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To, czym lwaszkie1vicz góruje chyba 
nad 1vszystkimi naszymi pisarzami -

20 II 1894-2 III 1980 

to różnorodność jego talentów i 
umiejętności. Uprawia on z jednakim 
po1vodzeniem poe::ję , powieść i nowelę -
rod::aj, którego w polskiej literatur::e 
najdoskonalszym jest mistrzem -
uprawia krasomówst1vo okolic::nościowe, 
::na się na mu::yce i pis::e studia :: tej 
d::ied::iny , jest wybitnym autorem dramatyc::nym. 

Maria Dąbrowska 



Dyrek tor i kierownik artystyczny 

IGNACY G OGOLEWSKI 
JAROSŁAW 

IWASZI<IEWICZ 
O SO BY: 

F ryderyk Chopin ROMAN KRU CZKOWSKI 
WOJCIECH OSEŁKO 

Baronowa Aurora Dudevant (George Sand) EMILIA KRAKOWSKA 

JERZY MAT ALOWSKI 
Maurycy 
Solange 

jej dzieci HANN A MlKUĆ 
MARZENNA MANTESKA 

Antoni Wodziński, przyjaciel Chopina IGNACY GOGOLEWSKI 
JERZY MOLGA 

Panna de R osieres (Rozjerka), uczennica C hopina HALINA CHROBAK 

Augustyna, kuzynka i wychowanica pani Sand MAGDA CELÓWNA 

T eodor Rousseau, młody malarz JÓZEF MIKA 

Clesinger, rzeźbiarz M AReK fPo\CKO\VL'\~ 

Fernand, syn bogatego sąsiada BOG DAN KOZYRA 

Jan , słuźący Chopina ZYGMUNT MALANOWICZ 

Madelaine, wiejska dziewczyna BOGUSŁAW A PUCHAŁA 

"' g l 

sezon 1989/90 

~ato u; ~o/VOhant 
Rzecz dzieje się w posiadłości pani Sand, N ohant, latem w roku 184 ... 

Inscenizacja 

JÓZEF SŁOTWIŃSKI 

Scenografi a 

JE R ZY MASŁOWSKI 

Asystent reźysera 

M AGDA CELÓW N A 

Kontrola tekstu 

IZABELLA MIESZCZANOWSK A 

K ierownik literacki 

WOJCIECH NATANSON 

Reźyseria 

IGNACY GOGOLEW SKI 

~ierownictwo m uzyczne 

AN DRZEJ SEROCZYŃSKI 

Utwory F r . Chopina wykonuje 

PAWEŁ SKRZYPEK 

Inspicjent 

JO LANTA DEMBIŃSKA 

\1 
Premiera w grudniu 1989 r. na scenie Teatru Buffo 

Wykorzystano płytę „Polskich Nagra11" : NOVI SING CHOPIN 
Przerwa po l akcie 



Chopin stworzony był dla Sand przez Opatrzność. Wygna
niec, wrażliwy, nieszczęśliwy, tęsknił za Polską , za rodziną, 
a nade wszystko za słodyczą macierzyńskiej miłości. 

Podbój nie był łatwy. Chopin, istota delikatna, niebiańska 
i niejako obca na ziemi, czuł wstręt do wszelkich gwałtownych 
sporów, do zbyt swobodnego stroju, a nade wszystko do 
skandali. Jego ulubiony klimat był to klimat salonu wspaniale 
umeblowanego, pełnego pięknych kobiet, szlachetnych, muzy
kalnych, gotowych słuchać w półmroku Nokturnu,który był 
również spowiedzią. Pogrążał chętnie szlachetne audytorium 
w głęboką zadumę, a potem nagle ożywiał bohaterskimi uczu
ciami, opiewając męczeńską Polskę. W polityce Chopin wyzna
wał konserwatywne zasady; w miłości był czuły i nieśmiały. 
Płochy platonizm odpowiada! jego słabemu temperamentowi. 

