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Fryderyk Chopin urodził się 1 marca 1810 r. (według oświadczeń samego artysty 
i jego rodziny) lub 22 lutego (według metryki chrztu kościoła parafialnego w Brochowie, 
sporządzonej kilka tygodni po urodzeniu) w Żelazowej Woli koło Sochaczewa na Mazowszu, 
w ówczesnym Księstwie Warszawskim. Na początku XIX w. Żelazowa Wola była 
posiadłością Skarbków, zubożałej rodziny arystokratycznej. Ojciec Fryderyka – Mikołaj 
Chopin sprawował w niej funkcję nauczyciela i wychowawcy dzieci, a matka Justyna 
z Krzyżanowskich, zarządzała domem i gospodarstwem Skarbków. 

 
 

                                
           Portret Justyny z Krzyżanowskich Chopin,                                  Portret Mikołaja Chopin,       
                                matki kompozytora                                                        ojca kompozytora 
 
 
 
 
  



           Mikołaj Chopin był z pochodzenia Francuzem – urodził się w Marainville 
w Lotaryngii (na wschodzie Francji) w wiejskiej rodzinie właściciela winnicy. Jego 
wykształceniem zajęła się mieszkająca we Francji polska rodzina szlachecka – 
małżeństwo Weydlichów. Gdy w 1787 r. Weydlichowie opuszczali Lotaryngię 
wracając do Polski, szesnastoletni Mikołaj Chopin postanowił wyjechać z nimi. Polskę 
traktował jako swoją drugą ojczyzną: między innymi brał udział w Powstaniu 
Kościuszkowskim (1794 r.), walcząc w Gwardii Narodowej pod wodzą Kilińskiego. Do 
kraju swoich narodzin nigdy nie wrócił. 
 
          Justyna z Krzyżanowskich pochodziła ze zubożałaj rodziny szlacheckiej 
z Długiego na Kujawach. Obdarzona była dużymi zdolnościami muzycznymi – grała na 
fortepianie i pięknie śpiewała.  

 
 Jesienią 1810 r. cała rodzina z kilkumiesięcznym Fryderykiem i jego starszą siostrą 
Ludwiką przeniosła się do Warszawy (z Warszawą Fryderyk związany był aż do swego 
wyjazdu z ojczyzny na zawsze, w 1830 r.). Mikołaj Chopin otrzymał intratną posadę 
w Liceum Warszawskim – najpierw wykładowcy języka francuskiego, a później (w 1814 r.) 
tytuł profesora języka i literatury francuskiej. Państwo Chopinowie zamieszkali w prawym 
skrzydle Pałacu Saskiego, gdzie mieściło się liceum (w nieistniejącym dziś okazałym gmachu 
przy Ogrodzie Saskim, którego szczątkiem jest Grób Nieznanego Żołnierza). Dla 
powiększenia dochodów Mikołaj założył pensjonat dla uczniów spoza Warszawy – synów 
bogatych właścicieli ziemskich. 
 W 1817 r. rodzina Chopinów, już z czwórką dzieci - Ludwiką (1807–1855, przez całe 
życie będzie się opiekować Fryderykiem i nad nim czuwać),  Fryderykiem, Izabelą (1811-
1881, przyszła opiekunka spuścizny po Chopinie) i Emilią (1812-1827, przedwcześnie 
zmarła, wielostronnie utalentowana najmłodsza siostra Fryderyka), przeniosła się na 
Krakowskie Przedmieście do Pałacu Kazimierzowskiego, nieopodal Uniwersytetu. 
Mieszkanie Chopinów było miejscem gdzie spotykali się najwybitniejsi przedstawiciele 
świata artystycznego i naukowego stolicy. Nie brakowało przy tym muzyki. Ojciec Fryderyka 
chętnie grywał na skrzypcach czy flecie, zawsze z akompaniamentem fortepianowym żony. 
 Fryderyk od najmłodszych lat przejawiał uzdolnienia muzyczne. Już jako czteroletni 
malec ze skupieniem nasłuchiwał granych melodii i mocno je przeżywał, co objawiało się 
niekiedy płaczem lub śmiechem. Dźwięki fortepianu mogły oderwać go od najweselszej 
zabawy.  
 

      Jeszcze wiele lat później powtarzano w Warszawie zabawną opowieść o duchu 
w mieszkaniu Chopinów, który wystraszył gosposię. Okazał się nim mały Frycek w długiej 
białej koszuli, próbujący w salonie o północy odegrać na fortepianie zapamiętane za dnia 
melodie. 

  
Pierwszych lekcji gry na fortepianie udzielała czteroletniemu Fryderykowi starsza 

siostra Ludwika. Prędko jednak prześcignął nie tylko siostrę, ale nawet i matkę, która 
prowadziła dalej jego naukę. W wieku lat sześciu biegle grał, powtarzał wszystkie usłyszane 
melodie, wymyślał nowe, improwizował. Nastał czas, w którym trzeba było znaleźć dla 
chłopca fachowego pedagoga. Został nim Wojciech Żywny, z pochodzenia Czech, od lat 
osiadły w Polsce. Nie był on ani wybitnym pianistą (niegdyś wybrał zawód skrzypka), ani 
wybitnym pedagogiem, ale okazał się wymarzonym nauczycielem dla Fryderyka. Potrafił nie 
tylko rozbudzić jego smak artystyczny (zaszczepił w swym uczniu kult dla Bacha, Haydna 
i Mozarta), ale też nadać jego rozwojowi właściwy kierunek, który nie zahamował zarówno 
osobowości pianistycznej, jak i twórczej ucznia.  
 W wieku 7 lat był już Fryderyk autorem dwóch polonezów: g-moll i B-dur. 
 



