować się na powrót 
do Francji. Wyjazd do ogarniętej pożogą rewolucyjną ojczyzny nie 
uśmiechał się Mikołajowi, zaś ze swoją rodziną nie utrzymywał już 
wtedy kontaktów. Długo bez pracy nie pozostał — w znalezieniu 
nowego zatrudnienia pomógł mu jego dawny protektor, Weydlich, 
powierzając mu funkcję guwernera swoich własnych dzieci. Potem, 
zapewne także z niewielką pomocą swojego pracodawcy, Mikołaj 
Chopin został nauczycielem dzieci Jana Dekerta.

Według większości biografów Fryderyka Chopina jego ojciec 
pozostał w Warszawie z obawy przed przymusowym wcieleniem 
do wojska po powrocie do Francji. Jeżeli to prawda, trzeba przy-
znać, że los przyszykował mu niemiłą niespodziankę, gdyż w 1792 
roku, wraz z wkroczeniem na terytorium Polski wojsk rosyjskich, 
wybuchła wojna. Był to bardzo burzliwy okres w historii naszego 
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państwa: w maju 1791 roku uchwalono konstytucję, w której „wi-
dziano ratunek z grzechów przeszłości i początek lepszego jutra”3. 
Jest dość prawdopodobne, że młody Mikołaj był świadkiem entuzja-
zmu tłumu na wieść o uchwaleniu konstytucji. Być może w głowie 
porównywał tę sytuację do tego, co działo się w jego ojczyźnie, gdzie 
także doszło do przewrotu politycznego, w trakcie którego przelano 
mnóstwo krwi. Wkrótce miało się okazać, że na skutek klęski Rzecz-
pospolitej w wojnie polsko-rosyjskiej ustawa zasadnicza zostanie 
obalona — 23 stycznia 1793 roku podpisano drugi rozbiór Polski. 
Ta tragedia miała też inny, ekonomiczny wymiar, otóż okrojony kraj 
zmagał się z olbrzymim kryzysem: przemysł upadał, banki bankru-
towały, a mieszkańcy miast masowo uciekali na wieś.

Zdaniem Wierzyńskiego Mikołaj Chopin myślał wówczas o po-
wrocie do ojczyzny, miał nawet wykupione miejsce w dyliżansie do 
Paryża, ale od wyjazdu odwiódł go wybuch insurekcji kościuszkow-
skiej w 1794 roku. I tak „niedawny właściciel miejsca w dyliżansie, 
zamiast do Francji, odbył podróż do samego dna losów polskich. 
Stanął w kolejce przed biurem ochotniczego zaciągu, a wyszedł stam-
tąd jako żołnierz insurekcji”4. W wielu opracowaniach dotyczących 
Fryderyka Chopina widnieje informacja, jakoby jego ojciec był w po-
wstaniu kościuszkowskim żołnierzem Gwardii Narodowej (Jerzy 
Waldorff uczynił go wręcz setnikiem), walczył pod dowództwem 
Kilińskiego i brał udział w bitwie pod Maciejowicami. Tymczasem, 
jak ustalił wspomniany już Mysłakowski, Mikołaj mógł być jedynie 
członkiem mieszczańskiej obrony cywilnej i z całą pewnością nie 
uczestniczył w batalii maciejowickiej.

Jak twierdzi Wierzyński, po klęsce insurekcji i przeprowadzeniu 
trzeciego rozbioru Polski, na skutek którego Polska zniknęła z mapy 
Europy, Mikołaj znowu nosił się z zamiarem opuszczenia kraju 
i miał nawet wykupiony bilet na dyliżans, ale tym razem z nóg zwa-
liła go choroba, skutecznie uniemożliwiając mu podróż. W efekcie 
ojciec kompozytora na dobre pozostał w Polsce, zajmując się nadal 
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nauczaniem dzieci w domach zamożniejszych Polaków. Nie był 
jedynym Francuzem, który w owych czasach parał się pracą guwer-
nera — po rewolucji nasz kraj zalała fala francuskich emigrantów, 
głównie arystokratów i duchownych uciekających przed gilotyną. 
Na polskich dworach funkcje nauczycieli pełnili głównie francuscy 
księża, ale zdarzało się czasem, iż metrem, jak niegdyś nazywano 
pedagogów, był wręcz jakiś hrabia lub książę, któremu rewolucyjna 
zawierucha zabrała wszystko, zmuszając go nie tylko do emigracji, 
ale i zarabiania na życie. Jak twierdzi Fryderyk Skarbek w swoich 
Pamiętnikach Selgasa, inspirowanych życiorysem Mikołaja Chopina, 
francuscy guwernerzy byli wręcz modni wśród polskiej szlachty: 
„Każdy dom szlachecki musiał mieć Francuza guwernera, czyli «la-
bego», bądź do uczenia dzieci i niedorostków mowy francuskiej, 
bądź też do prowadzenia konwersacyi z panią, z pannami domu, 
jako i z przybyłymi gośćmi. Był to poniekąd zbytkowny, modny 
a niezbędny mebel w każdym porządniejszym domu”5.

Mikołaj znalazł zatrudnienie w majątku Kiernozia, w okolicach 
Łowicza, gdzie zajmował się edukacją dzieci niedawno zmarłego 
Macieja Łączyńskiego. Jedna z jego uczennic, Maria, zdobyła nawet 
nieśmiertelną sławę, chociaż nazwisko Maria Łączyńska zapewne 
niewiele mówi czytelnikowi. Panna Łączyńska poślubiła w 1805 
roku mocno już podstarzałego, bo sześćdziesięciodziewięcioletniego 
Anastazego Walewskiego, a dwa lata później, już jako pani Walewska, 
wpadła w oko Napoleonowi Bonaparte i została jedną z najsłynniej-
szych jego kochanek. Wątpliwe jednak, by jej niegdysiejszy guwerner 
pochwalał taką „karierę” swej uczennicy, bowiem Mikołaj Chopin, 
mówiąc oględnie, nie darzył cesarza Francuzów zbytnią sympatią.

W 1802 roku, kiedy powierzeni jego opiece uczniowie podrośli 
na tyle, by można ich było posłać do szkół z internatem, wyjechał 
do Żelazowej Woli, by objąć posadę guwernera dzieci owdowiałej 
hrabiny Ludwiki Skarbkowej. Szybko zyskał sympatię swojej chlebo-
dawczyni, jak i powierzonej jego opiece dziatwy. Hrabiowski dom, 
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w którym Mikołaj znalazł zatrudnienie, nie był żadną magnacką 
rezydencją, ale skromnym, wiejskim dworem, którym gospodyni 
zarządzała z pomocą Justyny Krzyżanowskiej — panny respektowej, 
jak w owych czasach nazywano niezamężne kobiety mieszkające 
na stałe u bogatszych krewnych bądź obcych, ale zamożnych ludzi 
i będące na ich utrzymaniu. Wbrew temu, co można przeczytać 
w wielu opracowaniach, panna nie była krewną Skarbków, tylko 
córką jednego z zarządców ich majątków ziemskich. Jej ojcem był 
Jakub Krzyżanowski, matką — Antonina z Kołomińskich, a Justyna 
przyszła na świat w jednym z majątków znajdujących się pod za-
rządem Jakuba. Oprócz Justyny, a właściwie Tekli Justyny, bo takie 
imiona nadano jej na chrzcie, państwo Krzyżanowscy doczekali się 
jeszcze jednego syna, Wincentego Ferrariusza, i córki, Marianny 
Rozalii Reginy, przy czym Justyna była najmłodsza z całej gromad-
ki. Dokładna data jej narodzin nie jest znana, ale przyjmuje się, że 
urodziła się przed 14 września 1782 roku, ponieważ właśnie tego 
dnia została ochrzczona w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej.

Osobą, która wywarła przemożny wpływ na wychowanie panny 
Krzyżanowskiej była wspomniana Ludwika Skarbkowa. To właśnie 
dzięki niej Justyna zdobyła umiejętność czytania i pisania, nauczyła 
się francuskiego oraz gry na pianinie i zyskała obycie towarzyskie. 
Śmiało można powiedzieć, iż zdobyła wykształcenie typowe dla 
panien z dobrych, szlacheckich domów.

Kiedy matka Fryderyka Chopina — bo czytelnicy już zapewne 
się domyślili, że o niej mowa — skończyła osiemnaście lat, a więc 
w 1800 roku, wraz z rodziną Skarbków przeniosła się z Kujaw na 
Mazowsze, do Żelazowej Woli. Ambitna dziewczyna nie chciała jeść 
chleba za darmo, dlatego ofiarnie pomagała pani Skarbkowej w pro-
wadzeniu domu i wychowaniu gromadki dzieci, z którymi rozumiała 
się bardzo dobrze. Wymownym znakiem zaufania, jakim obdarzała 
ją hrabina, było powierzenie jej kluczy od podręcznej apteczki, co 
w owych czasach stanowiło symbol opieki nad domem. A pomoc tej 
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młodej i rozsądnej panny była jej bardzo, ale to bardzo potrzebna, 
pani Ludwika była bowiem, używając dzisiejszych określeń, samotną 
matką. Jej mąż, na skutek własnej niefrasobliwości tonący w długach, 
uciekł przed wierzycielami zagranicę, a pani Ludwika, jak wspomi-
na w pamiętnikach jej syn, Fryderyk Skarbek, „dla ocalenia reszty 
swego własnego majątku musiała przeciw niemu pozew wytoczyć”6.

Jak widać, zanim Mikołaj zawitał do Żelazowej Woli, to właśnie 
Justyna zajmowała się dziećmi Skarbków. Nic więc dziwnego, że 
para od razu znalazła wspólny język, tym bardziej że okazało się, iż 
łączy ich także miłość do muzyki. Panna Krzyżanowska była osobą 
bardzo muzykalną, pięknie śpiewała i dobrze grała na fortepianie, 
natomiast guwerner grywał na flecie, a z czasem nauczył się także 
grać na skrzypcach. Jak twierdzi Wierzyński, Skarbkowa powierzyła 
Chopinowi również prowadzenie domowych rachunków, z czym 
guwerner, mający przecież doświadczenie w buchalterii, radził so-
bie nadzwyczaj dobrze. Jako nauczyciel zasłużył na wdzięczną pa-
mięć dzieci pani Ludwiki. Jeden z jego uczniów, Fryderyk Skarbek, 
wspomina: „poświęciwszy się wychowaniu młodzieży polskiej, nie 
zakładał sobie nigdy tego, aby ją przekształcać na Francuzów i wpajać 
im zasady we Francyi górujące. […] Pod tym czcigodnym nauczy-
cielem, który dozgonnie był najlepszym moim i całej rodziny mojej 
przyjacielem, otrzymałem najpierwsze moje naukowe usposobienie, 
które w chwili gdym do szkół przechodził, zasadzało się więcej na 
ogólnym rozwinięciu władz umysłowych, niż na szczegółowym 
wyuczeniu przedmiotów naukowych”7.

Justyna była ponoć ładną, skromną i bardzo miłą panienką, ale 
pozbawioną posagu, dlatego chętni do wstąpienia z nią w związek 
małżeński nie pojawiali się. Zresztą, siedząc na wsi, nie miała wiele 
okazji, żeby spotkać odpowiedniego kandydata, a tymczasem lata 
mijały i dwudziestoczteroletnia Krzyżanowska mogła już uchodzić 
za starą pannę. Kiedy więc okazało się, że francuski guwerner się 
w niej zakochał i chce się z nią żenić, przyjęła jego oświadczyny 
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bez wahania. Para wzięła ślub 2 czerwca 1806 roku w kościele 
parafialnym w Brochowie. Starszy od Justyny o całe jedenaście 
lat pan Chopin nie był bynajmniej dobrą partią. Nie dość, że cu-
dzoziemiec z nieznanej rodziny, to jeszcze nie szlachcic, a prze-
cież Justyna wywodziła się z co prawda zubożałej, ale szlacheckiej 
familii. Pan młody uprawiał też zawód guwernera, podlegający 
zmiennym koniunkturom, mogła się więc słusznie obawiać, czy 
w przyszłości mąż będzie w stanie utrzymać rodzinę. Mimo tych 
zastrzeżeń przyjęła jego oświadczyny, a zawarte przez nią z roz-
sądku i obawy przed staropanieństwem małżeństwo okazało się 
trwałe i szczęśliwe, najwidoczniej więc miłość przyszła z czasem. 
Pogląd ten podzielają wszyscy biografowie Fryderyka Chopina, 
na czele z Jarosławem Iwaszkiewiczem, który twierdzi, iż jawnym 
dowodem na szczęście panujące w stadle państwa Chopinów jest 
to, że namawiali swoją najstarszą córkę, Ludwikę, by wzięła ślub 
w tym samym kościele, w którym przed laty oni sami przysięgali 
sobie wierność. Wszak, jak twierdzi pisarz, ludzie „nieszczęśliwi 
w małżeńskiej miłości nie pragną, aby ich dzieci wchodziły w życie 
przez te same co i oni wrota”8.

Skarbkowie zadbali o lokum dla nowożeńców, oddając do ich 
dyspozycji oficynę bądź, jak chcą niektórzy biografowie, domek 
ogrodnika, znajdujący się w głębi parku. Pierwsza siedziba państwa 
Chopinów, dom, w którym na świat przyszło dwoje ich najstarszych 
dzieci — córka Ludwika i syn Fryderyk — w niczym nie przypomi-
nał jednak tego urokliwego dworku, który dzisiaj możemy zwiedzać 
w Żelazowej Woli. Sam dworek Skarbków nie istnieje od czasów 
pierwszej wojny światowej, w trakcie której spłonął doszczętnie. Ze 
współczesnych ustaleń wynika, iż ów dworek był zwrócony w kie-
runku południowym, równolegle do płynącej przez Żelazową Wolę 
rzeki Utraty. Otaczał go ogród, w którym znajdowała się oranżeria. 
W skład majątku wchodziły także wozownia, spichlerz na zboże, 
obora, stajnia i owczarnia.
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Ogień, który doszczętnie strawił siedzibę Skarbków, oszczędził 
oficynę, w której urodził się kompozytor, ale ów budynek i tak był 
w opłakanym stanie. Po pierwszej wojnie światowej, za sprawą 
powstałego w 1926 roku Towarzystwa Przyjaciół Domu Chopina 
w Warszawie i Sochaczewie, ze składek społecznych odrestau-
rowano rodzinny dom wielkiego kompozytora, przy czym ową 
restaurację potraktowano dość swobodnie. Powstały wówczas, 
a istniejący do dzisiaj klasycystyczny polski dworek, z podwyż-
szonym, krytym gontem dachem i gankiem wspartym na kolum-
nach, otoczony parkiem, w którym rosną drzewa sprowadzone 
z niemal całego świata — jest raczej odbiciem marzeń i wyobrażeń 
wielbicieli muzyki Chopina niż realnym odtworzeniem budyn-
ku, w którym mieszkali rodzice kompozytora i w którym on sam 
przyszedł na świat. Podobnie zresztą jak jego wnętrze, w którym 
zgromadzono pamiątki, meble i obrazy z epoki, mające jak naj-
godniej reprezentować życie naszego największego kompozytora. 
Zgodność z realiami była tu sprawą drugorzędną. Pierwotnie, jak 
pisał Hugo-Bader w artykule O dawnej i nowej Żelazowej Woli, 
w rzeczywistości „był to nieduży budynek murowany, o wysokim, 
stromym dachu, z dużymi oknami o drobnych szybach, z dwiema 
facjatkami w dachu, bez ganeczków. Wewnątrz siedem niedużych 
izb, wapnem bielonych, z pułapem drewnianym z grubych belek 
sosnowych. Nie we wszystkich izbach były podłogi drewniane. Sień 
była brukowana, izba kuchenna miała polepę z gliny bitej, inne 
zaś były cegłą na płask wykładane”9. Jak zatem widać, istniejący 
obecnie dworek ma naprawdę niewiele wspólnego z faktycznym 
miejscem narodzin wielkiego kompozytora.