W czasie pierwszego spotkania wydał surowy sąd o powieś
ciopisarce, która nosiła się po męsku i paliła cygara, mówiła 
„ty" swoim dziwnym przyjaciołom , zerwała z całym światem 
poza światem sztuki i która ostentacyjnie głosiła poglądy 
demokratyczne i socjalistyczne. Jakże była różna od pięknych 
Polek, anielskich i jasnowłosych, w których się cnotliwie kochał 
dotychczas. Łatwo więc pojąć, że zrazu nie chciał jej odwiedzić, 
a po pierwszej wizycie w „Hotel de France" powiedział: „Cóż za 
antypatyczna kobieta, ta pani Sand! Ale czy to naprawdę 
kobieta. Jestem skłonny wątpić ... " 

,,, 

ANDRE MAUROIS 
Po młodszym o siedem lat Chopinie Sand mogła się spodzie

wać synowskiego, prawie dziecięcego stosunku. 
Młoda Polka, którą miał nadzieję poślubić, Maria Wodzińs

ka, stopniowo odsuwała się od niego na rozkaz rodziców, 
przerażało ich bowiem kruche zdrowie Chopina. Nie mówił 
nigdy o swoich smutkach, czuł jednak głęboką potrzebę pocie
chy. A Sand była gotowa pocieszyć go całkowicie. 

* * * 
Pierwsze lato w Nohant upłynęło szczęśliwie. Chopin jednak 

nie lubił wsi. „Pragnął zawsze Nohant i nigdy Nohant nie znosił 
Jego wiejskie tęsknoty szybko ulegały zaspokojeniu . Przecha

dzał się nieco, zasiadał pod drzewem lub zrywał kilka kwiatów. 
Potem wracał, by zamknąć si~ w swoim pokoju .. . " Nic mógł 
brać udziału w życiu na wolnym powietrzu, które urzekało 
George i dzieci. Czuł się jednak lepiej i jego fort~pian śpiewał od 
rana do wieczora. „Tworzy zachwycające rzeczy od czasu, gdy 
jest tutaj", pisała George; i rzeczywiście skomponował tego lata 
Sonatę h- 11101/,drugi Nokturn i trzy Ma::urki. Muzyczny smak 
przyjaciółki był dla niego bardzo cenny. Była „subtelną słucha
czką" . Znając go dobrze, rozumiała go tak samo jak siebie, i 
słuchając jak grał, śledziła jego życie wewnętrzne, życie zawsze 
utajone, którego jedynym wyrazem, tajemniczym i mglistym, 
była muzyka. 

Chopin nie był stworzony do miłosnych rozkoszy. Stal~ 
chory, nie wytrzymywał ich fizycznie i - pomimo błagan 
- Aurora bardzo wcześnie zmusiła go do umiaru, który 
przeobraził się potem w całkowite wyrzeczenie. „Od siedmiu lat 
żyję z nim i z innymi jak dziewica . Przedwcześnie zaczęłam 
udawać stan1, nawet bez wysiłku czy poświęcenia, tak bardzo 

.. . TA PANI SAND! 
byłam zmęczona namiętnościami i rozczarowana; i to bezpo~ 
wrotnie. Jeżeli jakaś kobieta na świecie powinna była wzbudz1c 
w nim całkowite zaufanie, to ja, ale on nigdy tego nie zrozu
miał. .. Wiem, iż wiele osób mnie oskarża; jedni, że wyniszczyłam 
go swoją gwałtowną zmysłowością, inni, że doprowadzałam go 
do rozpaczy kaprysami. On zaś skarży się, że go zadręczałam 
zmuszając do umartwień, podczas gdy ja byłam absolutme 
pewna, że przyprawiłabym go o śmierć postępując inaczej ... " 

* * * 
Przedstawianie w latach 1840- 1845 Chopina nieustannie 

chorego, niszczonego przez nienasyconą ba~hant~.ę: był.oby 
obrazem fałszywym. Wpływ Sand na Jego tworcz~sc 1 na Jego 
życie był wówczas w całej pełni dobroczynny,. zarowno dz1ęk1 
radom, jakich mu udzielała, jak i opiece, któreJ mu 111~ .skąpiła. 
W te lata spędzone w Nohant Chopin był tak s.zczęshwy, pk 
tylko było go stać. Niestety, ani charakter, am choroba me 
pozwalały mu długo być szczęśliwym . 