      Polonez B-dur, zapisany przez Mikołaja Chopina, jest pierwszą zachowaną kompozycją 
Fryderyka. Polonez g-moll, powstały w tym samym roku i zadedykowany Wiktorii Skarbek, 
został wydrukowany w 1817 r. dzięki staraniom ks. Izydora Józefa Cybulskiego, 
proboszcza kościoła NMP na Nowym Mieście. Była to pierwsza wydana kompozycja 
Chopina. 

 
Pierwszy duży koncert fortepianowy Chopin dał w wielu lat ośmiu na wieczorze 

Towarzystwa Dobroczynności w pałacu Radziwiłłowskim (24.02.1818 r.). Sukces był tak 
wielki, że salony warszawskiej arystokracji stanęły przed nim otworem, zaś samego 
Fryderyka okrzyknięto „cudownym dzieckiem” i porównywano z Mozartem. 
 

      Sam Fryderyk nie zadawał sobie sprawy z wrażenia jakie wywołuje jego gra. Spytany 
po koncercie 24 lutego 1818 r., na którym wykonał niełatwy Koncert fortepianowy 
Adalberta Gyrowetza, co się najbardziej podobało publiczności, odpowiedział: „wie mama, 
wszyscy się na mój kołnierzyk patrzyli”) 

 
Lekcje u Wojciecha Żywnego trwały przez 6 lat, od 1816 do 1822 r., do momentu 

w którym nauczyciel nie był już w stanie niczego więcej nauczyć bieglejszego od siebie 
ucznia  (Żywnemu zadedykował Chopin Poloneza As-dur, powstałego w 1821 r.). Dalej nad 
rozwojem talentu Fryderyka czuwał Wilhelm Würfel, pianista i kompozytor konserwatorium, 
który udzielał mu cennych, choć nieregularnych lekcji gry na fortepianie i organach, oraz 
Józef Elsner, u którego od 1822 r.  pobierał prywatne lekcje kompozycji.  
 Po latach domowej nauki, jesienią 1823 r., wstąpił Fryderyk do IV klasy Liceum 
Warszawskiego. Do grona kolegów należeli między innymi znani nam z listów Chopina 
bracia Kolbergowie (Oskar – późniejszy etnograf, Antoni – późniejszy malarz i Wilhelm), 
bracia Wodzińscy oraz Julian Fontana, najlepszy obok Tytusa Woyciechowskiego przyjaciel 
Fryderyka.  
 

      Julian Fontana, na życzenie spadkobierczyń Chopina, zajął się publikacją kompozycji 
Fryderyka nie wydanych za jego życia. Były to tak zwana „opusy pośmiertne”, które 
ukazały się w latach 1855-1859.  

 
 Bardzo zdolny i inteligentny, nie miał Frycek kłopotów z nauką, choć interesował się 
głównie literaturą i historią, a nudził na lekcjach matematyki, przyrody, greki i łaciny. 
Specjalnym powodzeniem w klasie cieszył się jego wielki talent mimiczny - znakomicie 
naśladował i przedrzeźniał nauczycieli oraz  kolegów (wiele lat później, we Francji, wielki 
aktor Pierre Bocage, poznawszy bliżej Chopina, dowodził że zmarnował on wielki talent, 
rezygnując z kariery aktorskiej na rzecz muzyki). Nie osłabły przy tym jego zainteresowania 
muzyką – chodził do opery, odwiedzał składy nut, komponował i koncertował – między 
innymi na wynalezionych wówczas nowych instrumentach klawiszowych: eleomelodikonie 
i eolopantaleonie.  
 

      Eolomelodikon – prototyp późniejszej fisharmonii, instrument o dużej skali 
dynamicznej i kolorystycznej, łatwo naśladujący brzmienie różnych instrumentów. 
      Eolopantaleon – połączenie eolomelodikonu z fortepianem. Posiadał pudło rezonansowe 
ze strunami (jak w fortepianie), a w dolnej części miechy (jak w organach) uruchamiane 
nogami. Klawiatura obsługiwała jeden albo drugi mechanizm, lub oba mechanizmy łącznie.  

 
  Kiedy w kwietniu 1825 r. do Warszawy przyjechał car Aleksander, aby jako król 
polski otworzyć sejm i wziąć udział w jego posiedzeniach, jednym z punktów programu 
imprez towarzyszących temu wydarzeniu była uroczysta promocja eolomelodikonu 



z udziałem pierwszego w mieście „fortepianisty”. I nowy instrument i artysta musieli 
przypaść do gustu monarsze, skoro dał wyraz swemu zachwytowi obdarowując Chopina 
brylantowym pierścieniem.  
 Szczególne znaczenie dla kształtowania osobowości muzycznej Fryderyka miały 
wakacje letnie spędzane (dla wzmocnienia zdrowia wątłego chłopca) na wsi. Latem 1824 
i 1825 r. przebywał w Szafarni, malowniczej wsi na Kujawach, gdzie miał okazję poznania 
polskiej muzyki ludowej: notował śpiewki, brał udział w obrzędach, a nawet sam włączał się 
do grania wtórując wiejskim muzykantom na basetli. 
 