Może wydawać się szokujące, że pani Ludwika skazała swoją pro-
tegowaną i jej męża na życie w tak nędznych warunkach, ale pamię-
tajmy, że jej samej też się nie przelewało. Jej syn, Fryderyk, odnotował 
w swoich pamiętnikach, że po odejściu ojca „zmienił się zupełnie 
dom rodzicielski: zbytki, wystawność i ustawiczne rozrywki, ustąpiły 
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miejsca gospodarnej rządności i skromnemu pożyciu. Trapiona przy-
kremi interesami matka ograniczała się w wydatkach swoich”10.

Pomimo tych skromnych warunków Chopinowie byli w tej swo-
jej oficynie szczęśliwi. To tutaj 6 kwietnia 1807 roku Justyna po-
wiła swoją najstarszą córkę, której nadano imię Ludwika. Był to 
oczywiście ukłon w stronę Ludwiki Skarbkowej. W tym skromnym 
domostwie dwa albo trzy lata później przyszedł na świat bohater 
naszej opowieści, który z kolei swoje imiona: Fryderyk Franciszek 
otrzymał zapewne na cześć Fryderyka Skarbka i dziadka ze strony 
ojca, o imieniu François. I tu trafiamy na pierwszą tajemnicę albo, jak 
kto woli, nieścisłość w biografii Fryderyka Chopina, związaną z datą 
jego urodzin. De facto nierozstrzygnięte do dziś wątpliwości dotyczą 
zarówno daty dziennej, jak i roku przyjścia na świat kompozytora.

Bardzo długie urodziny, 
czyli problematyczna data narodzin 

Fryderyka Chopina

Od kilku lat w Polsce uroczystości upamiętniające urodziny twórcy 
Etiudy rewolucyjnej obchodzone są, począwszy od dnia 22 lutego, 
a skończywszy na 1 marca, przy czym w przypadku lat przestępnych, 
ze zrozumiałych względów, trwają o jeden dzień dłużej. A wszystko 
przez to, że znane są dwie daty przyjścia na świat Chopina, i to nie 
tylko dzienne, ale i roczne! Jeżeli wierzyć Lisztowi, który przecież 
znał dobrze polskiego kompozytora, a nawet się z nim przyjaźnił, 
sam Chopin zupełnie nie przywiązywał wagi do dokładnej daty 
swoich urodzin, nie zdając sobie sprawy, że takim niefrasobliwym 
podejściem przysporzy niemało kłopotów przyszłym pokoleniom. 
„W przeciwieństwie do ogółu dzieci w pierwszym okresie życia nie 
uświadamiał sobie swego wieku i data przyjścia na świat wryła mu się 
w pamięć jedynie dzięki zegarkowi, który otrzymał od pani Catalani 
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w roku 1820 z następującym napisem «Madame Catalani — dzie-
sięcioletniemu Fryderykowi Chopinowi»”11 — czytamy w biografii 
polskiego kompozytora pióra Liszta.

Szczerze mówiąc, nie ma w tym nic dziwnego, gdyż w XIX stu-
leciu, kiedy urodził się bohater naszej opowieści, do daty urodzin 
ogólnie nie przywiązywano zbyt wielkiej wagi (znamienne jest, iż 
nikt nie zatroszczył się o umieszczenie jej nawet na grobie bohatera 
naszej opowieści; widnieje tam jedynie data jego zgonu), poza tym 
administracja państwowa nie prowadziła żadnych rejestrów obywa-
teli. Jedynym dokumentem, w którym pojawiała się data narodzin 
człowieka, była metryka chrztu wystawiona przez księdza, przy 
czym nikt nie trzymał jej w domu — świadectwo chrztu znajdowało 
się w świątyni, w której obrzęd chrztu był udzielany. Takie właśnie 
zapisy sporządzono po chrzcie Chopina, a ich odnalezienie po latach 
wprowadziło niemały zamęt do biografii kompozytora.

Sam Fryderyk utrzymywał, iż urodził się 1 marca 1810 roku, co 
wywnioskował z dedykacji na zegarku, podczas gdy bliscy i przy-
jaciele kompozytora twierdzili, iż przyszedł na świat rok wcześniej. 
Józef Sikorski, autor pracy biograficznej poświęconej polskiemu 
kompozytorowi, jako datę jego urodzin podaje 1 marca 1809 roku. 
Ta druga data pojawia się także w jednym z przypisów do przed-
mowy dzieł Chopina, które na rynku wydawniczym ukazały się 
w 1855 roku i które redagował jeden z najbliższych kompozyto-
rowi ludzi — jego przyjaciel Julian Fontana. Czytamy w owym 
przypisie: „Chopin urodził się 1 marca 1809, a nie 1810, jak mylnie 
podaje większość jego biografii”12. Taka sama data widnieje także 
w biografii kompozytora autorstwa Maurycego Karasowskiego, 
w Encyklopedii powszechnej Orgelbranda wydanej w 1862 roku, 
jak również w biogramie sporządzonym przez Oskara Kolberga 
— było nie było — przyjaciela rodziny Chopinów. Natomiast datę 
2 marca 1809 wymienia w swojej monografii z roku 1873 Marceli 
Antoni Szulc.
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Sprawa się skomplikowała, kiedy w styczniu 1893 roku na łamach 
dwóch pism: „Echa Muzycznego” oraz „Słowa” ukazał się przedruk 
kościelnego aktu chrztu kompozytora, odnaleziony przez księdza To-
masza Bielawskiego w archiwum kościoła w Brochowie koło Socha-
czewa — parafii, do której należała Żelazowa Wola. Dokument głosi: 
„Ja, jak wyżej [Józef Morawski, wikary brochowski], dopełniłem cere-
monii chrztu ochrzczonego z wody dziecka dwojga imion Fryderyka 
Franciszka, urodzonego 22 lutego, z Wielmożnego Mikołaja Chopina, 
Francuza, i Justyny z Krzyżanowskich, prawowitych małżonków. 
Rodzicami chrzestnymi [byli] Wielmożny Franciszek Grembecki ze 
wsi Ci[e]pliny i Wielmożna Anna Skarbkówna, hrabianka z Żelazo-
wej Woli”13. Kolejny kamyczek do tego ogródka dołożył znany polski 
księgarz i wydawca, a zarazem pisarz, Ferdynand Hoesick, któremu 
udało się odnaleźć cywilny akt urodzenia Fryderyka Chopina, zgod-
nie z ówczesnym prawem sporządzony także w brochowskiej parafii. 
W dokumencie czytamy: „Roku tysiąc osiemsetnego dziesiątego 
dnia dwudziestego trzeciego miesiąca kwietnia o godzinie trzeciej 
po południu przed nami, proboszczem brochowskim, sprawującym 
obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy parafii brochowskiej 
powiatu sochaczewskiego w departamencie warszawskim, stawili się 
Mikołaj Chopyn, Ojciec, lat mający czterdzieści, we wsi Żelazowej 
Woli zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się 
w domu w dniu dwudziestego drugiego miesiąca lutego [podkreślenie 
I.K.] o godzinie szóstej wieczorem roku bieżącego, oświadczając, że 
jest spłodzone z niego i Justyny z Krzyżanowskich, liczącej lat dwa-
dzieścia osiem, jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu 
dwa imiona Fryderyk Franciszek”14. Jak widać, z obu zapisów wynika 
wyraźnie, że Fryderyk Franciszek Chopin nie urodził się ani 1, ani 
2 marca 1809 roku, ale 22 lutego 1810 roku!

Fakt ten do dziś przyprawia biografów kompozytora o niemały ból 
głowy: część z nich opowiada się za datą 1 marca 1809 roku, a część 
podaje datę lutową i rok 1810 jako dzień przyjścia na świat bohatera 
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naszej opowieści. Z kolei na przykład Jarosław Iwaszkiewicz obstaje 
przy dacie 1 marca 1810 roku, uznając wpis w dokumentacji kościelnej 
za pomyłkę. Jak tłumaczy: „Takie błędy przy spisywaniu metryk zda-
rzały się często. Jednym z powodów było i to, że chrzty odbywały się 
w domach prywatnych, po czym dopiero prowadzący księgi organista 
sporządzał u siebie w parafii potrzebny dokument i wpisywał nowo 
narodzonego do ksiąg parafialnych. Popełniano przy tym mnóstwo 
omyłek. Autor niniejszych słów jest również ofiarą takiej pomyłki, 
z której wyplątać się nie może przez całe życie i która do dziś dnia 
bywa powodem nieoczekiwanych trudności. Unikanie takich błędów 
miał na celu dekret wprowadzający dopiero w dwudziestych latach 
naszego stulecia obowiązek chrzczenia dzieci tylko w kościołach”15.

Jakby tego było mało, na tablicy ufundowanej przez Warszawskie 
Towarzystwo Muzyczne w 1879 roku, a poświęconej rok później, 
w rocznicę urodzin Fryderyka, w stołecznym kościele Świętego 
Krzyża, gdzie — jak wiadomo — złożono serce kompozytora, wid-
niała data 2 marca 1809 roku. Jest to o tyle istotne, że na uroczystości 
poświęcenia tablicy obecni byli żyjący wówczas krewni Chopina: 
jego siostra Izabela Bracińska oraz siostrzeniec Antoni Jędrzejewicz. 
Gdyby uznali, że data jest błędna, zapewne zażądaliby jej sprosto-
wania, a tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Natomiast na 
szkatułce zawierającej urnę z sercem Chopina, zamurowanej pod ta-
blicą, uwieczniono inną datę: 1 marca 1810 roku… I bądź tu mądry!

Wydaje się, że w tym przypadku należy zaufać matce Chopina, 
która w liście do syna podała datę 1 marca 1810 roku jako dzień jego 
urodzin. W końcu to właśnie pani Justyna odegrała kluczową rolę 
w tym wiekopomnym wydarzeniu.

Frycek gwiazdą salonów

W  powszechnym mniemaniu dzieciństwo Fryderyka Chopina 
upłynęło w sielskim otoczeniu dworku w Żelazowej Woli, wśród 
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mazowieckich równin usianych płaczącymi wierzbami. Nic bardziej 
mylnego! W skromnej oficynie, gdzie przyszedł na świat, kompozy-
tor spędził zaledwie pierwszych sześć miesięcy swojego życia. Jako 
półroczne niemowlę przeniósł się wraz z rodzicami i starszą siostrą 
do Warszawy, gdzie jego ojciec, najpewniej dzięki protekcji hrabiny 
Skarbkowej, otrzymał posadę nauczyciela w Liceum Warszawskim. 
Na wsi Fryderyk spędzał odtąd głównie wakacje i nie była to by-
najmniej mazowiecka wieś, tylko Kujawy, skąd wywodziła się jego 
matka, która, jak podejrzewał Iwaszkiewicz, śpiewała swoim dzie-
ciom kujawiaki i tamtejsze kołysanki. Pisarz dodaje, że Chopin był 
jednak przede wszystkim warszawiakiem z krwi i kości i właśnie to 
miasto wywarło na niego największy wpływ, oczywiście poza domem 
rodzinnym. Pewną ciekawostką jest, że w czasach PRL-u sprytnie 
pomijano „salonowy epizod” kompozytora, skupiając się na naro-
dowym charakterze jego muzyki i propagując wizerunek Chopina 
jako twórcy głęboko związanego z ludem i czerpiącego większość 
inspiracji z tradycyjnej polskiej muzyki ludowej.

Po przyjeździe do Warszawy rodzina Chopinów nie zamieszkała 
jednak, jak głosi większość znanych biografii kompozytora, w Pa-
łacu Saskim, ale w domu przy Krakowskim Przedmieściu 7, nale-
żącym do krewnych Justyny, państwa Kołomińskich. Dopiero po 
jakimś czasie Chopinowie przenieśli się do wspomnianego pałacu, 
w którym wówczas mieściło się Liceum Warszawskie (konkretnie 
— w wynajętej od dynastii Wettynów północnej oficynie, gdzie 
obecnie znajduje się Hotel Europejski). W czasach, kiedy Warsza-
wa była jeszcze pod zaborem, ta powołana przez władze pruskie 
szkoła cieszyła się zasłużoną sławą najlepszej placówki oświatowej 
na ziemiach polskich.

Mikołaj z dniem 1 października 1810 roku objął zaszczytną po-
sadę nauczyciela języka francuskiego, natomiast 1 czerwca 1814 
roku otrzymał awans na profesora języka i literatury francuskiej. 
Mający doświadczenie z pracą z młodzieżą, pan Chopin radził sobie 
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z obowiązkami nauczyciela nadzwyczaj dobrze i był bardzo lubiany 
przez swoich podopiecznych. „Uczniowie w ogóle szanowali i lubili 
swego profesora, wyśmiewając się po cichu z jego cudzoziemskiej 
akcentuacji, zanadto dobitnej, gdy mówił po polsku”16 — wspominał 
Eugeniusz Skrodzki, dziewiętnastowieczny pamiętnikarz i sąsiad 
Chopinów, syn profesora fizyki.