Środowisko które bawiło Sand, doprowadzało do rozpaczy 
Chopina. Prze~ długi czas jednak polityczna niezgoda, różni.ce 
gustów, zazdrość nie przeszkadzały im w zachowa.nrn głębokieJ 
przyjażni - miłosnej ze strony Chopma, mac1erzynsk1eJ. 1 pełneJ 
podziwu u Sand. Czuwała nadal nad sw01m chorym z 111ezm1er
ną pieczołowitością. Nie wyleczyła go, ale stan Jego zdrowi~ 
uległ poprawie dzi.ęki jej op~ece, 1 nadal got~.wa był~, rzum 
wszystko, by go p1elęgnowac. „Mały Chopm „,Chip ,„Ch1-
pette". „Chopinsky" był jej całkowicie oddany. Gdy pozosta
wała w łóżku co zdarzało się dość często, całe życie bowiem 
skarżyła się n~ wątrobę i kiszki, trzeba było widzieć,. z jakim 
zapałem, pomysłowością i oddaniem spełniał funkcje p1elęgma-

rza . Zwłaszcza jednak łączyło ich nadal umiłowai;ie piękna . 
Pewnego wieczora w Nohant mówiła w jego obe~nosc1.' tak Jak 
to ona potrafiła, o ciszy pól i cudach natury, „Jakie to p1ę~ne, _co 

opowiedziałaś" - rzekł Chopin. „Tak u~ażasz? ~ odpow1ed~1a
ła. Przetłumacz to więc na muzykę. Chopm natychmiast 
zaimprowizował prawdziwą symfoni~ pastoralną. George ~a~d, 
stojąc przy nim, oparłszy mu dehkatme rękę na ram1e111u, 
szeptała: „Odwagi , aksamitne palc.e!'_' . 

Kto wie, czy bez tej ręki na ram1e111u 1 bez magicznego "."pływu 
Nohant Chopin skomponowałby w czasie swojego krotk1ego 
życia tyle arcydzieł? Kto wie, czy w ogóle by żył? 

* * * 
Bardzo smutną i głupią jest rzeczą poróżnienie się dwóch 

istot, któ re się bardzo kochały. Najczęściej nie zachodzi w isto
cie nic poważnego. Jakieś słowa, nigdy nie wypowiedziane lub 
wypowiedziane bez zbytniego przekonania w chwili zniechęce
nia, zostały doniesione przez osoby trzecie, usłużne lub złośliwe. 
Wskutek urazy lub dumy ten, co został oczerniony, nie chce się 
usprawiedliwiać. Przedłużające się milczenie sprawia, że jedno 
dla drugiego umiera . Tak rwą się uczucia. 

W listopadzie 1846 r. Chopin opuścił Nohant. Daleki był tego 
dnia od myśli, że tu nigdy nie wróci .. . 

Andre' Maurois - „Lelia czyli życie George Sand'', fragmenty 
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JAROSŁAW IW ASZKIEWICZ 
Ileż atramentu wylano na temat tego stosunku, 

ile toczono sporów i dyskusj i, i leż utworów literackich 
czy półliterackich spłodzono na ten temat - a kwestia, 
po czyjej stronie była tu taj racja, po czyjej wina, dla
czego właśnie tak s i ę zaplątało, pozostaje nie rozstrzy
gnięta do dzi ś dnia. Zetknęły się tu natury bardzo różne 
i bardzo skompl ikowane i od samego początku można 
było przewidzi eć, że nic dobrego z tej znaj omości , z tej 
miłości nie wyniknie. Cała ta spawa ma tyle aspek tów, 
ile ma każdy stosu nek dwojga wybitnych ludzi, i aspek
tów tych rodzi s i ę tym więcej , im bardziej analizuje się to 
zagadnienie . N ie można być tutaj ani zwolennikiem Geor
ge Sand , ani zwolennikiem Chopina . Oboje zaplą ta l i s ię 
w sieci, które s tawiała im ich własna natura, oboje 
należe li do tego typu ludzi, którzy raczej ze wszystkiego 
mogli zrezygnować aniże li wyrzec się swojej na tury. 