      Basetla – instrument smyczkowy wchodzący w skład kapeli ludowej, przypomina 
wiolonczelę.  

 
W listach pisanych do rodziców, ujętych na wzór „Kuriera Warszawskiego” w gazetkę 

„Kurier Szafarski” (pierwszy znany list pochodzi z sierpnia 1824 r.), daje opisy ludowych 
piosenek, wesel wiejskich, dożynek, zwracając szczególną uwagę na muzyczną stronę 
obrzędów, rodzaje śpiewów, instrumenty i osobliwości wykonawcze. Poznany wówczas styl 
surowej muzyki wiejskiej, jej odrębną harmonię i tonalność, rozmach, zapamiętanie się w 
tańcu i śpiewie, Chopin przetworzy później w swoich kompozycjach. W czasie Szafarskich 
wakacji powstają pierwsze mazurki Fryderyka  wykorzystujące cechy właściwe autentycznej 
muzyce ludowej Mazowsza i Kujaw. 
 

      W 1824 r. w Szafarni, przed miejscowym audytorium, wykonał Chopin Mazurka 
zwanego Żydkiem – pierwszą wersję późniejszego Mazurka a-moll op. 17. Mazurki pisał 
Chopin niemalże przez cały okres twórczości – od 1824 r. aż do śmierci. 

 
W latach 1825-1826, w każdą niedzielę Chopin grał na organach w kościele ss. 

wizytek.   
W 1825 r. Fryderyk napisał pierwszy utwór o kunsztownej, rozbudowanej formie – 

Rondo c-moll. Właśnie tą kompozycję  zdecydował się uznać za swoje „opus 1” i dać do 
publikacji. 

Po trzech latach nauki w liceum, w roku 1826, czekała Fryderyka dalsza niż zwykle 
podróż na wakacje – tym razem poza granice Królestwa. Pogarszające się gwałtownie 
zdrowie siostry Emilki, u której podejrzewano gruźlicę, wymagało natychmiastowej kuracji. 
Lekarz opiekujący się zdrowiem Chopinów zlecił rodzeństwu wyjazd do wód, w góry. 
Wybrano słynne z ciepłych źródeł uzdrowisko – Duszniki Zdrój na Dolnym Śląsku, 
należącym wówczas do Prus. W Dusznikach dał Chopin nieoczekiwanie dwa koncerty. Po 
nagłej śmierci jednej z kuracjuszek wystąpił publicznie by zebrać fundusze dla osieroconych 
dzieci. Ze względu na wielkie zainteresowanie koncert powtórzono.  
 

      W 1897 r. w Parku Zdrojowym w Dusznikach wzniesiony został pomnik 
upamiętniający koncerty Chopina. Od 1946 r. urządzane są w Dusznikach Zdroju Festiwale 
Chopinowskie, a od 1977 r. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków organizuje tam 
doroczne kursy dla młodych pianistów zainteresowanych twórczością Chopina. 

 
W październiku 1826 r. szesnastoletni zaledwie Chopin, rozpoczął wyższe studia 

muzyczne, rezygnując z ostatniego roku nauki licealnej. O decyzji zaniechania nauki 
w liceum tak pisał do przyjaciela Jana Białobłockiego:  „Dowiedzże się, moje życie, przy 
okazji, że do Liceum nie chodzę. Albowiem głupstwem byłoby siedzieć z musu 6 godzin na 
dzień, gdy mi doktorzy niemieccy i niemiecko-polscy chodzić, ile możności, dużo kazali; 
byłoby to głupstwo drugi raz tego samego słuchać kiedy tymczasem czego innego przez ten 
rok nauczyć się można. Tym końcem chodzę do Elsnera na kontrapunkt ścisły 6 godzin na 



tydzień, słucham Brodzińskiego, Bentkowskiego i innych, w jakimkolwiek związku będących 
obiektów z muzyką”. Fryderyk został przyjęty do Szkoły Głównej Muzyki, kierowanej przez 
Józefa Elsnera, na wydział „teorii muzyki, jenerałbasu i kompozycji”. Szkoła Główna Muzyki 
wchodziła w skład Uniwersytetu Warszawskiego (Oddział Sztuk Pięknych). 
 

      Józef Elsner – kompozytor i pedagog urodzony na Śląsku w rodzinie niemieckiej, Polak 
z wyboru. Twórca 27 oper – wszystkich w języku polskim, oraz licznych symfonii, 
utworów kameralnych i tańców – krakowiaków, mazurów, polonezów.  