Kiedy pan Chopin obejmował stanowisko profesorskie, był już 
głową sześcioosobowej rodziny, gdyż w Warszawie urodziły się jego 
dwie najmłodsze córki — Izabela, która przyszła na świat w 1811 
roku, oraz Emilia, którą pani Justyna powiła dwa lata później. Pensja 
nauczyciela, a nawet profesora nie wystarczała jednak na utrzymanie 
rodziny na odpowiednim poziomie, dlatego Mikołaj, kiedy władze 
szkoły pozwoliły nauczycielom wynajmować mieszkania w skrzy-
dłach pałacu, skorzystał z tej szansy. Warunkiem było przyjęcie na 
stancję uczniów zamiejscowych, państwo Chopinowie zamieszkali 
więc z sześcioma chłopcami, którzy zajęli dwa pokoje ich mieszkania 
i jadali wraz z nimi wszystkie posiłki. Iwaszkiewicz twierdzi wręcz, 
że wysyłanie synów na kwaterę „państwa Szoppę” było wówczas 
w dobrym tonie, bo Chopinowie prowadzili pensjonat dla „pani-
czyków”. Ich pensjonariusze nie tylko mogli liczyć na ciepłe łóżko, 
wikt i opierunek, ale także zdobywali wiele nowych umiejętności. 
W domu Chopinów uczono ich muzyki, francuskiego i w ogóle, jak 
to określił Iwaszkiewicz, wszystko było „w bardzo dobrym tonie”. 
Potwierdza to relacja przywołanego już wcześniej Skrodzkiego, który 
twierdzi: „Ustalona była opinia, że być u Szopenów na pensji znaczy 
to samo, co być wyżej cywilizowanym, czyli lepiej wychowanym 
od innych człowiekiem”17, dlatego o umieszczenie w niej swoich 
synów dosłownie „dobijali się ojcowie najlepszych rodzin w kraju, 
pomimo olbrzymiej na owe czasy opłaty, bo czterech tysięcy złotych 
na rok od jednego ucznia”18. Zdaniem Skrodzkiego niemała w tym 
była zasługa pani domu, Justyny Chopin, będącej „typem rządnej, 
zapobiegliwej, a pracowitej polskiej gospodyni, co to bez chciwości 
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i cudzej krzywdy umie z drobiazgów kłaść fundament pod przyszłą 
na starość zacnie zbieraną fortunę”19.

Wówczas ojciec naszego kompozytora utożsamiał się już całko-
wicie ze swoją nową ojczyzną i uważał się za Polaka. Mową swojej 
żony władał dość dobrze, aczkolwiek do końca życia nie pozbył się 
obcego akcentu. Mimo to nie tolerował w swoim otoczeniu żadnej 
innej mowy oprócz polskiej, wyjątek czyniąc jedynie dla pensjona-
riuszy swego internatu, którzy wprawiali się w konwersacji w języku 
francuskim. Co ciekawe, także i jego syn nie lubił języka francu-
skiego, tak przynajmniej twierdzi zaprzyjaźniony z nim Franciszek 
Liszt, gdy mówi, że Fryderyk Chopin językiem „francuskim władał 
bardzo dobrze — jak na ogół wszyscy Słowianie — zresztą przez 
wzgląd na francuskie pochodzenie ojca uczono go tego języka ze 
szczególną pieczołowitością. Jednakże mowa francuska mu nie od-
powiadała: zarzucał jej brak dźwięczności i ciepła wewnętrznego”20. 
Natomiast inny z przyjaciół Chopina, pianista Ferdinand Hiller, 
twierdzi wręcz, iż twórca Etiudy rewolucyjnej wprawdzie rozumiał 
język francuski „w najsubtelniejszych odcieniach, ale nie mówił […] 
dość płynnie, szukając więcej, aniżeli znajdując, wyrażeń do swych 
bystrych uwag i spostrzeżeń. […] Nie umiał [też] nigdy dobrze pisać 
po francusku”21. Sam kompozytor skarżył się pani Sand i jej córce, 
że po bez mała dwudziestu latach codziennych rozmów prowadzo-
nych wyłącznie po francusku czasem zwyczajnie brakuje mu słów 
i stanowczo zbyt często musi zaglądać do słownika. Najwyraźniej 
więc Mikołaj nie przywiązywał zbytniej wagi do tego, by jego dzieci 
dobrze opanowały rodzinną mowę ojca.

Żeby dopełnić obrazu Chopina seniora, należy dodać, że zdaniem 
Adama Zamoyskiego, w przeciwieństwie do swojej polskiej żony, nie 
był on specjalnie religijny, a chociaż nie uważał monarchii za ustrój 
wolny od wad, to jednocześnie nie był zwolennikiem rewolucji ani 
wszelkiego rodzaju przewrotów. Jego zdaniem wszyscy powinni 
szanować władzę i bezwzględnie stosować się do praw panujących 
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w kraju, w którym żyją. Co więcej, według Zamoyskiego legendy 
o muzycznych zdolnościach ojca naszego wielkiego kompozytora 
są przesadzone. Zdaniem historyka Mikołaj grywał na flecie, ale 
kiedy mały Frycek połamał mu instrument, zarzucił tę praktykę. 
W ogóle był dość przyziemnym i oschłym człowiekiem. O oschłości 
i surowości pana Chopina pisze też Jarosław Iwaszkiewicz, dodając, 
że zarówno jego żona, jak i dzieci odczuwały przed nim respekt, co 
nie oznacza bynajmniej, że był domowym tyranem. Wręcz prze-
ciwnie — w domu Chopinów panował spokój i harmonia, a mały 
Frycek, jak najbliżsi nazywali przyszłego kompozytora, dorastał 
otoczony miłością rodziców i trzech sióstr, z których najbliższa była 
mu najstarsza Ludwika. Liszt twierdzi wręcz, iż Fryderyka i jego 
najstarszą siostrę łączyło „pokrewieństwo umysłów i serc”. Poza tym 
fakt, że wychował się w domu, w którym dominowały przedstawi-
cielki płci pięknej, niewątpliwie miał także wpływ na jego stosunek 
do kobiet, w towarzystwie których, już jako dorosły mężczyzna, 
czuł się nader swobodnie. Zwrócił na to uwagę także Liszt, pisząc, 
iż polski kompozytor wolał spędzać czas w otoczeniu płci pięknej 
niż z mężczyznami, nie oznaczało to jednak, że był uwodzicielem 
czy ganiał za spódniczkami. W towarzystwie pań czuł się po prostu 
bezpiecznie i swobodnie, tak jak w rodzinnym domu.

Postać Fryderyka Chopina obrosła legendami o szczególnej wraż-
liwości na muzykę, jaką miał się odznaczać niemal od niemowlęc-
twa, ale Adam Zamoyski uważa, iż można je włożyć między bajki. 
Według niego owe historie są nadużywane przez biografów Chopi-
na i należą „do kategorii szczegółów, które ktoś sobie przypomina 
w pięćdziesiąt lat po fakcie i, nawet jeżeli są prawdziwe, nie mają 
przeważnie żadnego znaczenia, gdyż tylko bardzo nieliczne dzieci 
nie płaczą lub nie słuchają z fascynacją, kiedy ktoś gra przy nich na 
fortepianie. Nie można tego uznać za dowód artystycznej wrażli-
wości niemowlęcia”22. Zamoyski z dużą rezerwą podchodzi też do 
historii, którą z lubością przytaczają inni: pewnej zimowej nocy do 
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sypialni państwa Chopinów wpadła z krzykiem służąca, oświad-
czając, iż w salonie grasują duchy. Zdumionym chlebodawcom na 
pytanie, czym objawia się obecność owych tajemniczych bytów, 
dziewczyna wyjaśniła, że kiedy nikogo nie ma w pokoju, wyraźnie 
słychać, jak ktoś gra na stojącym tam pianinie. Sceptycznie nastawio-
ny do rewelacji służącej pan domu postanowił to jednak sprawdzić 
i ku swemu zaskoczeniu odkrył, iż przyczyną zamieszania jest jego 
własny, czteroletni wówczas, syn, który wspiął się na stojący przy 
instrumencie taboret i grał wcześniej zasłyszane melodie, choć nikt 
nie uczył go gry na fortepianie. Według jednej z wersji owej historii 
mały Chopin wręcz improwizował polonezy. W tej na pozór nie-
dorzecznej opowieści może być jednak ziarno prawdy — wiadomo 
przecież, że ludzie posiadający szczególne uzdolnienia muzyczne, 
a do takich z całą pewnością należał bohater naszej opowieści, już 
jako dzieci potrafią odtworzyć niezbyt skomplikowane melodie 
pomimo braku profesjonalnej edukacji muzycznej. Być może mały 
Fryderyk nie improwizował polonezów, ale mógł grać jakieś proste 
melodyjki, które wpadły mu w ucho, tym bardziej że miał przecież 
słuch absolutny. A ponieważ był mały i drobny, służąca mogła nie 
zauważyć chłopczyka za wielkim instrumentem i uznać, że doby-
wające się z fortepianu dźwięki są paranormalnego pochodzenia.

Z całą pewnością pierwszymi nauczycielkami małego Fryderyka 
były jego matka i starsza siostra, Ludwika, także bardzo uzdolnio-
na muzycznie, choć Frycek bardzo szybko prześcignął ją swoimi 
umiejętnościami. Wiadomo, że jako sześciolatek grał stosunkowo 
proste utwory i tworzył własne wariacje muzyczne, dlatego rodzice 
postanowili zatrudnić dla niego profesjonalnego nauczyciela gry 
na pianinie. Ich wybór padł na sześćdziesięcioletniego Wojciecha 
Żywnego, przyjaciela Mikołaja Chopina. Żywny był Czechem, który 
do Polski trafił jako młody człowiek, by znaleźć zatrudnienie w pry-
watnej orkiestrze Sapiehów. W naszym kraju osiadł na stałe i parał 
się nauczaniem muzyki.
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Niemal wszyscy biografowie Fryderyka Chopina wyrażają pogląd, 
iż wybór Żywnego na nauczyciela nie był najlepszym pomysłem. Ten 
mierny pedagog mentalnie wciąż tkwił w XVIII wieku — żywił nie-
mal boską cześć dla Bacha, Haydna i Mozarta, a z kompozytorów mu 
współczesnych uznawał wyłącznie Austriaka Johanna Nepomuka 
Hummla oraz niemieckiego kompozytora o żydowskich korzeniach, 
Ignaza Moschelesa. O takich geniuszach muzycznych jak Beetho-
ven i Weber nie miał wysokiego mniemania, a przedstawicielami 
włoskiej szkoły — Spotaninim i Rossinim — wręcz gardził. W War-
szawie działali nauczyciele cieszący się znacznie lepszą renomą niż 
Żywny, jak Krogulski, Wejnert czy Zawadzki, o wiedeńczyku Würflu 
nie wspominając, ale z sobie wiadomych względów rodzice małego 
Frycka zdecydowali się właśnie na Czecha. Z czasem pedagog za-
przyjaźnił się z całą rodziną, i to tak bardzo, że był traktowany niemal 
jak krewny — regularnie bywał na obiadach i przyjęciach, żadna 
uroczystość nie mogła się bez niego obyć. Kiedy w 1829 roku młody 
student malarstwa, pensjonariusz Chopinów, a zarazem przyjaciel 
Fryderyka, Ambroży Mieroszewski, namalował portrety wszystkich 
członków rodziny kompozytora, uwiecznił także Żywnego. „Jak 
przyjedziesz na przyszły miesiąc — pisał młody Chopin do jednego 
ze swoich przyjaciół, Tytusa Woyciechowskiego — zobaczysz całą 
naszą familię namalowaną, nawet Żywny, co cię często wspomina, 
zrobił mi siurpryzę: kazał się namalować i Mierosio tak go trafił, że 
do zdziwienia podobny”23. Za członka rodziny uznała nauczyciela 
widocznie także pani Justyna, skoro — jak twierdził jej syn — cza-
sami „dawała mu burę”. Przecież dobrze wychowana dama nie fuka 
na gości!

Chociaż Żywny nie był idealnym pedagogiem, to — jak pokazał 
czas — paradoksalnie powierzenie jego opiece Frycka wyszło przy-
szłemu kompozytorowi na dobre. Prowadząc nauczanie małego 
Fryderyka, do którego zwracał się zresztą per „pan Fridrich”, szybko 
się zorientował, iż jego mały uczeń posługuje się znacznie lepiej 
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klawiaturą niż on sam, dlatego nie tracił czasu na technikę gry, tylko 
skupił się od razu na zaznajomieniu Chopina z utworami Bacha, 
Haydna i Mozarta. I właśnie dzięki temu kompozytor mógł rozwinąć 
własną, nowatorską technikę, polegającą na uderzaniu w klawiaturę 
zupełnie innymi palcami niż zalecały to podręczniki. Żywnemu 
zawdzięczał Chopin także podziw dla kompozytorów klasycznych, 
co zdecydowanie odróżniało go do większości muzyków i twór-
ców jego epoki. Zapewne rację ma Iwaszkiewicz, który twierdził, że 
„większość swoich wirtuozowskich umiejętności zawdzięcza Chopin 
sobie sam, ale ułożenie ręki, dotyk, uderzenie musiał dać mu jakiś 
pedagog”24. A tym pedagogiem był właśnie Żywny.

Jako siedmiolatek Fryderyk zaczął komponować pierwsze utwory, 
które zapisywał z pomocą swojego nauczyciela, gdyż sam jeszcze 
tego nie potrafił. Z tych pierwszych, dziecięcych melodii zachowa-
ły się nieliczne, które trudno uznać za arcydzieła, ale niewątpliwie 
zasługują one na uznanie, jeżeli weźmie się pod uwagę młody wiek 
autora. W 1817 roku ukazał się drukiem pierwszy utwór Chopina: 
Polonoise pour le piano-forte dédiée à Son Excellence Mademoiselle 
la Comtesse Victoire Skarbek faite par Frédéric Chopin musicien âgé 
de huit ans (fr. Polonez na fortepian dedykowany Jaśnie Wielmożnej 
Hrabinie Wiktorii Skarbek przez Fryderyka Chopina, lat osiem), wy-
dany prywatnie przez kanonika Cybulskiego, proboszcza kościoła 
Najświętszej Marii Panny. Publikację zapewne sfinansował Fryderyk 
Skarbek, skoro młodziutki kompozytor zadedykował swoje dzieło 
stryjecznej siostrze hrabiego. Za sprawą Skarbka rok później na 
łamach „Pamiętnika Warszawskiego” ukazał się artykuł poświę-
cony Fryderykowi, w którym po raz pierwszy uznano chłopca za 
geniusza muzycznego: „młodzieniec ośm dopiero lat skończonych 
mający, jest synem p. Mikołaja Chopin, profesora języka i literatury 
francuskiej w Liceum Warszawskim, prawdziwy geniusz muzyczny: 
nie tylko bowiem z łatwością największą i smakiem nadzwyczaj-
nym wygrywa sztuki najtrudniejsze na fortepianie, ale nadto jest 
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już kompozytorem kilku tańców i wariacji, nad którymi znawcy 
muzyki dziwić się nie przestają, a nade wszystko zważając na wiek 
dziecinny autora. Gdyby młodzieniec ten urodził się w Niemczech 
lub we Francji, ściągnąłby już zapewne na siebie uwagę wszelkich 
społeczeństw; niechże wzmianka niniejsza służy za wskazówkę, że 
i na naszej ziemi powstają geniusze, tylko że brak głośnych wiado-
mości ukrywa je przed publicznością”25. Niewykluczone, że za tak 
korzystną dla małego Frycka recenzją stał jego ojciec, który miał 
znajomości w redakcji „Pamiętnika Warszawskiego”. Dość, że już 
miesiąc później uzdolniony malec zadebiutował na publicznym kon-
cercie w Pałacu Radziwiłłowskim. Wcześniej także koncertował, co 
prawda nie na scenie, ale w najważniejszych warszawskich salonach. 
Pierwsza wzmianka o jego publicznym popisie, przytoczona na po-
czątku rozdziału, pochodzi z pamiętnika Aleksandry Tarczewskiej 
i odnosi się do występu zdolnego chłopca w salonie spokrewnionej 
ze Skarbkami hrabiny Grabowskiej.