 
Rozumiejąc, że zapał i talent twórczy Chopina jest niezwykle silnie związany 

z fortepianem, Elsner pozwolił swemu wyjątkowemu uczniowi, by zamiast przedłożyć 
wymagane w toku studiów kompozycje na orkiestrę, napisał serię utworów na fortepian 
z towarzyszeniem  orkiestry. Dzięki temu powstały Wariacje B-dur op. 2  na temat z opery 
Mozarta „Don Giovanni” i Rondo à la Krakowiak F-dur op. 14. Jako pracę kompozytorską 
z zakresu muzyki kameralnej uznał profesor romantyczne Trio g-moll op. 8 na fortepian, 
skrzypce i wiolonczelę.  

Rozpoczęcie systematycznych studiów muzycznych z pewnością umożliwiło 
Chopinowi rozwój, ale jego muzyczny widnokrąg ograniczał się ciągle do Warszawy – tego 
co mógł usłyszeć i zobaczyć na scenie Teatru Narodowego, czy na koncertach Resursy 
Kupieckiej. Toteż gdy jesienią 1828 r. nadarzyła się sposobność odwiedzenia stolicy 
królestwa Prus – Berlina, Fryderyk ucieszył się ogromnie. „Teraz zaś piszę, ale jak jaki 
wariat, bo nie wiem istotnie co się ze mną dzieje. Jadę dziś do Berlina. Na jedną operę 
Spontiniego; jadę dyliżansem dla spróbowania sił” – pisał w liście do Tytusa 
Woyciechowskiego. Niestety nie udało mu się poznać żadnego z czołowych muzyków 
berlińskich : „Spontiniego, Zeltera, Mendelssohna widziałem, lecz z żadnym z nich nie 
mówiłem, bo nie śmiałem się sam rekomendować” – pisał w liście do rodziców. Nikt go tu nie 
znał, nie proponował występu – na co Fryderyk na początku trochę liczył. Brak 
zainteresowania ze strony berlińczyków mógł sobie jednak powetować w drodze powrotnej – 
występem w Poznaniu, na przyjęciu u księcia Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. To właśnie tą scenę z osiemnastoletnim Fryderykiem oglądamy na 
słynnym obrazie Henryka Siemiradzkiego.  

 
 

 
Chopin grający na fortepianie w salonie księcia Radziwiłła 



 
     Radziwiłł był  uzdolnionym kompozytorem,  wiolonczelistą,  gitarzystą  i śpiewakiem. 
W swoim pałacyku myśliwskim w Antoninie, w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego (którego 
był właścicielem), gościł Fryderyka Chopina dwukrotnie -  w 1827 (gdy Chopin spędzał 
wakacje w Strzyżewie w Wielkopolsce) i 1829 r.. Chopin napisał dla niego Introdukcję 
i Poloneza na wiolonczelę i fortepian op. 3. 
      

 
Z nastaniem lata 1829 r. Chopin zakończył swój trzeci i  ostatni rok studiów teorii 

i kompozycji w Szkole Głównej Muzyki. Jak co roku, profesor Elsner zobowiązany był 
wysłać raport do ministra o postępach w nauce swych „pierwszo, drugo- i trzecioletnich” 
studentów. W urzędowym sprawozdaniu z tego roku, w rubryce Chopina, znajdujemy ocenę 
następującą: „szczególna zdatność, geniusz muzyczny”. Nierzadko się zdarza, by profesor 
wyrosły z poprzedniej epoki i jej ideałów chciał i umiał tak wysoko ocenić swego śmiałego 
w pomysłach ucznia. Rok 1829 był szczególny  również z innego względu – w związku 
z koronacją cara rosyjskiego Mikołaja I na króla polskiego do Warszawy przybyło wiele 
wybitnych osobistości z kraju i zagranicy, wśród których nie zabrakło także muzyków. 
Szczególne wrażenie zrobił na Chopinie Niccolo Paganini, echa jego wirtuozostwa 
odnajdziemy później w twórczości Fryderyka (szczególnie w etiudach).  
  

      Niccolo Paganini – sławny w świecie wirtuoz skrzypiec i kompozytor, twórca nowej 
techniki gry skrzypcowej.  

 
Po zakończeniu studiów nadszedł czas by Chopin, dla pogłębienia wiedzy 

i nawiązania artystycznych kontaktów, wyjechał do któregoś z wielkich ośrodków 
muzycznych Europy, jak Wiedeń, Mediolan, Paryż czy Londyn. W pierwszą podróż do 
Wiednia udał się z grupą przyjaciół latem 1829 r. Pobyt, choć krótki zakończył się sukcesem 
– Chopin dał dwa koncerty, na których wykonał swoje kompozycje – Wariacje B-dur op. 2  
i Rondo à la Krakowiak F-dur op. 14. Oba zostały entuzjastycznie przyjęte, zarówno przez 
publiczność jak i wiedeńską prasę.  

 
 

      W 1831 r. Robert Schumann powita wiedeńskie wydanie Wariacji B-dur op. 2 słynnymi 
słowami: „Panowie, kapelusze z głów – oto geniusz”. 