Kiedy mały geniusz wygrywał melodie na fortepianie pani Gra-
bowskiej, Księstwo Warszawskie, namiastka polskiego państwa po-
darowana Polakom przez Napoleona, odeszło w historyczny niebyt, 
podobnie jak chwała cesarza, który dogorywał na Wyspie Świętej 
Heleny. Na kongresie wiedeńskim cesarz Aleksander I Romanow 
przeforsował utworzenie Królestwa Polskiego, zwanego w historio-
grafii także Kongresowym, niewielkiego państwa połączonego unią 
personalną z carską Rosją. Królem był w nim rosyjski car, królestwo 
posiadało własną konstytucję, parlament, monetę i szkolnictwo, 
a językiem urzędowym był polski. Z Imperium Rosyjskim oprócz 
osoby monarchy łączyła je polityka zagraniczna będąca prerogatywą 
łaskawie panującego króla, czyli cara. Wielu patriotów uznawało 
kompromis osiągnięty w Wiedniu za zdradę czy wręcz za kolejny 
rozbiór Polski, ale część Polaków, skupiona wokół księcia Adama 
Czartoryskiego, pogodziła się z zaistniałym stanem rzeczy i cieszyła 
z — ograniczonej przecież — autonomii państwa. Chociaż formalnie 
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w Królestwie władał car Aleksander I, monarcha o liberalnych za-
patrywaniach, deklarujący publicznie swoją sympatię do Polaków 
i w młodości zaprzyjaźniony z księciem Adamem, to faktyczną wła-
dzę w Warszawie sprawował senator Nowosilcow, natomiast na czele 
wojska stał cesarski brat, wielki książę Konstanty. Prawdę mówiąc, 
formalnie zwierzchnictwo nad armią Królestwa sprawowała Ko-
misja Rządowa Wojny, ale w rzeczywistości jej władza sprowadzała 
się jedynie do spraw organizacyjnych, gospodarczych, poboru czy 
zakupu uzbrojenia. Książę Konstanty był więc jedynym faktycznym 
dowódcą — otrzymał od Aleksandra carte blanche, z czego korzystał 
bez ograniczeń. W kierowanym przez siebie wojsku wprowadził tak 
dalece posuniętą karność, że służba przypominała niemal pobyt 
w kompanii karnej — bezustanne musztry i forsowne ćwiczenia, 
w których lubował się wielki książę, stanowiły niemały wysiłek dla 
żołnierzy.

Konstanty odznaczał się wyjątkowo wybuchowym charakterem 
i nader często miewał ataki furii. Ponoć jedynym sposobem na jego 
uspokojenie była gra małego Chopina. Kiedy tylko wielkiego księcia 
dopadał zły humor, bezzwłocznie wzywano Fryderyka do książęcej 
rezydencji i sadzano przy pianinie. Gra chłopca potrafiła odpę-
dzić najgorsze myśli i poprawić furiatowi humor. Ponieważ Frycek 
podczas gry miał zwyczaj patrzeć w sufit, Konstanty kiedyś zapytał 
go, czy widzi tam nuty. Rezolutny chłopiec specjalnie dla księcia 
skomponował nawet marsz, który mu zadedykował, a wdzięczny 
Konstanty kazał utwór zinstrumentować na orkiestrę i wykonywać 
jako oficjalny marsz wojskowy armii Królestwa, której był zwierzch-
nikiem. Ponoć z czasem Fryderyk, wychowany przecież na Polaka, 
zorientował się, iż książę jest głównym strażnikiem interesów Mo-
skwy w zniewolonej Polsce, i owe popisy przestały mu sprawiać 
przyjemność. Solange Clésinger, córka kochanki kompozytora, Geo-
rge Sand, opowiadała, jak Chopin, będąc „malcem, wprowadzany 
już na salony jako cudowne dziecko, grał przed wielkim księciem 
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Konstantym. Ten wziął go na kolana, chcąc popieścić i pogratulować 
mu. Brzdąc, zdjęty przerażeniem i odrazą, cofnął i opuścił głowę, 
by uniknąć moskiewskiego uścisku”26. Ponoć tę historię usłyszała 
od samego Chopina. Pytanie tylko, ile w tym prawdy. Kiedy So-
lange poznała kompozytora, ten był już dorosłym człowiekiem, 
mającym za sobą przeżycia związane z klęską powstania listopado-
wego. Zapewne czuł zażenowanie na samo wspomnienie swoich 
występów przed znienawidzonym przez Polaków Konstantym. Nie 
wydaje się, żeby jako dziecko był szczególnie poruszony tym faktem, 
zwłaszcza że skądinąd wiemy, iż w siedzibie księcia bywał nie tylko 
po to, by koncertować, ale także by bawić się z nieślubnym synem 
Romanowa, Pawłem, niemal rówieśnikiem Chopina, i córką jego 
guwernera, Aleksandryną de Moriolles, którą nazywał Moriolką. 
Poza tym ojciec kompozytora należał do lojalistów i wątpliwe jest, 
by zaszczepiał swoim dzieciom nienawiść do carskiego brata, było 
nie było — przedstawiciela legalnej władzy. Mały Chopin mógł się 
odwrócić od Konstantego z innego powodu — delikatnie mówiąc, 
„apollo belwederski”, jak przewrotnie nazywał go Niemcewicz, urodą 
nie grzeszył. Książę był wyjątkowo brzydkim mężczyzną, z czego 
zresztą doskonale zdawał sobie sprawę, skoro mawiał, iż natura 
obdarzyła go „małpią mordą”. Patrząc na portrety młodszego brata 
Aleksandra I, trudno nie przyznać temu racji.

Kiedy Frycek występował u Konstantego, rodzina Chopinów nie 
mieszkała już w Pałacu Saskim, który przestał być także siedzibą 
liceum. Okazały plac przed budynkiem upodobał sobie książę Kon-
stanty, rezydujący po przyjeździe do Warszawy w sąsiednim Pałacu 
Brühla. Zgodnie z jego wolą plac Saski stał się miejscem codzien-
nych musztr i parad wojskowych, więc dla uczącej się młodzieży 
nie było już tam miejsca. Nową siedzibą Liceum Warszawskiego, 
a zarazem nowym lokum Chopinów, stał się pawilon Pałacu Kazi-
mierzowskiego, czyli do dziś istniejący gmach uniwersytecki zwany 
Prorektorskim. Mieszkali tam również inni profesorowie Liceum 
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Warszawskiego i Uniwersytetu, w tym rektorzy tych instytucji, czyli 
Samuel Bogumił Linde i Wojciech Szweykowski, oczywiście z ro-
dzinami.

Położone na drugim piętrze lokum Chopinów składało się z pięciu 
pokoi. Pomimo że mieszkanie było dość duże, Fryderyk nie miał tam 
własnego pokoju, a wprawiać się w grze na fortepianie mógł jedynie 
w salonie. Inne pomieszczenia były potrzebne do prowadzenia stan-
cji, z której jego rodzice nie mieli zamiaru rezygnować, pomimo że 
Mikołaj od 1820 roku pracował jako profesor języka francuskiego 
w Szkole Wojskowej Aplikacyjnej.

Wspomniana już hrabina Grabowska, w której salonie debiutował 
Chopin, była przewodniczącą Warszawskiego Towarzystwa Dobro-
czynności, nic więc dziwnego, że postanowiła wykorzystać towarzy-
ską atrakcję, jaką niewątpliwie były występy „genialnego dziecka”, 
do zbierania funduszy na cele charytatywne. Z prośbą o zgodę na 
występ chłopca na koncercie dobroczynnym zwrócił się do państwa 
Chopinów sam Julian Ursyn Niemcewicz, wielce wówczas poważany. 
Napisał on nawet dość zjadliwą komedię zatytułowaną Nasze Verkeh-
ry27, w której wyśmiał damy przygotowujące to wydarzenie, mówiąc, 
że w dążeniu do uzbierania jak największej kwoty gotowe były nawet 
odjąć „małemu Chopinkowi” kilka lat. Koncert odbył się 24 lutego 
1818 roku w sali balowej dawnego pałacu Radziwiłłów, pełniącego 
wówczas rolę budynku publicznego, w którym często organizowano 
rozmaite artystyczne wydarzenia. Zgromadzona publiczność miała 
okazję wysłuchać nie tylko gry największego polskiego kompozytora, 
ale także recytacji przyszłego wieszcza, Zygmunta Krasińskiego. Ten 
drugi również występował w charakterze „cudownego dziecka”, miał 
bowiem wówczas zaledwie sześć lat!

Młody pianista zagrał wówczas Koncert e-moll Wojciecha Jíroveca 
i zapewne było to pierwsze jego wykonanie tak długiej kompozycji, 
a zarazem pierwszy występ przed tak dużym audytorium. Mimo to 
Frycka nie zjadła trema i poradził sobie doskonale, budząc zachwyt 
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publiczności. Zdaje się zresztą, że bardziej niż występem przejmował 
się eleganckim strojem, w który ubrała go matka, gdyż kiedy wrócił 
do domu, na pytanie pani Justyny, co spodobało mu się najbardziej, 
odparł, iż był to biały kołnierzyk, który sprezentowała mu ukochana 
mama. Koncert w pałacu Radziwiłłowskim jeszcze bardziej rozsła-
wił genialne dziecko, a mały Frycek znalazł się w kręgu zaintere-
sowania wszystkich liczących się ludzi w Królestwie Polskim i był 
zapraszany do najznamienitszych domów. W 1818 roku, kiedy do 
Warszawy przyjechała cesarzowa Maria Fiodorowna, matka aktu-
alnego cesarza i wielkiego księcia Konstantego, zaszczyciła wizytą 
Liceum Warszawskie, a Fryderyk ofiarował jej dwa skomponowane 
przez siebie polonezy. Rok później, 21 listopada, wystąpił w salonie 
margrabianki de Kermancon, czyli Konstantowej Wolickiej, gdzie 
słuchała go słynna wówczas w Europie śpiewaczka, dysponująca 
ponoć zachwycającym sopranem koloraturowym, Angelica Catalani. 
Primadonna była zauroczona młodym pianistą i chcąc mu się od-
wdzięczyć za artystyczne wzruszenia, podarowała Fryderykowi złoty 
zegarek z inskrypcją, z którym kompozytor nigdy się nie rozstawał 
i który, jak wspomniano wyżej, wykorzystywał w celu obliczania 
daty urodzin.

Frycek, koncertujący w najlepszych domach polskich arystokra-
tów, występujący przed Czartoryskimi, Sapiehami, Czetwertyńskimi, 
Radziwiłłami, Lubeckimi, Skarbkami, Pruszakami, Tenczyńskimi, 
Zajączkami, Sowińskimi, Wolickimi, Zamoyskimi, Mokronowskimi, 
Grabowskimi, Kickimi i innymi, stał się istnym „pieszczoszkiem” 
salonowych dam, nabierając przy okazji ogłady i przyzwyczajając 
się do obyczajów panujących w wysokich sferach, dzięki czemu po 
latach, na salonach paryskich czuł się jak ryba w wodzie i nikogo 
nie raził swoimi prostackimi manierami. Mało tego, sam prowa-
dził w Paryżu wykwintny i wyjątkowo gustownie urządzony salon, 
w którym wręcz wypadało bywać. Być może przyzwyczajenie do 
występów w domach prywatnych sprawiło, że już jako dojrzały 
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człowiek przedkładał zawsze koncerty przed małym audytorium 
nad granie w wielkich salach.

Czas płynął nieubłagalnie i cudowne dziecko dorastało, zmieniając 
się w nastolatka, a wraz z nim rozwijały się też jego umiejętności. 
W 1821 roku Chopin samodzielnie zapisał skomponowany przez 
siebie polonez, który zadedykował i podarował Żywnemu z okazji 
urodzin profesora. Nauczyciel, podobnie jak rodzice Fryderyka, uznał 
wówczas, że jego czas jako mentora chłopca dobiegł końca i że nie 
nauczy niczego więcej swojego podopiecznego. Nie znaczy to, że 
zerwał z nim kontakt, wręcz przeciwnie — nadal był obecny w ży-
ciu kompozytora, ale jako przyjaciel rodziny. Bywało też, że grywali 
wspólnie — Żywny na skrzypcach, a Fryderyk na fortepianie, ale 
Czech nie udzielał mu już lekcji. Pomimo że pedagoga trudno uznać 
za indywidualność, jego wpływu na ukształtowanie osobowości ar-
tystycznej Chopina nie sposób nie docenić. Jak słusznie zauważył 
inny z jego uczniów, Andrzej Edward Koźmian: „Dobry staruszek 
Żywny, który także i mnie uczył i nie nauczył grać na fortepianie, był 
to może jeden z najpośledniejszych nauczycieli w Warszawie. Przecież 
Chopin był jego uczniem, co dowodzi, że aby być swojego rodzaju 
Aleksandrem Wielkim, niekoniecznie trzeba mieć Arystotelesa na 
mistrza”28.



List do rodziny z wakacji w Szafarni
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ROZDZIAŁ 2  
Pan Pichon, Szafarnia 

oraz podróże małe i duże 
— szkolne lata  

Fryderyka Chopina

W szkole i na stancji

We wrześniu 1823 roku Fryderyk, który dotąd kształcił się 
w domu, został uczniem IV klasy Liceum Warszawskiego, tego 
samego, w którym nauczycielem był jego ojciec. I trzeba przyznać, 
że, podobnie jak pensjonariusze stancji prowadzonej przez pań-
stwa Chopinów, był w wyjątkowo korzystnej sytuacji, ponieważ 
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miał dosłownie dwa kroki z domu do szkoły. Zobowiązany był 
odtąd do noszenia jednorzędowego błękitnego mundurka, ozdo-
bionego charakterystycznym białym kołnierzem, oraz przepiso-
wego kaszkietu.

Nastoletni Fryderyk z miejsca zyskał sympatię kolegów, sta-
jąc się jednym z najpopularniejszych uczniów swojej klasy. Był 
niebywale sympatyczny i bardzo szybko nawiązywał kontakty 
z rówieśnikami, a kolegów rozpierała duma, że razem z nimi 
nauki w szkole pobiera ktoś tak znany i podziwiany jak Fryderyk 
Chopin, o którym pisały ówczesne gazety. Dla chłopców nie był 
jednak cudownym dzieckiem, ale skorym do zabaw i uczniow-
skich psot Fryckiem. Zawarte wówczas przyjaźnie ze starszym 
o pięć lat Janem Białobłockim i starszym o dwa lata Tytusem 
Woyciechowskim, a także z rówieśnikami — Dominikiem Dzie-
wanowskim, Julianem Fontaną oraz Janem Matuszyńskim — 
okazały się wyjątkowo trwałe. Popularność zawdzięczał Chopin 
także swemu talentowi parodystycznemu — uczniowie zaśmie-
wali się do łez, kiedy chłopiec naśladował nauczycieli czy też, 
co było ponoć jego popisowym numerem, naśladował Polaków 
usiłujących mówić po francusku i na odwrót — cudzoziemców ła-
miących sobie język przy okazji wymawiania polskich słów. Przy 
tym zmieniał nie tylko głos, ale nawet wyraz twarzy, a zdaniem 
świadków, wcielając się w wybrane przez siebie role, dosłownie 
zmieniał się nie do poznania. Leon Wodziński, który widział to 
na własne oczy, twierdzi, iż przyszły twórca Etiudy rewolucyjnej 
„posiadał doskonałą mimikę i dar naśladowania organu mowy 
różnych osób do tego stopnia, że gdy w drugim będąc pokoju, 
prowadził rozmowę między trzema ogółowi znanymi osobami, 
można było założyć się, że są to trzy osoby tam w istocie i rozma-
wiają, a dialogowanie to było tak zabawne, że wszyscy serdecznie 
się śmieli”29. Jednym z popisowych numerów młodego Fryderyka 
było naśladowanie pewnego pastora ewangelickiego nazwiskiem 
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Tetzner, Niemca, który uparł się, żeby wygłaszać kazania po pol-
sku, choć miał wyraźne trudności z opanowaniem naszego języka. 
Chopin, „przywdziawszy rudą perukę, z taką prawdą i z taką 
komicznością naśladując go, powtarzał te kazania na pół z nie-
miecka, że słuchacze kładli się od śmiechu”30. Zamiłowanie do 
aktorstwa sprawiło, że Fryderyk pojawiał się na scenie w ama-
torskich przedstawieniach odgrywanych wraz z siostrami. Co 
ciekawe, ów talent i skłonność do parodiowania innych pozostały 
mu do końca życia, a znamienity francuski aktor Pierre Bocage, 
obserwując poczynania Fryderyka w tej dziedzinie, stwierdził, 
iż ten, wybierając karierę muzyka i kompozytora, najzwyczajniej 
w świecie zmarnował swoje aktorskie zdolności.

Bohater naszej opowieści był też uzdolniony malarsko, a lektu-
ra jego listów dowodzi, iż dysponował także świetnym piórem. Już 
jako kilkulatek, przygotowując laurki z okazji urodzin czy imienin 
rodziców, ozdabiał je nie tylko rysunkami, ale i wierszami. Potem 
nadal parał się twórczością literacką. Jego dziełem była chociaż-
by, napisana w grudniu 1824 roku i wystawiona w imieniny ojca 
wspólnie z najmłodszą siostrą, wierszowana komedyjka, którą 
potem odegrał wraz z pozostałymi siostrami oraz chłopcami 
mieszkającymi u państwa Chopinów na stancji ku uciesze zebra-
nej tam publiczności. Owa komedia nosiła tytuł Omyłka, czyli 
Mniemany filut. W tym samym roku Frycek „założył” dziecięce 
Literackie Towarzystwo Rozrywki, mianując sam siebie preze-
sem tej organizacji, a Emilkę — jej sekretarzem. Wspomniane 
przedstawienia teatralne były zresztą ulubioną rozrywką w domu 
Chopinów. Wystawiano zazwyczaj krótkie, jednoaktowe sztuki, 
głównie francuskie, lub utwory będące dziełem któregoś z do-
mowników.

W  posiadaniu Kazimierza Władysława Wójcickiego zna-
lazł się żartobliwy poemacik pióra czternastoletniego Chopi-
na, przez badaczy i biografów kompozytora nazywany Balem 
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u pułkownikowej (sam autor nie nadał mu tytułu). Ów utwór liczy 
sobie czterdzieści dwie zwrotki, z czego każda ma cztery, sześcio- 
i ośmiozgłoskowe wiersze. Zawiera także wstawki w języku fran-
cuskim, a opowiada o przygodzie, która być może rzeczywiście 
spotkała artystę na balu, kiedy podczas tańca potknął się i upadł.

„Co to? Podnieść się nie mogę?
Pewnom złamał lewą nogę.
Co to? Wszyscy pomieszani.
«To kurcz!» — woła jedna pani.

Przelękła się mama,
Zawołano papę,
Jakaś druga dama
Woła: «Na kanapę!».

Wszyscy mię z ziemi podnoszą
I na kanapę wynoszą.
A ktoś tam niemiłosiernie,
Gniecie kolano niezmiernie.

W mazurku ustali,
Szkoda wielka, szkoda;
Doktora szukali,
Przyszedł golibroda!”

Po opatrzeniu przez „fachową siłę medyczną” autor poematu 
został odwieziony dorożką do domu, gdzie stroskana matka za-
pakowała go do łóżka.

„Oj, długo leżałem!
Lecz to już minęło,
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Państwu zaśpiewałem,
Skąd to się poczęło!
Żeby nie owa przyczyna,
To byłbym zdrów chłopczyna!”

Talentem literackim w rodzinie Chopinów wykazywały się także 
córki. Najstarsza Ludwika z czasem zajęła się literaturą dla dzieci, 
o dydaktycznym zabarwieniu, a jej pierwszym dziełem były wspo-
mnienia z podróży do Kudowy, którą odbyła wraz z Fryderykiem 
Skarbkiem, jego żoną Praksedą oraz synkiem Józiem. I to właśnie 
tego ostatniego uczyniła narratorem swojej powieści Podróż Józia 
z Warszawy do wód szlązkich przez niego samego opisana, którą 
wydano drukiem w 1829 roku. Innym jej utworem była napisa-
na wspólnie z siostrami powieść dydaktyczna dla dzieci Ludwik 
i Emilka, którą panny Chopin opublikowały anonimowo w 1828 
roku. Potem, już jako osoba dojrzała, Ludwika często publiko-
wała drobne utwory w stołecznej prasie, natomiast wspólnie ze 
średnią siostrą, Izabelą, w 1836 roku wydała dwutomowe dzieło 
przeznaczone dla rzemieślników: Pan Wojciech, czyli wzór pracy 
i oszczędności. Musiała być to nader poczytna pozycja, skoro do-
czekała się aż pięciu wydań. Sama Izabela parała się komponowa-
niem i chociaż nigdy nie dorównała swojemu młodszemu bratu, to 
sam Fryderyk wyrażał się o jej utworach z podziwem. „Ludwika 
zrobiła mazura doskonałego, jakiego Warszawa nie tańczyła”31 — 
pisał w 1825 roku do swojego przyjaciela, Jasia Białobłockiego. 
Nie możemy jednak powiedzieć niczego konkretnego o talencie 
kompozytorskim najstarszej siostry Chopina, gdyż żaden z utwo-
rów Ludwiki, która — jak się wydaje — komponowała głównie 
mazurki, nie zachował się do naszych czasów.

Z kolei o zdolnościach plastycznych Fryderyka można się prze-
konać także dziś, oglądając jego rysunki, wśród których prze-
ważają pejzaże ołówkowe. Z pewnością niemała w tym zasługa 
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nauczyciela, pod którego okiem Chopin szlifował swoje umiejętno-
ści. Obok wspomnianych pejzaży zachował się nader udany portret 
jednego z nauczycieli młodego kompozytora, Samuela Bogumiła 
Lindego, namalowany przez młodziutkiego Fryderyka w jednym 
z zeszytów — w czasie wykładu. Ów zeszyt wraz z rysunkiem 
wpadł przypadkiem w ręce Lindego. Nauczycielowi najwyraźniej 
spodobał się ten konterfekt, skoro opatrzył go nieco żartobliwą ad-
notacją: „Kajet dobrze namalowany”. Na lekcjach historii Polski, na 
których omawiano postacie historyczne obdarzone przydomkami 
nawiązującymi do ich cech fizycznych, jak „Łokietek” czy „Lasko-
nogi”, Fryderyk rysował ich karykatury, nawiązujące do sensu tych 
imion. Także jako dorosły człowiek kompozytor lubił obdarzać 
znajomych i przyjaciół naprędce narysowanymi karykaturami.

Kazimierz Wierzyński twierdzi, iż gimnazjalista Fryderyk 
Chopin najbardziej lubił zajęcia z literatury i historii Polski, ale 
„nudził się na matematyce i myślał o niebieskich migdałach na 
lekcjach przyrody, greki i łaciny”32. Wydaje się jednak, że to nie-
prawda — przyszły kompozytor był zapewne pilnym i pojętnym 
uczniem, skoro czwartą klasę liceum skończył z nagrodą moribus 
et diligentiae (łac. moralność i pilność).

Z kolegami ze szkoły nie rozstawał się nawet w domu, wszak 
część z nich mieszkała na stancji prowadzonej przez rodziców 
przyszłego kompozytora. W nauce pomagał im korepetytor Feliks 
Żochowski, a po lekcjach wszyscy zamieszkujący u Chopinów 
chłopcy spotykali się w otwartym salonie gospodarzy domu, gdzie 
Fryderyk często zabawiał ich grą na fortepianie albo bawił ich do 
rozpuku, parodiując nauczycieli. Bywało też, że na prośbę guwer-
nerów swoją grą uspokajał rozbrykanych kolegów. Jedna z anegdot 
głosi, że podczas takiego „uspokajającego” występu opowiadał raz 
baśń o zbójcach, ilustrując to grą na fortepianie. W trakcie koły-
sanki usypiającej owych zbójników w salonie zasnęli nie tylko sami 
chłopcy, ale także ich ówczesny opiekun, pan Barciński. Podczas 
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wieczornych spotkań młodzi ludzie śpiewali także pieśni ze zbio-
ru Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, opracowane 
muzycznie przez najwybitniejszych ówczesnych artystów, na czele 
z Karolem Kurpińskim i Marią Szymanowską. Śpiewy historyczne 
zostały wydane po raz pierwszy w 1816 roku i odtąd w społe-
czeństwie polskim cieszyły się tak wielką estymą i popularnością, 
jaką w przyszłości zyska sienkiewiczowska Trylogia, przy czym 
ich autorowi nie przyświecała chęć pokrzepienia serc rodaków 
— chciał jedynie zachęcić młode pokolenia do poznania historii 
swojego narodu. Niemcewicz stworzył swoistą wierszowaną opo-
wieść z historii Polski, poetycki poczet władców oraz wielkich 
bohaterów, począwszy od Piasta Kołodzieja, a na księciu Józefie 
Poniatowskim skończywszy. Fryderyk często improwizował na 
temat tych pieśni na fortepianie. „O zmroku, mając wolne chwile 
od nauki, opowiadaliśmy wypadki z historii polskiej, jak śmierć 
Warneńczyka, Żółkiewskiego, staczane bitwy przez wodzów 
naszych i to wszystko młody Chopin wygrywał na fortepianie. 
Nieraz popłakaliśmy się przy tej muzyce”33 — wspominał jeden 
z mieszkających wówczas na stancji uczniów, Eustachy Marylski.

W domu państwa Chopinów nie brakowało też gości rekrutu-
jących się z grona przyjaciół i znajomych rodziców kompozyto-
ra. Należeli do nich: przywoływany niejednokrotnie na kartach 
niniejszej publikacji Fryderyk Skarbek, Samuel Linde, wybitny 
slawista, językoznawca i leksykograf, a jednocześnie autor mo-
numentalnego Słownika języka polskiego, czy — podobno darzo-
ny wyjątkową sympatią zarówno przez samego Fryderyka, jak 
i  innych mieszkających na stancji chłopców — profesor Jakub 
Fryderyk Hoffman, sędziwy, bo niemal siedemdziesięcioletni, ale 
wciąż młody duchem, naukowiec. W salonie państwa Chopinów 
bywał też niegdysiejszy żołnierz napoleoński, Kazimierz Brodziń-
ski, oczarowany twórczością młodego, ale bardzo obiecującego 
poety, Adama Mickiewicza. „Jak wszędzie, bywalcy salonowych 
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zgromadzeń u Chopinów lubili grę w karty. Muzyka zajmowała 
tam jednak miejsce wyjątkowe. Często była tematem dyskusji — 
zwłaszcza twórczość Cherubiniego, ulubieńca wszystkich gości. 
Wiele też było okazji do występów muzycznych, reprezentują-
cych poziom wyższy niż w typowych salonach mieszczańskich 
i dających Fryderykowi możliwość uczenia się od obecnych tam 
muzyków”34 — twierdzi Halina Goldberg w swoim opracowaniu 
dotyczącym muzyki w Warszawie w czasach Chopina.

Nastoletni Chopin nie zaniedbywał swojej największej pasji, 
którą była oczywiście muzyka, tym bardziej że w owym czasie 
panował już nad klawiaturą w sposób godny mistrza i jak twier-
dziła, pamiętająca go z tego okresu Józefa z Wodzińskich Kościel-
ska, uchodził za najlepszego fortepianistę ówczesnej Warszawy. 
W okresie jego nauki w Liceum Warszawskim, czyli do 1826 roku, 
powstały polonezy, mazurki oraz Wariacje D-dur na temat pieśni 
T. Moore’a. Natomiast na początku 1826 roku, zdaniem wielu 
biografów, spod ręki Chopina wyszedł Marsz żałobny c-moll.