 
Po powrocie do Warszawy (poprzez Pragę, Cieplice, Drezno, Wrocław, gdzie 

uczestniczy m.in. w koncertach i przedstawieniach operowych) jesienią 1829 r., Fryderyk 
długo nie mógł ochłonąć z przeżycia, jakim były dla niego występy w Wiedniu i odniesiony 
wówczas sukces.  Marzył by jak najszybciej tam powrócić i zagrać znowu. Aby było to 
możliwe należało ukończyć utwory odpowiednie do ponownego pokazania się na estradzie. 
W lutym 1830 r. gotowy był już Koncert fortepianowy f-moll, natchniony uczuciem do 
Konstancji Gładkowskiej, ale Chopinowi od razu przyszedł do głowy pomysł nowego dzieła – 
bardziej energicznego I pełnego blasku Koncertu fortepianowego e-moll.  
 

      Panna Konstancja Gładkowska, śpiewaczka, była obiektem młodzieńczych westchnień 
Fryderyka.  

 
W tym czasie powstały również inne kompozycje – nowe mazurki, polonezy, walce, 

nokturny, etiudy, pierwsze pieśni (między innymi Życzenie, Czary, Poseł, Wojak, Precz 
z moich oczu, Hulanka), oraz kompozycja z towarzyszeniem orkiestry: Fantazja na tematy 
polskie op. 13. 



W 1830 r. odbyły się cztery publiczne koncerty Chopina w Warszawie. – po raz 
pierwszy wykonał na nich nowopowstałe kompozycje na fortepian z orkiestrą (oba Koncerty 
i  Fantazję). Były to pierwsze publiczne koncerty Chopina w Warszawie od czasów dawnych 
dziecięcych występów (wtedy wykonywał utwory innych kompozytorów). Recenzje były 
pochlebne – po wykonaniu Koncertu f-moll: „losem udarowani zostali Polacy, panem 
Chopin, jak Niemcy Mozartem” a Koncertu e-moll : „Jest to utwór geniusza”. 
 Wakacje letnie spędził Chopin w Poturzynie na Lubelszczyźnie u Tytusa 
Woyciechowskiego – zapoznał się tam z folklorem hrubieszowskim i ukraińskim („jakąś 
tęsknotę zostawiły mi twoje pola”). 

Ostatni, „pożegnalny”,  koncert przed kolejnym wyjazdem za granicę odbył się 11 
października w Teatrze Narodowym w Warszawie. Dzięki staraniom Chopina wzięły w nim 
udział także młode śpiewaczki – Anna Wołków i Konstancja Gładkowska – na czym 
Fryderykowi specjalnie zależało.  
 

        
  Konstancja Gładkowska 

 
 W podróż artystyczną zaplanowaną na dwa, trzy lata (miała prowadzić przez Wiedeń 
do Włoch, a potem do Francji) Fryderyk wyruszył 2 listopada 1830 r. Nie wiedział wtedy 
jeszcze, że nigdy już nie powróci do rodzinnego kraju. Znamienne stało się pożegnanie 
przygotowane przez przyjaciół na rogatkach Warszawy. Zaśpiewali oni specjalnie 
skomponowaną na tą okazję kantatę Józefa Elsnera, której refren jakby przewidział dalszy los 
Chopina: 

„Choć opuszczasz nasze kraje, 
lecz serce twoje wpośród nas zostaje; 
pamięć twego talentu istnieć u nas będzie, 
życzymy ci serdecznie pomyślności wszędzie”. 

  
Chopin podróżował z przyjacielem Tytusem Woyciechowskim. Udali się przez 

Wrocław, Drezno, Pragę do Wiednia. Tym razem Wiedeń rozczarował Chopina – jego 
poprzednie  koncerty okazały się sukcesem przelotnym. Po roku nikt nie proponował mu 
kolejnych występów, nie chciano też drukować jego  nowych kompozycji.  Na wieść 
o wybuchu Powstania Listopadowego (29/30.11.1830 r.) Tytus Woyciechowski postanowił 
wrócić do kraju by wziąć udział w walce. Fryderyka udało się przekonać, że powinien 
pozostać w Wiedniu i realizować swoje artystyczne plany, gdyż więcej może zdziałać dla 
Polski jako artysta sławiący jej imię w świecie, niż jako powstaniec. W Wiedniu pozostał 



Fryderyk przez 8 miesięcy. Dopiero w czerwcu 1831 r. udało się zorganizować publiczny 
koncert. Fryderyk wykonał swój Koncert fortepianowy e-moll,  nie odniósł jednak wielkiego 
sukcesu. Z niewielu recenzji jakie się ukazały po tym wieczorze tylko jedna przyznawała 
Koncertowi oryginalność i głębię. W okresie wiedeńskim muzyka Chopina nabrała nowych 
rysów: dramatycznych, gwałtownych, ujawniła się w niej nie znana przedtem siła i pasja 
twórcza. Powstały wspaniałe dzieła: Scherzo h-moll (z melodią kolędy Lulajże Jezuniu 
w części środkowej), pierwsze nokturny i przede wszystkim – przełomowe w stylu i środkach  
Etiudy. 
 W lipcu 1831 r. Chopin wyruszył przez Linz, Salzburg, Monachium i Stuttgart do 
Paryża, gdzie przybył 5 października tegoż roku. 
 
 

      Według legendy w Stuttgarcie na wieść o upadku Powstania Listopadowego miał 
Chopin stworzyć burzliwą Etiudę c-moll op. 10, zwaną „Rewolucyjną” oraz pełne tragizmu 
Preludium d-moll.  