Był to też okres, w którym młodziutki kompozytor poznawał 
nowe prądy w ówczesnej muzyce dzięki artystom oraz wirtuozom, 
którzy, udając się do Petersburga, zahaczali o Warszawę. Trzeba 
jednak przyznać, że w owych latach stolica Królestwa nie poraża-
ła swoim pięknem, wręcz przeciwnie — cudzoziemcy narzekali 
na wąskie, w większości niebrukowane i niebywale zaśmiecone, 
a w nocy ciemne ulice. A jednak car Aleksander I, uznając to miasto, 
za trzecią, po Petersburgu i Moskwie, stolicę, dbał o rozwój War-
szawy, która w owym czasie przeżywała okres prosperity, związany 
z kiełkującym także nad Wisłą kapitalizmem oraz z industrializacją. 
Niemała była w tym zasługa ówczesnego ministra skarbu Króle-
stwa Polskiego, genialnego ekonomisty i wytrawnego męża stanu, 
Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, często nazywanego 
wręcz Zbawicielem Królestwa Polskiego. W Warszawie kwitło też 
życie kulturalne, a za sprawą Karola Kurpińskiego, od 1824 roku 
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piastującego stanowisko dyrektora Teatru Narodowego, polscy me-
lomani mogli słuchać i oglądać przedstawienia operowe z całego 
świata, w tym także dzieła Gioacchina Rossiniego. Chopin 30 paź-
dziernika 1830 roku oglądał Cyrulika sewilskiego, a przedstawienie 
wyjątkowo mu się spodobało, skoro z motywów tej opery skompo-
nował nawet poloneza — niestety dziś zaginionego. Równie silne 
wrażenie wywarł na Fryderyku występ pianisty, Rembielińskiego, 
który wróciwszy z Paryża, dał serię koncertów w swojej ojczyźnie.

Niewykluczone również, iż Chopin wraz ze swoją siostrą, Lu-
dwiką, śpiewał w chórze na wieczorze muzyki kantatowej zor-
ganizowanym 25 grudnia 1824 roku w kościele ewangelicko-
-augsburskim, kiedy to wykonano fragment Stworzenia świata 
Józefa Haydna. Sam także wówczas koncertował, chociażby na 
wynalezionym przez Józefa Długosza eolipantalionie, instrumen-
cie będącym połączeniem fortepianu z fisharmonią, na którym 
27 maja 1825 roku wykonał jedną z części Koncertu g-moll cze-
skiego kompozytora Ignacego Moschelesa. Młody Chopin musiał 
lubić tego rodzaju wynalazki, skoro dzień później grał na innym 
nowatorskim, dziś już niemal zapomnianym instrumencie — 
eolomelodikonie, którego twórcą był August Fidelis Brunner. 
Był to instrument klawiszowy, podobny do organów, w którym 
dźwięk wydawany był na piszczałkach przelotowych, a nastoletni 
Fryderyk musiał grać na nim równie dobrze jak na fortepianie, 
skoro swoim występem zachwycił samego cara Aleksandra I. Im-
perator, który do Warszawy przybył z okazji obrad sejmowych, 
miał okazję wysłuchać koncertu w kościele ewangelicko-augsbur-
skim. Bohater naszej opowieści wystąpił wówczas w wyjściowym 
mundurku ucznia liceum, składającym się z niebieskiego żakie-
tu, krótkich spodni, pończoch i butów ozdobionych srebrnymi 
klamrami, a uzupełnieniem stroju były białe rękawiczki. Szczupły, 
delikatnej budowy chłopiec musiał bardzo dobrze prezentować 
się w tym stroju, a car był tak zachwycony młodym wykonawcą, 
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że obdarzył go brylantowym pierścieniem, zdejmując go z palca, 
by wręczyć nastolatkowi.

W tym samym roku Fryderyk zaczął grywać jako organista na 
niedzielnych mszach w kościele wizytek przy Krakowskim Przed-
mieściu, zresztą organy, na których grywał do 1826 roku, a więc 
przez cały okres nauki w liceum, zachowały się do dzisiaj. Kariera 
organisty nie była oczywiście jego marzeniem, ale możliwość 
wykonywania muzyki w kościele potraktował jako wyróżnienie. 
„Zostałem organistą licejskim. […] Ha. Mości Panie Dobrodzieju, 
co to ze mnie za głowa! Pierwsza osoba w całym Liceum po Ks. 
Proboszczu! Gram co tydzień, w niedzielę, u Wizytek na orga-
nach, a reszta śpiewa…”35 — pisał w liście do jednego ze swoich 
przyjaciół, Jana Białobłockiego.

Kiedy Fryderyk zdał do ostatniej klasy liceum, otrzymał w koń-
cu swój własny pokój, który stał się dla niego prawdziwym azy-
lem, miejscem, gdzie pracował i komponował. Każdy, kto prze-
kroczył jego progi, od razu musiał dostrzec, iż mieszka tu ktoś, 
dla kogo muzyka jest całym światem: większość pomieszczenia 
zajmował fortepian, a na wszystkich możliwych półkach, krze-
słach i szafach zalegały stosy nut.

Troskliwi rodzice kompozytora zadbali także, aby ich syn nie żył 
wyłącznie nauką i koncertowaniem, dlatego, w trosce o jego dość 
wątłe zdrowie, wysyłali go na wakacje na wieś. Kontakt z muzy-
ką ludową, z którą młodziutki Chopin siłą rzeczy miał wówczas 
styczność, wywarł niemały wpływ na jego późniejszą twórczość.

„Kurier Szafarski”, żołędziówka  
i ludowe przyśpiewki

Ponieważ Frycek, jak już wspomniano, był bardzo lubiany 
przez kolegów, bywał zapraszany do ich rodzinnych domów 
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poza Warszawę. I  tak już w 1824 roku, po ukończeniu nauki 
w czwartej klasie liceum, był na wywczasach w Szafarni — ma-
jątku rodziców Dominika Dziewanowskiego, nawiasem mówiąc, 
pensjonariusza państwa Chopinów, zwanego w gronie kolegów po 
prostu Domusiem. Należąca do Dziewanowskich od 1792 roku 
Szafarnia znajdowała się w pobliżu granicy zaboru pruskiego, 
a obecnie leży w powiecie golubsko-dobrzyńskim, około siedmiu 
kilometrów od Golubia-Dobrzynia. Prawdę mówiąc, państwo 
Chopinowie początkowo nie chcieli dać zgody na wyjazd ich 
syna, który wówczas uskarżał się na kłopoty zdrowotne. Ustąpili 
dopiero po otrzymaniu od młodszej siostry pana domu, Juliusza, 
zapewnienia, iż osobiście zadba o zdrowie powierzonego opiece 
Dziewanowskich chłopca. Dwór Dziewanowskich, w którym 
przyszło zamieszkać Fryderykowi, nie przetrwał wprawdzie do 
naszych czasów, ale zapewne był zwyczajną wiejską rezydencją, 
typową dla tego obszaru. Mógł to być niski i długi dom, zbudo-
wany z cegły w stylu neoklasycznym, pokryty jasnym tynkiem, 
którego mieszkańcy wiedli dość proste i bezpretensjonalne życie. 
Zapewne w dość gustownie, a zarazem przytulnie urządzonym 
salonie poczesne miejsce zajmował fortepian, natomiast na ganku 
można było zobaczyć spacerujące gęsi czy inne ptactwo z kręgu 
domowego drobiu.

Do Szafarni wysłano Fryderyka, uprzednio zaopatrzywszy go 
w zapas przepisanych mu przez lekarza pigułek oraz spis nakazów 
i zakazów, które współczesnego czytelnika mogą dziwić. Zakaza-
no mu na przykład jedzenia wiejskiego chleba, który zastąpiono 
bułeczkami pieczonymi w Szafarni specjalnie dla Frycka. Musiał 
wypijać codziennie od pięciu do siedmiu filiżanek kawy z… żo-
łędzi i jadać kleiki, od czasu do czasu mógł wypić nieco słodkie-
go wina. Współcześni lekarze podejrzewają, że tak drastyczne 
rygory żywieniowe spowodowane były nietolerancją tłustych 
posiłków, w tym przede wszystkim wieprzowiny, która bardzo 
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mu szkodziła. Spożywanie tłustych dań wywoływało u Chopina 
bóle brzucha, biegunkę, a co za tym idzie — także utratę masy 
ciała. Jak się okazuje, wspomniana kawa, potocznie zwana żołę-
dziówką, i dzisiaj uważana jest za wyjątkowo zdrowy przysmak, 
stanowi bowiem nie tylko doskonałe źródło witamin z grupy 
B, ale zawiera także fosfor, żelazo, potas, magnez, mangan oraz 
miedź. A ponieważ, mimo braku kofeiny i sodu, stanowi dosko-
nałe źródło energii, mogą ją pić osoby z nadciśnieniem czy też 
wrażliwe na działanie kofeiny. Nawiasem mówiąc, współcześnie 
niektórzy producenci tych kaw reklamują je jako „napój Chopi-
na” — i słusznie, bowiem był to główny element diety młodego 
kompozytora podczas jego wakacji w Szafarni. „Chopin wypił 
siedem filiżanek kawy żołędziowej. Spodziewać się trzeba, iż 
niedługo osiem wypije”36 — informował swoich rodziców. Jak 
wynika z zachowanej korespondencji, Fryckowi najbardziej do-
skwierał zakaz jedzenia wiejskiego chleba.

Chociaż w  pierwszym liście chłopiec zawiadamiał stęsk-
nionych zapewne rodziców: „Jestem zdrów z łaski Pana Boga 
i najprzyjemniej zawsze czas mi schodzi. Nie czytam, nie pi-
szę, ale gram, rysuję, biegam, używam świeżego powietrza”37, to 
w końcu chwycił za pióro, by notować swoje wrażenia i rozma-
ite wydarzenia z życia dworu i wiejskiej codzienności, których 
był uczestnikiem bądź jedynie świadkiem. Swoje zapiski ujął 
w formę wakacyjnej gazetki, nazwanej przez niego „Kurierem 
Szafarskim”, redagowanej na wzór „Kuriera Warszawskiego”, 
której kolejne egzemplarze sukcesywnie wysyłał do rodzinnego 
domu. Podobnie jak w przypadku warszawskiego odpowiednika, 
w stworzonej przez siebie gazetce Fryderyk zachował podział 
na „Wiadomości krajowe” oraz „Wiadomości zagraniczne”, jak 
również „Kronikę towarzyską”, natomiast siebie samego nazywał 
P. Pichonem (anagram nazwiska Chopin), Jakubem bądź Fran-
ciszkiem. W pierwszym z wymienionych działów zamieszczał 
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informacje dotyczące włości Dziewanowskich, w drugim — doty-
czące terenu poza Szafarnią, przy czym wszystkie relacje traktują 
o dość prozaicznych, codziennych wydarzeniach, którym dyspo-
nujący dobrym piórem autor nadał zabarwienie humorystyczne. 
„Dnia 11 Sierpnia r. b. odbywał J. P. Fryderyk Chopin kursa na 
dzielnym koniu; ubiegał się do mety; a lubo po kilkakroć pieszo 
idącą Panią Dziewanowską wyścignąć nie mógł (w czym nie jego, 
lecz konia wina była), otrzymał jednak zwycięstwo nad Panną 
Ludwiką, która już dość blisko mety piechotą doszła — donosił 
w numerze gazetki z dnia 16 sierpnia 1824 roku sierpnia w dziale 
„Wiadomości krajowe”. — J. P. Franciszek Chopin wyjeżdża co 
dzień na spacer, z takimi jednak honorami, iż zawsze na tyle 
siada. […] Dnia 15 m. i r. b. doszła ważna wiadomość, jako się 
przypadkiem Indyczka za spichlerzem w kąciku wylęgła. Ważny 
ten wypadek nie tylko że przyczynił się do pomnożenia familii 
Indyków, lecz nadto powiększył dochody skarbowe i powięk-
szanie się onych zapewnił”38. Natomiast w dziale „Wiadomości 
zagraniczne” można było przeczytać: „Pewien obywatel w oko-
licy chciał czytać «Monitora». Wysłał więc służącego do księży 
karmelitów w Oborach, prosząc o pismo periodyczne. Służący, 
w życiu o piśmie periodycznym nie słysząc, przekręcił wyraz 
i pytał się księży o pismo hemoroidyczne”. I dalej: „W Bocheńcu 
lis zjadł dwóch bezbronnych gąsiorów; kto by go złapał, niech 
raczy uwiadomić sąd bocheniecki, który niezawodnie podług 
praw i przepisów zbrodniarza ukarze. Oddawcy zaś lisa owe dwa 
gąsiory jako godne wynagrodzenie ustąpione będą. […] Dnia 
14 m. b. kura okulawiała, a kaczor w pojedynku z gęsią nogę 
stracił. Krowa tak gwałtownie zachorowała, że aż się w ogrodzie 
pasie. — Dnia 14 m. b. wypadł wyrok, ażeby, pod karą śmierci, 
żadne prosię nie ważyło się wchodzić do ogrodu”39. W „Kurierze 
Szafarskim” z 27 sierpnia 1824 roku donosił o tragedii wśród 
miejscowego ptactwa domowego: „Dnia 25 Kaczor, wyszedłszy 
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po kryjomu bardzo z rana z kurnika, utopił się. Dotąd jeszcze 
nie można dojść przyczyny owego samobójstwa; familia bowiem 
nic nie chce gadać”40. Redagowana przez Fryderyka gazeta miała 
też cenzora w osobie Ludwiki Dziewanowskiej, która na każdym 
wysyłanym do Warszawy egzemplarzu „Kuriera Szafarskiego” 
stawiała swoje inicjały wraz z adnotacją „Wolno posłać”. Kiedy 
panna Ludwika, zdaniem Frycka, za bardzo ingerowała w treść 
pisanych przez niego artykułów, napisał: „Proszę bardzo cenzora 
nie krępować mi ozora”.

Chopin nawet na wakacjach nie zapominał o codziennych ćwi-
czeniach na fortepianie, nader często grał na cztery ręce, wspólnie 
z panną Ludwiką. Występował gościnnie u krewnych i znajomych 
Dziewanowskich, a także grał na organach kościoła należącego 
do klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych w Oborach. Poza tym 
włóczył się po okolicy, zapewne w towarzystwie Domusia. Pod-
czas owych eskapad zetknął się z tamtejszym folklorem, słuchał 
ludowych pieśni i przyśpiewek, popisów ludowych grajków, a na-
wet poznał wiejskie obrzędy. Kiedy przejeżdżał przez Nieszawę: 
„usłyszał na płocie siedzącą Catalani, która coś całą gębą śpiewała. 
Zajęło go to mocno, a lubo usłyszał arią i głos, niekontent jednak 
z tego, starał się wiersze usłyszeć. Po dwakroć przechodził koło 
płotu, ale na próżno, bo nic nie zrozumiał; aż na koniec zdjęty 
ciekawością, dobył trzech groszy, obiecał je śpiewaczce, byleby mu 
śpiewkę powtórzyła. Długo się kręciła, krzywiła i wymawiała, lecz 
zachęcona trzema groszami, zdecydowała się i zaczęła śpiewać 
mazureczka, z którego Redaktor za pozwoleniem zwierzchności 
i Cenzury, na wzór jedną tylko strofę przytacza: Patsajze tam za 
gulami, za gulami, jak to wilk tańcuje, / A wsakzeć on nie ma 
żony, bo się tak frasuje”41.