 
 

Pierwszy koncert dany 25 lutego 1832 r. w paryskiej sali Pleyela zdobył Chopinowi 
dużą popularność. Wykonano m.in. kompozycję na sześć fortepianów (jednym z pianistów 
był Fryderyk) oraz utwory Chopina: Koncert e-moll, Wariacje op.2, parę mazurków i 
nokturnów. Fryderyk nawiązał stosunki z paryską elitą kulturalną, znalazł wydawców swych 
dzieł, zaczął udzielać dobrze płatnych lekcji.  Wszedłszy w paryskie środowisko muzyków 
szybko zawarł w nim nowe przyjaźnie, głównie z artystami młodymi, jak on przejętymi 
romantycznymi ideami. Byli wśród nich: Ferenc Liszt, Feliks Mendelssohn-Bartholdy, Hector 
Berlioz, Vincenzo Bellini, a także poeci: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Heinrich Heine 
i inni.  
 
 

     Liszt z całego grona młodych muzyków najlepiej pojął oryginalny styl kompozytorski 
Chopina. Gdy Fryderyk wręczył mu nuty swoich etiud okazało się, że Ferenc tak świetnie 
czytający wszystko „prima vista”, nie potrafi ich zagrać. Po kilku tygodniach nieobecności 
okazało się, że Liszt ćwiczył Chopinowskie etiudy w samotności. Kiedy wreszcie 
przedstawił przyjaciołom efekt swoich studiów zaimponował samemu Fryderykowi, który 
uznał, że zagrał je lepiej, niż on sam mógłby to zrobić. Etiudy op. 10  zadedykowane zostały 
Lisztowi.  

 
 
 W Paryżu w latach 1832-1833 ukazały się drukiem kolejne kompozycje Chopina: 9 
mazurków (op. 6 i  op.7), 12 etiud op. 10,  3 nokturny op. 9 oraz Koncert fortepianowy e-moll.  
  
 

      Oba koncerty Chopina wydane zostały w Paryżu, ale w odwrotnej kolejności. Jako 
pierwszy (także w tytule) opublikowano Koncert e-moll, którym Chopin debiutował na 
paryskiej estradzie, a dopiero trzy lata później ukazał się Koncert f-moll jako koncert nr 2, 
chociaż w rzeczywistości powstał wcześniej. Koncert e-moll otrzymał opus 11, zaś Koncert 
f-moll – opus 21.  

  
Kompozycje Chopina, ze względu na nowatorskie wykorzystanie fortepianu, 

wymagające śmielszych niż dotąd układów palców i ruchów rąk na klawiaturze, a także ze 
względu na niespotykane w dawniejszej muzyce pomysły harmoniczne – silne dysonanse, 



zaawansowaną chromatykę, ostre i raptowne zmiany tonacji, często budziły zdumienie 
i kontrowersje. W ostrych krytykach celował berliński krytyk Rellstab: 

„W wyszukiwaniu rozdzierających uszy dysonansów, wymuszonych przejść, rażących 
modulacji, okropnie powykręcanych melodii i rytmów, jest on wprost niestrudzony, chciałoby 
się rzec niewyczerpany. Wszystko, na co tylko wpaść można, zostaje wykorzystane, by zyskać 
efekt dziwacznej oryginalności (…)” – recenzja Mazurków op. 7 

”(…) kto ma zwichnięte palce, ten je zdoła tymi Etiudami naprostować, ale kto ma je 
zdrowe, powinien się bardzo strzec i Etiud tych nie grać (…)” – recenzja Etiud op. 10 

 
W 1834 r. car jako „król Polski” wydał rozporządzenie, na mocy którego wszyscy 

przebywający we Francji Polacy winni się zgłosić do ambasady rosyjskiej w Paryżu, w celu 
przedłużenia paszportu. Ci, którzy w określonym terminie tego nie uczynią zostaną uznani za 
politycznych emigrantów. Mimo prośby ojca, który pragnął by Fryderyk miał legalne 
dokumenty i mógł przyjeżdżać do kraju, Chopin wybrał – podobnie jak inni polscy twórcy – 
status emigranta, wiedząc że zapewne kraju już nie będzie mógł zobaczyć. Nadzieję na 
powrót do ojczyzny ostatecznie rozwiało odrzucenie propozycji cara Mikołaja, który pragnął 
pozyskać Chopina na nadwornego pianistę monarchy.  

W 1835 r. Chopin postanowił zrezygnować z występów na koncertach publicznych na 
rzecz gry w salonach dla niewielkiej grupy osób (aż do 1841 r. wystąpił tylko raz – w 1838 r.) 
Dopiero w późnych latach życia, pod naciskiem przyjaciół, a także ze względów 
finansowych, da jeszcze kilka koncertów. 
 

     Chopin zwierzył się kiedyś Lisztowi: „Ja nie nadaję się do występów publicznych – 
audytorium mnie onieśmiela, duszę się w oddechach tłumów, paraliżuje mnie ciekawy 
wzrok, zmusza do milczenia widok obcych twarzy”. 

 

  
Tryb życia Chopina w Paryżu nie wpływał korzystnie na zdrowie artysty. Ujawniająca 

się choroba płuc wymagała prowadzenia regularnego trybu życia, którego Chopin – 
utrzymujące ożywione kontakty towarzyskie – nie był w stanie przestrzegać. Z polecenia 
lekarzy Fryderyk wyjeżdża latem 1835 r. do sławnego uzdrowiska Enghiem pod Paryżem, 
skąd na wieść, że jego rodzice wybierają się do Karlovych Varów w Czechach, niezwłocznie 
tam wyrusza. Spotkanie z rodzicami nastąpiło po 5-letniej rozłące. W drodze powrotnej do 
Paryża, w czasie pobytu w Dreźnie Chopin odwiedził rodzinę Wodzińskich (trzej synowie 
Wodzińskich mieszkali w pensjonacie Mikołaja Chopina w Warszawie). W czasie 
dwutygodniowego pobytu Fryderyk daje lekcje szesnastoletniej Marii Wodzińskiej, której rok 
później oświadczy się i nieoficjalnie zostanie przyjęty. Zaręczyny obwarowane zostały 
licznymi warunkami wynikającymi z niepokoju matki panny o wątłe zdrowie przyszłego 
zięcia. Stale pogarszający się stan zdrowia Fryderyka spowodował wkrótce rozwianie się 
planów małżeńskich. 

 
 

      Latem 1837 r. nastąpiło zerwanie zaręczyn. Listy od Wodzińskich związał Fryderyk 
niebieską wstążeczką w mały pakiecik, dołączył otrzymaną kiedyś od Marii różę i opatrzył 
wiele mówiącym napisem „Moja bieda”. 

 
 
W latach 1835-1836  ukazały  się w druku kolejne utwory Chopina: Scherzo h-moll 

op. 20, Koncert fortepianowy f-moll op.21, Andante spianato i Polonez Es-dur op. 22 na 
fortepian z orkiestrą, Mazurki op. 24, Ballada g-moll op.23,, 2 polonezy op. 26 i  2 nokturny 
op. 27. 



 Z początkiem 1838 r. spotkał Chopina niezwykły zaszczyt: otrzymał zaproszenie na 
dwór króla francuskiego Ludwika Filipa I. Pierwszy występ przed rodziną królewską odbył 
się w lutym, zachwyt słuchaczy wzbudziły nie tylko własne kompozycje Fryderyka, lecz 
również natchniona improwizacja.  Przed francuską rodziną królewską wystąpi jeszcze 
w 1841 r., przyjmowany z honorami i suto wynagrodzony. 
  

Wiosną 1838 r., na spotkaniu salonowym u żony konsula hiszpańskiego, spotkał 
Fryderyk Aurorę Dudevant, znaną i poczytną pisarkę o męskim pseudonimie George Sand. 
George Sand miała opinię kobiety śmiałej i buntowniczej, ubierała się po męsku, paliła 
cygara, szokowała swobodą obyczajową. Znajomość ta przerodziła się w trwający 9 lat 
związek. Jesienią 1838 r. Chopin postanowił na wiele miesięcy opuścić Paryż i swoich 
uczniów, by towarzyszyć George Sand w podróży na hiszpańską wyspę Majorkę, gdzie 
pisarka wybierała się ze względu na zdrowie swoich dzieci.  
 

      Jeszcze zanim Chopin i George Sand wyjechali, związek ich został uwieczniony 
wspólnym portretem  namalowanym przez E. Delacroix. W późniejszych latach, gdy doszło 
do rozstania, płótno zostało rozcięte i powstały z niego dwa osobne, sławne dziś obrazy. 

 
 

                             
 E. Delacroix – George Sand                                                    E. Delacroix – F. Chopin 
 

 
Niestety wilgotny klimat i prymitywne warunki jakie zastali na Majorce, sprawiły że 

Fryderyk poważnie się rozchorował Po wizycie miejscowych lekarzy rozeszła się wieść, że 
Chopin jest chory na gruźlicę, budzącą wówczas w Hiszpanii zabobonny strach przed 
zarażeniem. George Sand, jej dzieci I Fryderyk musieli natychmiast wyprowadzić się z willi 
w której mieszkali, a także pokryc koszty dezynfekcji, odmalowania ścian, a nawet kupna 
wyposażenia, gdyż wszystkie sprzęty, łącznie z pościelą miały zostać spalone. Schronienie 
znaleźli w opuszczonym przez kartuzów klasztorze Valldemosa. Mimo słabego zdrowia 
i złego samopoczucia Fryderyk nie przestawał komponować – ukończył cykl 24 Preludiów 
op. 28, Balladę F-dur op.38,  słynne Polonezy A-dur i  c-moll op. 40.  
 

      Cykl 24 Preludiów op. 28 stanowi hołd złożony przez Chopina Bachowi. 
 