Wakacje w Szafarni bardzo Fryderykowi odpowiadały, a zdro-
we wiejskie powietrze w połączeniu z odpowiednią dietą mia-
ło korzystny wpływ na jego zdrowie i kondycję fizyczną, skoro 
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następnego lata ponownie zawitał w majątku Dziewanowskich. 
Wówczas prowadził już znacznie bardziej aktywny tryb życia: 
razem ze swoim przyjacielem polował na bażanty i zające, nie 
tylko przyglądał się ludowym zabawom, ale nawet brał w nich 
udział. Tak było chociażby w trakcie miejscowych dożynek, kiedy 
okoliczne chłopstwo, w tym żniwiarki z wieńcami na głowach, 
przybyły do dworu Dziewanowskich. Najpierw, kiedy wszyscy 
mieszkańcy dworu wylegli na ganek, tłum odśpiewał kilka stro-
fek, w których, jak potem pisał Chopin do rodziców, „każdemu 
łatkę przypinają”. Przy okazji dostało się także bohaterowi naszej 
opowieści, o którym zaśpiewano:

„Przede dworem zielony kierz,
Nasz warszawiak chudy kiedy pies.
Na stodole stoją jętki,
Nasz warszawiak bardzo prędki”.

Fryderyk zapisał tekst owej piosenki, a rodzicom wyjaśnił, iż 
ostatnia zwrotka utworu była „konceptem dziewki, którą na kilka 
godzin przedtem na polu z powrósłem goniłem”42. Jak wynika ze 
słów przytoczonej pieśni, pomimo że nastoletniemu Chopino-
wi dopisywał dobry apetyt, a on sam twierdził, iż czuje się „jak 
prosiak, tyjąc”, to wciąż był bardzo szczupły. Nie brakowało mu 
za to wigoru, czego miał okazję dowieść, puszczając się w tany 
wraz z miejscowymi dziewczętami. „Zaczęły się skoki, walec 
i obertas, aby jednak zachęcić stojących cicho i tylko na miejscu 
podrygujących parobków, poszedłem w pierwszą parę walca 
z panną Teklą, na koniec z panią Dziewanowską. Później tak 
się wszyscy rozochocili, że do upadłego na dziedzińcu wywijali, 
słusznie mówię, że do upadłego, bo kilka par upadło, gdy pierw-
sza bosą nogą o kamyk zawadziła […] a krawczyk, gdym z panią 
Dziewanowską w pierwszą chciał tańczyć parę, odezwał się: Teraz 
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pan Szopę z Imością”43. Nie zabrakło też okazji do popisania się 
wirtuozerią, przy czym Frycek nie grał na fortepianie, ale na ba-
setli i to w dodatku z jedną struną. „Dorwawszy się zakurzonego 
smyka, jak zacznę basować, takiem tęgo dudlił, że się wszyscy 
zlecieli patrzeć”44 — chwalił się w liście do rodziców.

Na początku września 1825 roku młody Chopin sporo po-
dróżował z Dziewanowskimi, zaglądając chociażby do Torunia, 
rodzinnego miasta przyjaciela rodziny — Lindego. Gród Koper-
nika wywarł na nastolatku bardzo dobre wrażenie. Nie obyło się 
bez zwiedzania domu słynnego astronoma czy innej toruńskiej 
osobliwości — Krzywej Wieży: „Widziałem Wieżę Pochyłą, ra-
tusz sławny, tak zewnątrz, jako i wewnątrz, którego największą 
osobliwością jest to, iż ma tyle okien, ile dni w roku, tyle sal, 
ile miesięcy, tyle pokoi, ile tygodni, i że cała budowa onego jest 
jak najwspanialsza w guście gotyckim”45. Nie omieszkał zakupić 
sporego zapasu toruńskich pierników, a nawet wysłać części do 
domu — dla rodziców oraz „siostrylli”, jak żartobliwie tytułował 
swoje siostry.

Wakacje roku 1825 były ostatnimi, które Chopin spędzał w Sza-
farni. Wyjeżdżając, napisał w melancholijnym tonie: „Podobno 
i tu w Szafarni kuranta zaśpiewam, gdy ją opuszczał będę, może 
już jej tak prędko więcej nie zobaczę”46. Jak się okazało, nie zoba-
czył tego miejsca już nigdy, ale pobyt u Dziewanowskich wywarł 
niezatarte piętno na jego późniejszej twórczości.

Duszniki 1826

Fryderyk 27 lipca ukończył z pochwałą naukę w Liceum War-
szawskim, jednak ze względu na przepisy jako jednoroczny nie 
zostały dopuszczony do maturitas, czyli matury, koniecznej do 
kontynuowania nauki na studiach. Bardziej niż jego samego mar-
twiło to jego ojca marzącego o posłaniu syna na uniwersytet. Na 
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szczęście w Szkole Głównej Muzyki, o której z kolei myślał sam 
Frycek, maturitas nie było wymagane. Młody Chopin sądził, iż 
podobnie jak poprzedniego roku wyjedzie na wywczasy do Sza-
farni, ale jego rodzice mieli wobec niego inne plany. Najmłodsza 
córka państwa Chopinów, Emilka, od dawna miała poważne 
problemy ze zdrowiem — lekarze stwierdzili u niej gruźlicę, 
nazywaną wówczas suchotami.

Ratunkiem mógł być wyjazd do sanatorium, a konkretnie do 
Dusznik, które wówczas cieszyły się jako miejscowość kuracyjna 
wyjątkową renomą dzięki źródłom leczniczym — szczawom bo-
gatym w żelazo i kwas węglowy. Chociaż miejscowość ta stała się 
uzdrowiskiem na przełomie XVIII i XIX stulecia, to już wcześniej 
przybywali tu chorzy szukający zdrowia, w tym także koronowane 
głowy. W roku 1669 zawitał do Dusznik ówczesny król Polski Jan 
Kazimierz, a sto lat później władca Prus Fryderyk III.

Państwo Chopinowie postanowili, że do „wód Szlązkich” Emil-
ka pojedzie z Ludwiką Skarbkową, natomiast potem dołączy do 
niej wraz z matką jej starszy brat. Rzeczywiście również stan 
zdrowia Frycka nie był wówczas najlepszy. W lutym 1826 roku 
zapadł na, jak to określił w liście do Jana Białobłockiego, „kata-
rową afektację”, która na jakiś czas zapędziła go do łóżka. Sprawa 
była poważna, skoro pisał przyjacielowi: „Pijawki mi stawiali na 
gardło, bo mi gruczoły popuchły”47. Była to zapewne infekcja, 
której się nabawił, uczestnicząc w pogrzebie Stanisława Staszica 
24 stycznia 1826 roku. Wbrew życzeniu tego wielkiego Polaka, 
pragnącego skromnego pochówku, uroczystość ta przekształciła 
się w wielką patriotyczną manifestację. „To tylko Ci wspomnę, że 
akademicy nieśli go od Ś-go Krzyża aż do samych Bielan, gdzie 
chciał być pochowanym; że Skarbek miał mowę przy grobie, że 
trumnę jego obdarli z miłości i entuzjazmu i że na pamiątkę 
i  ja mam kawałek kiru, którym były pokryte mary, na koniec, 
że 20 tysięcy ludzi aż do miejsca ciało odprowadzało”48 — pisał 
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Chopin we wspomnianym wyżej liście, najpewniej wciąż leżąc 
w łóżku.

Emilka przebywała więc w Reinertz, bo taką nazwę nosiły wów-
czas Duszniki, wraz z opiekującą się nią Skarbkową już od lipca 
1826 roku, a Fryderyk i pani Justyna dołączyli do nich w sierpniu. 
Droga do uzdrowiska trwała w owych czasach około tygodnia. Na 
miejscu zakwaterowali się w wygodnym i nowoczesnym, oczywi-
ście jak na owe czasy, pensjonacie, funkcjonującym pod nazwą 
Dom Brügla, którego gospodarze oferowali przybywającym do 
Dusznik kuracjuszom nie tylko noclegi, ale i pełne wyżywienie, 
dostosowując serwowane posiłki do zaleconego przez medyków 
rytmu kuracji leczniczymi wodami.

Ale picie wód, jedzenie i spanie nie mogło wypełnić całego 
czasu kuracjuszom. Fryderyk szybko znudził się monotonią i ru-
tyną sanatoryjnego życia, toteż urozmaicał sobie pobyt licznymi 
wycieczkami po okolicy. Jednym z miejsc tłumnie odwiedza-
nych przez przybywających do Dusznik gości była niewątpliwie 
pustelnia na górze Einsiedelei, nazywanej Górą Rozalii, dokąd 
Chopin udał się w towarzystwie hrabiego Skarbka, jego rodziny 
oraz swojej starszej siostry, Ludwiki. Młodego Chopina w ślą-
skim uzdrowisku zachwycał przede wszystkim krajobraz, jakże 
różny od tego, do którego przyzwyczaiły go równiny Mazowsza 
czy Kujaw. Mimo ogólnego zadowolenia z pobytu w Dusznikach 
znajdował w nich jeden, ale za to niebywale istotny mankament: 
„Brak mi jednej rzeczy, której wszystkie piękności Dusznik nie 
mogą zastąpić. Niech pan sobie wyobrazi, że nie ma tu ani jedne-
go dobrego fortepianu”49 — utyskiwał. O dziwo, pomimo braku 
dobrego instrumentu młody kompozytor zdecydował się dać 
koncert, a powody, które skłoniły go do podjęcia takiej decyzji, 
z biegiem dziejów przeszły do legendy.

W Dusznikach, podobnie jak w innych śląskich kurortach, 
niemal wszędzie słychać było muzykę, przy czym nie zawsze 



57

Pan Pichon, Szafarnia oraz podróże małe i duże

koncertujący potrafili zadowolić wybredne gusta wytrawnych 
melomanów, których wśród kuracjuszy nie brakowało. Dlatego 
każde wydarzenie muzyczne mogło liczyć na spragnioną wrażeń 
na odpowiednim poziomie publiczność. Tak było chociażby, 
kiedy koncertował tu wybitny kompozytor z epoki, Felix Men-
delssohn, w dniu występu mający zaledwie czternaście lat. Tak 
też został przyjęty występ — bądź występy, według niektórych 
źródeł bowiem w Dusznikach odbyły się nawet dwa koncerty 
Chopina — do którego doszło w sali Teatru Zdrojowego.

Nie ma pewności co do tego, co skłoniło Fryderyka do zor-
ganizowania koncertu na cele charytatywne i  na co zostały 
przeznaczone zebrane wówczas fundusze. „Kurier Warszawski” 
z 22 sierpnia 1826 roku zamieścił lakoniczną informację po-
święconą temu wydarzeniu: „gdy kilkoro dzieci przez śmierć 
ojca do wód na kurację przybyłego, sierotami stały się, P. Cho-
pin, ośmielony przez osoby talent jego znające dał 2 koncerta 
na dochód tychże, co jemu wiele chwały, a tym nieszczęśliwym 
wsparcie przyniosło”50. I zapewne taka była prawdziwa wersja 
owego wydarzenia, zresztą w ten sam sposób pisze o dusznickim 
koncercie Fryderyka biograf kompozytora, Adam Zamoyski. 
Jednak narosła przez lata romantyczna legenda przedstawia nam 
nieco inny przebieg wydarzeń. Według niej szesnastoletniego 
wówczas kompozytora do występu pchnęło zauroczenie, jeże-
li nie miłość — chłopak miał bowiem zadurzyć się w pięknej 
Czeszce imieniem Libusza, która ponoć podawała kuracjuszom 
kubki z  leczniczą wodą. Dziewczyna była podobno córką ro-
botnika pracującego w miejscowej fabryce odlewów żelaznych 
Eisenschmelze, a ponieważ mężczyzna wcześniej owdowiał, jego 
najstarsze, urodziwe dziecko zastępowało rodzeństwu zmarłą 
matkę. Jak twierdził opisujący tę historię jako pierwszy autor 
artykułu z „Echa Muzycznego i Teatralnego” z 1892 roku: „Ideal-
ne przywiązanie Chopina do wiosennego dziewczęcia doszło do 
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wysokiego stopnia od chwili, gdy przestąpił próg ubogiej chatki, 
gdzie ujrzał ją rozdzielającą chleb pomiędzy zgłodniałe dziatki”51. 
Odtąd często odwiedzał dziewczynę, spędzając u niej całe godzi-
ny przy szklance koziego mleka i zaskarbiając sobie niekłamaną 
sympatię jej rodzeństwa. Zdaniem dziennikarza sprawy przybrały 
tak poważny obrót, że wzbudziło to nawet zaniepokojenie samej 
pani Justyny. Pewnego dnia, kiedy Fryderyk jak zwykle przyszedł 
po swoją porcję leczniczej wody, nie zastał Libuszy. Wkrótce do-
wiedział się o tragedii, jaka tego dnia rozegrała się w jej rodzinie: 
ojciec zginął w wypadku przygnieciony żelaznym walcem. Wie-
dziony współczuciem czym prędzej pognał do „ubogiej chatki”, 
gdzie zastał zapłakaną Libuszę w towarzystwie zrozpaczonego 
rodzeństwa. Ojciec „jeszcze w bluzie roboczej leżał zmarły na 
tapczanie”52. Zdaniem dziennikarza to właśnie pod wpływem 
owych dramatycznych przeżyć Chopin miał stworzyć Marsz ża-
łobny. Zorganizował też charytatywny koncert, z którego dochód 
przeznaczył dla ukochanej i jej rodzeństwa. Dzięki temu dzieci 
trafiły pod opiekę gminy, natomiast sama Libusza wyjechała 
do swojej ciotki w Pradze, a pożegnanie Fryderyka z nią „było 
pierwszym jego ciężkim przeżyciem”53.

Współcześni biografowie kompozytora ową opowieść o miło-
snym zauroczeniu Chopina kładą jednak między bajki. Faktem 
natomiast jest, iż koncert w Dusznikach był pierwszym zagra-
nicznym występem bohatera naszej opowieści i okazał się nie-
małym sukcesem. Młody kompozytor, zyskawszy uznanie przed 
publicznością, która wcześniej go nie znała, nabrał wiary we 
własne siły. Zyskał też mocny argument w sporze z Mikołajem 
optującym za studiami na uniwersytecie, podczas gdy sam Fry-
deryk upierał się przy konserwatorium. Miał przy tym Chopin 
junior bardzo silne poparcie w osobie Wojciecha Żywnego oraz, 
cieszącego się wielkim autorytetem, Józefa Elsnera, którzy wspie-
rali go w tych zamiarach. Ostatecznie po powrocie do Warszawy 
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sprawę załatwiono krakowskim targiem: pan Mikołaj zgodził się 
na studia syna w konserwatorium, ale pod warunkiem, że Fryde-
ryk będzie także uczęszczał na niektóre wykłady na uniwersytecie.