Gdy 13 lutego 1839 r. Chopin opuszczał wyspę, stan jego zdrowia był gorszy niż 
przed przyjazdem, toteż po tygodniowym pobycie w Barcelonie i kilku tygodniach 
w Marsylii, George Sand postanowiła zawieźć Chopina do swojej wiejskiej posiadłości 



w Nohant, by odzyskał siły. W Nohant Fryderyk miał wymarzone warunki do pracy twórczej, 
tutaj też powstały największe kompozycje – trzy wielkie sonaty (b-moll podczas pobytu 
w 1839 r., h-moll w 1844 r. i g-moll na fortepian i wiolonczelę w  1846 r., ostatnie ballady, 
scherza, wielkie polonezy, nokturny, walce, mazurki). Większość kompozycji zostaje w tym 
czasie wydana – gotowe rękopisy przesyłał Chopin do Paryża, do swego przyjaciela Juliana 
Fontany, on zaś kontaktował się z wydawcami. Chopin spędzał w Nohant okres od wiosny do 
jesieni, począwszy od 1839 r. do roku 1846 (za wyjątkiem 1840 r.) Lata związane z Nohant 
stanowiły najszczęśliwszy okres w jego życiu od czasu opuszczenia ojczyzny. 

W 1840r., przy okazji uroczystości sprowadzenia prochów Napoleona do Paryża, 
Chopin wysłuchał próby generalnej Requiem d-moll W.A. Mozarta. Kompozycja ta zrobiła na 
nim ogromne wrażenie. Do końca życia niechętnie rozstawał się z jej małą partyturą.  
 Po roku 1846 Chopin zaprzestał komponował i w roku 1847 ukazały się w druku tylko 
trzy ostatnie, wydane za jego życia opusy: 63, 64 i 65. Wskutek nieporozumień w rodzinie 
George Sand, pomimo stale pogarszającego się zdrowia, Chopin nie wyjechał latem 1847 r. 
do Nohant. Kiedy nadeszła zima poczuł się gorzej niż kiedykolwiek, jednak uległ namowom 
przyjaciół i 16 lutego 1848 r. dał swój ostatni koncert w Paryżu, przy wypełnionej po brzegi 
Sali Pleyela (wśród słuchaczy była rodzina królewska i arystokracja). Wkrótce potem 
zdecydował się wyjechać na lato do Anglii i Szkocji, korzystając z zaproszenia swej 
uczennicy Jane Stirling (dedykował jej Nokturny op.55). Chopin koncertował w prywatnych 
domach arystokracji, grał także w obecności królowej Wiktorii i jej rodziny. Występował 
również publicznie. Intensywne życie towarzyskie, brak wypoczynku i niekorzystny klimat 
sprawiły, że stan jego zdrowia ciągle się pogarszał. Po raz ostatni Chopin koncertował w 
Londynie 16 listopada 1848 r. na rzecz polskich emigrantów. Koncert towarzyszył balowi 
dobroczynnemu, toteż jego gry mało kto słuchał, wszyscy byli zajęci przygotowywaniem 
zabawy. W gazecie w sprawozdaniu z całej imprezy nie wymieniono nawet jego nazwiska. 
Był to jednocześnie ostatni występ Chopina.  
 W tym samym miesiącu – listopadzie 1848 r. – Fryderyk postanowił wrócić do 
Paryża, licząc że zmiana klimatu wpłynie na poprawę zdrowia. Nadzieje okazały się jednak 
płonne – całą zimę chorował. Wprawdzie jeszcze udzielał nielicznych lekcji (w pozycji 
półleżącej), ale nie miał sił by komponować. Ostatni utwór -  Mazurek  f-moll (wydany już po 
śmierci kompozytora) powstanie gdy Chopin poczuje się nieco lepiej – wiosną 1849 r. 
Poważny krwotok w czerwcu 1849 r. nie pozostawiał wątpliwości, że gruźlica Chopina jest 
już w ostatnim stadium.  
 

      W czerwcu 1849 r. Fryderyk napisał długi list do siostry Ludwiki rozpaczliwie błagając 
ją o przybycie: „Jeżeli możecie to przyjedźcie. Słaby jestem i żadne doktory mi tak jak Wy 
nie pomogą(...)” 

 
Z początkiem sierpnia przybyła do Paryża siostra kompozytora – Ludwika i pozostała 

z bratem aż do końca jego życia. We wrześniu 1849 r. Chopin przeniósł się pod swój ostatni 
adres – do dużego, słonecznego mieszkania przy placu Vendôme 12.  W ostatnich chwilach 
przytomności prosił by po śmierci wyjęto jego serce i przewieziono do Warszawy. Prosił 
również by na pogrzebie wykonano Requiem Mozarta. Nie wydane za życia Chopina 
kompozycje miały zostać, według jego  woli zniszczone. Śmierć nastąpiła 17 października 
około 2 nad ranem. Pogrzeb odbył się 30 października na paryskim cmentarzu Père Lachaise. 
Zabrzmiało Mozartowskie Requiem i Marsz żałobny z Sonaty b-moll Chopina. 

Po pogrzebie Ludwika zlikwidowała mieszkanie brata, zabrała rzeczy osobiste, 
rękopisy i pamiątki i wróciła do Warszawy. Wiozła ze sobą też serce Fryderyka, które w urnie 
zostało wmurowane w filar kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.  



Wśród nekrologów i artykułów jakie ukazały się po śmierci Chopina, jeden zawierał 
słowa wyjątkowo piękne, sławne do dziś – Cypriam Kamil Norwid w poznańskim „Dzienniku 
Polskim” napisał: Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Fryderyk 
Chopin zszedł z tego świata (...) 

 

 
 

Rysunek T.Kwiatkowskiego – 17.10.1849 r.  