Niewątpliwie pobyt w Dusznikach i pijanie tamtejszych wód 
przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia młodego Chopina. 
Niestety tego samego nie da się powiedzieć o jego najmłodszej 
siostrze, Emilce.

Emilka

Opisane tu wydarzenia rozegrały się wprawdzie, kiedy Fryderyk 
był już studentem konserwatorium — jego najmłodsza siostra 
odeszła na zawsze w 1827 roku — ale niewątpliwie stanowią 
pewną cezurę w życiu kompozytora. Śmierć Emilki, towarzyszki 
beztroskich zabaw, z którą razem urządzał przedstawienia teatral-
ne i której powierzył funkcję sekretarza założonego przez siebie 
Literackiego Towarzystwa Rozrywki, uświadomiła mu kruchość 
ludzkiej egzystencji i nieuchronność śmierci. To traumatyczne 
przeżycie musiało nim wstrząsnąć do głębi, przyczyniając się do 
pojawienia się nastrojów depresyjnych, do których miał skłon-
ność jako człowiek dorosły. Wraz z odejściem najmłodszej siostry 
skończyło się też definitywnie dzieciństwo bohatera naszej opo-
wieści, najbardziej radosny i szczęśliwy okres w życiu Fryderyka 
Chopina. Dlatego już teraz wspominamy o tym wydarzeniu.

Wprawdzie zdecydowana większość biografów kompozytora 
podkreśla, że jego ukochaną siostrą była Ludwika, którą trakto-
wał jak powiernicę i najserdeczniejszą przyjaciółkę, ale wydaje 
się, iż bardzo silne więzy łączyły go także z najmłodszą z całej 
gromadki, urodzoną w Warszawie 9 listopada 1812 roku, Emilią. 
Już jako niemowlę była ona słabego zdrowia, skoro ochrzczono 
ją „z wody” już 15 grudnia. Kościelne dopełnienie sakramentu 
nastąpiło wyjątkowo późno, bo dopiero 15 czerwca 1815 roku, 
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a rodzicami chrzestnymi najmłodszej panny Chopin byli Ksawery 
Zboiński i Franciszka Dekert.

Z Emilką łączyły Frycka relacje zupełnie innej natury niż 
z najstarszą z rodzeństwa, Ludwiką, która trochę matkowała 
młodszemu bratu i siostrom. Najmłodsza siostrzyczka była to-
warzyszką jego zabaw i współautorką przedstawień, które po-
tem, wraz z resztą rodzeństwa i chłopcami mieszkającymi na 
stancji u Chopinów, wystawiali wspólnie w salonie. Biografowie 
kompozytora zgodnie przyznają, iż dziewczyna była uzdolniona 
literacko, ale przedwczesna śmierć nie pozwoliła rozwinąć się jej 
niewątpliwemu talentowi. Jak już wspomniano, wspólnie z Fryde-
rykiem napisała, odegraną potem z okazji imienin ojca, komedię 
Omyłka, czyli Mniemany filut, a potem — wraz z siostrą — po-
wieść dydaktyczną, ale to nie jedyne literackie próby najmłodszej 
panny Chopin. Wiemy, iż spod jej pióra wyszło szereg wierszy 
i komedyjek pisanych zarówno po polsku, jak i po francusku. 
Zainteresowania literackie objawiły się u niej dość wcześnie, bo 
jeszcze zanim skończyła dziesięć lat, a największą inspirację sta-
nowiła dla niej Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, gospodyni 
jednego z najznamienitszych salonów artystycznych ówczesnej 
Warszawy, przyjaciółka rodziny, a przede wszystkim — pisarka 
parająca się twórczością dla dzieci. Emilka dosłownie uwielbia-
ła jej twórczość, a nad kartami opowiadań i powieści potrafiła 
spędzać długie godziny i wydaje się, że zamierzała iść w ślady 
swojej idolki. Jako dwunastolatka wprawiła w zdumienie rodzi-
ców, przepisując dramat Ignacego Humnickiego Edyp, a potem 
współtworząc wspomnianą komedię. Podobnie jak jej starszy brat 
musiała mieć też zdolności aktorskie, skoro wcielała się w więk-
szość napisanych przez siebie bądź razem z Fryckiem ról. Tak 
było w przypadku premiery komedii Omyłka, czyli Mniemany 
filut, gdzie grała córkę głównego bohatera sztuki, burmistrza 
Tęgo brzucha, w którego z kolei wcielił się Fryderyk. Zachowała 
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się jedynie skromna próbka jej talentu w postaci wiersza, napi-
sanego z okazji urodzin Mikołaja Chopina w 1825 roku:

„Więc cóż ci, ojcze, dzisiaj życzyć mamy?
Toż samo, co w tym czasie co rok powtarzamy.
Wzrosła w nas wprawdzie z wiekiem wdzięczność i poznanie,
Lecz miłość zawsze jedna na wieki zostanie.
Nie będziemy się silić na wyrazy próżne:
Boga są wszechmocnego dobrodziejstwa różne;
Nie opuszcza On sierot, nieszczęśliwych wspiera,
Strapionych On pociesza, łzy nędznych ociera.
Zechce więc może wejrzyć w głąb serca twych dzieci,
A wtedy dla nich promyk nadziei zaświeci,
Że zdrowie, z spokojnością i pomyślność samą
Dzielić będziesz wraz z nami i kochaną Mamą!”

Nie wiemy, jak wyglądała, gdyż jedyny zachowany jej portret, 
do znudzenia powielany we wszystkich publikacjach dotyczących 
jej genialnego brata, jest wyjątkowo nieudany. Z zachowanych 
relacji osób w ten czy w inny sposób związanych z domem Cho-
pinów możemy wnioskować, iż była ładna, a wywołana przez 
chorobę bladość cery oraz oczy błyszczące na skutek gorączki 
nadawały jej wygląd „świetlisty i anielski”. Paradoksalnie su-
chotniczki w owych czasach uchodziły za prawdziwe piękności, 
gdyż ze swoimi wychudzonymi, często wręcz rachitycznymi syl-
wetkami, bladą twarzą, z ceglastymi rumieńcami i nienaturalnie 
błyszczącymi oczami doskonale wpisywały się w ideał urody 
obowiązujący w epoce romantyzmu. Szczupłe, eteryczne istoty 
wielu zapewne kojarzyły się z nimfami czy rusałkami z leśnych 
uroczysk opisywanych przez poetów. „Pamiętam dobrze tę prawie 
anielską postać, bo mnie, małego dzieciaka, zaszczyciła swoim 
łaskami, chora na piersi, nieraz wynoszona dla sił osłabłych, 



62

chopin. miłość i pasja

blada jak wosk, z rumieńcami wypieczonymi na twarzy, całe 
piękne dnie lata przepędzała w rodzaju groty z widokiem na 
Wisłę, w ogrodzie, poza gmachami uniwersytetu, z dawnego 
swego przeznaczenia zwanym «Botaniką» — wspomina kobieta 
w dzieciństwie bywająca u Chopinów. — Tam gromadziliśmy 
się miejscowe dzieciaki, około stóp sympatycznej chorej, a ta 
w zamian za wodę, którąśmy jej z bijącego źródła dla uspokoje-
nia trawiącej gorączki przynosili, za kwiatki, któreśmy dla niej 
po łączce rwali, opowiadała nam cichym, przygasłym głosem 
historie i bajki. Było tego mnóstwo”54.

Zarówno u samej Emilki, jak i jej starszego brata — choć u nie-
go dużo później — rozpoznano gruźlicę, którą zgodnie ze stanem 
ówczesnej wiedzy leczono drakońskimi metodami: upustami 
krwi i głodówkami, nie wiedząc, że mogą one tylko przyspieszyć 
szkody czynione przez tę chorobę. Na szczęście w środowisku 
medycznym pojawił się już wówczas pogląd o dobroczynnym 
wpływie pobytów chorych w sanatoriach, z czego, jak wiemy, 
skorzystała najmłodsza córka Chopinów. Leczenie nie przynio-
sło jednak spodziewanej poprawy, na co zapewne miały wpływ 
wspomniane metody leczenia stosowane przez doktora Jana 
Fryderyka Wilhelma Malcza, jednego z założycieli, a zarazem 
wiceprezesa Towarzystwa Dobroczynności, człowieka znanego 
i niezmiernie poważanego w ówczesnej Warszawie. Jego doświad-
czenie i autorytet sprawiły, że nikt przy zdrowych zmysłach nie 
poważyłby się na podawanie w wątpliwość efektywności metod 
doktora, aczkolwiek zarówno sama Emilia, jak i jej młodszy brat 
mieli poważne zastrzeżenia co do ich skuteczności. Nieszczęsna 
dziewczyna wzdragała się przed piciem zaleconego przez Malcza 
koziego mleka, do czego nakłaniała ją najstarsza siostra. Ostatecz-
nie Emila wypijała kubek, ale tylko po to, by sprawić przyjem-
ność zamartwiającemu się o zdrowie córki ojcu. Pytanie tylko, 
czy nieszczęsną dziewczynę na pewno trapiła gruźlica, bowiem 
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współcześni lekarze, przyglądając się symptomom, relacjom bli-
skich oraz całej rodzinie Chopinów, w tym Fryderykowi, mają 
co do tego wątpliwości.

Nie można oczywiście wykluczyć, że Emilka rzeczywiście cier-
piała na tę chorobę, z którą ludzkość walczyła niemal od zarania 
dziejów, a która w XIX wieku przeistoczyła się w chorobę cywili-
zacyjną. Niewątpliwie sprzyjały temu dynamiczny rozwój ekono-
miczny oraz industrializacja, w tym przede wszystkim rozbudowa 
miast, które zrzeszały duże skupiska ludzi, co znacznie ułatwiało 
przemieszczanie się prątków wywołujących gruźlicę. W efekcie 
w czasach, w których przyszło żyć Emilii i Fryderykowi Chopi-
nom, to podstępne schorzenie było przyczyną aż jednej trzeciej 
ogólnej liczby zgonów, przy czym gruźlica, zwana niekiedy białą 
zarazą, w przeciwieństwie do innych chorób zakaźnych dziesiąt-
kujących populację ludzi w przeszłości, nie pojawiała się jedynie 
okresowo w postaci epidemii, ale była permanentnym zagroże-
niem. Bezradni lekarze i różnej maści naukowcy bezskutecznie 
poszukiwali remedium, doraźnie skupiając się na możliwości 
przedłużenia chorym życia.

Niewykluczone jednak, że nieszczęsna dziewczyna chorowała 
na mukowiscydozę, ciężką chorobę genetyczną wywołaną mu-
tacją genów. Organizm osoby dotkniętej tą przypadłością wy-
twarza w nadmiernych ilościach śluz, powodując zaburzenia 
we wszystkich partiach ciała, gdzie występują gruczoły śluzo-
we, wpływając negatywnie głównie na układ oddechowy i pra-
cę przewodu pokarmowego. Śluz zatyka oskrzela i oskrzeliki, 
utrudniając oddychanie. Mukowiscydoza jest chorobą, wobec 
której także współczesna medycyna pozostaje bezsilna, a terapia 
polega głównie na łagodzeniu objawów, poprawie komfortu eg-
zystencji chorych i przedłużaniu im życia. W czasach, kiedy żyli 
bohaterowie naszej opowieści, choroba ta była nieznana nauce 
i niewykluczone, iż często bywała mylona z gruźlicą.
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Stan zdrowia Emilii uległ gwałtownemu pogorszeniu w lutym 
1827 roku. Pomimo wysiłków doktora Malcza, a może właśnie 
przez nie, dziewczyna czuła się coraz gorzej i praktycznie nie ru-
szała się z łóżka. „Już 4 tygodnie, jak Emilia leży, dostała kaszlu, 
zaczęła krwią pluć, mama się zlękła. Malcz tedy kazał krew puścić. 
Puścili raz… drugi; pijawek bez liku, wezykatorie [tj. plastry lecz-
nicze — I.K.], synapizmy [tj. plastry z gorczycy — I.K.], wilcze 
łyka, awantury, awantury!… Przez cały ten czas nic nie jadła; 
zmizerniała tak, że ani do poznania, i teraz dopiero co cośkol-
wiek do siebie przychodzić zaczyna. Możesz sobie wystawić, co 
to u nas było. Wystawże sobie, bo ja Ci opisać nie zdołam”55 — 
relacjonował Fryderyk w liście do Jana Białobockiego z 14 marca 
1827 roku. Nie mógł wiedzieć, że zaledwie rok później także Jasia 
zabierze biała zaraza, przy czym w jego przypadku podstępna 
gruźlica zaatakuje nie płuca, lecz kości. Pomimo ciężkiego stanu 
najmłodsza siostra Chopina starała się zachować poczucie hu-
moru, pocieszając strapionych rodziców i rodzeństwo. Kiedy nie 
dostała wina, o które prosiła, powiedziała z uśmiechem: „Jak nie 
dacie winka, gorsza będzie minka”56. Wszystko jednak wskazuje 
na to, że dziewczyna spodziewała się najgorszego i najwyraźniej 
pogodziła się z losem, skoro na krótko przed śmiercią napisała 
dwuwiersz: 

„Jak smutne na tej ziemi człeka przeznaczenie,
Na to cierpi, by swoich pomnażał cierpienie”57.

Emilka Chopin odeszła na zawsze 10 kwietnia 1827 roku, 
jej ciało złożono do białej trumny i pochowano na cmentarzu 
powązkowskim, a widniejąca na jej grobie inskrypcja głosi, iż 
pochowana tu zmarła „znikła w 14-ej wiośnie życia, jak kwiat, 
w którym piękna owocu kwitła nadzieja”. Śmierć nastoletniej 
Emilii wprowadziła smutek i cierpienie do domu Chopinów, 
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wcześniej pełnego radości. Ze zrozumiałych względów najmoc-
niej przeżyła ją pani Justyna, która odtąd nosiła wyłącznie ubrania 
w kolorze czarnym, ale zgon siostry, towarzyszki dziecinnych za-
baw, musiał także wywrzeć piętno na psychice Fryderyka, chociaż 
czytając jego listy z tego okresu, można mieć złudne wrażenie, 
że nad śmiercią Emilki bardzo szybko przeszedł do porządku 
dziennego. W rzeczywistości jednak zgon młodszej siostry, jak 
trafnie to ujął Jarosław Iwaszkiewicz, był dla Chopina cezurą 
oznaczającą kres „pacholęctwa i początek młodości. Już nie tak 
radosnej, bo zamglonej przeczuciem nieszczęść osobistych i tymi 
chmurami, które nad ojczyzną się gromadzą”58.
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