* * * 
„O ile znam ich oboje, mogę sądzić , że znienawidzą się 

po mies iącu wspólnego życia. To są dwie natury na anty
podach ... " 

I rzeczywiście trudno o większe kontrasty. Chopinem 
musiała tu jednak kierować zaślepiająca namiętność , gwał
towna chęć przemiany samotniczego życia . Kazała mu 
ona zamykać oczy na wiele rzeczy. 

Pani d 'Agoult miała częściowo rację : j eżeli „kochan
kowie" nie znienawidzili s ię po miesiącu wspólnego po
życia, to w każdym razie pojęli , że nie są dla siebie stwo
rzeni i że są obcy sobie jak ogień i woda. 

I 
„D WIE NATURY NA ANTYPODA CH " 

Z tego rozczarowania płynęła cała neurastenia Chopina, 
podkopuj ąca jego ogólny stan zdrowia. 

* * * 
Ktoś powiedział: wielkie uczucia zaczynają się od wznio

słych słów, a kończą s ię na niskich czynach. Sytuacja do
mowa w Nohant poczyna ła się gmatwać, a Chopin nie 
mógł na to spoglądać spokojnie. ( ... ) Odczuwał, że pani 
Sand ma dosyć jego towarzystwa, że zaczął jej po prostu 
ciążyć. O miłości dawno przestali mówić, przyjaźń była 
co najmniej wątpliwa . Serdeczny ton Chopina dawno 
zmienił się w ironię pełną goryczy. 

* * * 
Zwyczajem ówczesnych egzaltowanych kobiet było pub

liczne do bijanie swych kochanków w przej rzyście skompo
nowanych powieści ach. Pani d'Agoult w swej „Nelidzie" 
stworzyła okrutny i niesprawiedliwy paszkwil na Liszta. 
Pani Sand, chcąc pozbyć się Chopina, napi sała swą „Luk
recję Floriani ", gdzie pod postacią księci a Karola odma
lowała Fryderyka . Umiały te kobiety pi sać tak, że portre
ty owe były podobne, każdy je poznawał , a jednocześnie 
raniły śmierte lnie serca odtrąconych mężczyzn pogardą 
i niesprawiedliwością. („ .) „Lukrecja Floriani ' ' była ostat
tnim gwożdziem do trumny ich stosunk u i przyjaźni . 
Chopin nie dał poznać po sobie, jak był dotknię ty , upo
korzony i obrażony, ale zapamiętał owo poświęcenie naj
droższych uczuć dla wątpliwej wartości literatury. 

* * * 

Pospolicie kończy się ta historia, która miała być tak 
romantyczna. Chopin wyszedł z niej całkiem rozbity. ( ... ) 

Cokolwiek by s ię powiedzi ało o pani Sand, jakkolwiek 
irytuje nas jej egoizm, jej frazesy, jej nieszczerość, jej 
nieznośne rozszczebiotanie - za jedno należy jej się wdzięcz
ność potomności i miejsce w sercu każdego kochającego 
muzykę człowieka, a mianowicie za stworzenie dla Cho
pina tego gniazda uwitego w gąszczu starych drzew, w 
którym mógł on spokojnie poświęcać się swojej twór
czości. Nie bardzo rozumiej ąc muzykę Chopina, instynk
tem macierzyńskim wiedziona, umożliwiła mu spokojne 
otoczenie, le gite et le couvert , jak mówią Francuzi, i 
dała mu możność oddania s ię bez zastrzeżeń jego wielkiej 
twórczości. Tu , w tym Nohant (.„) Chopin mógł się 

mimo wszystko odseparować od całego świata i poświęcić 
swemu dziełu . Wszystkie letnie miesiące od roku 1839 
do 1846 włącznie (z wyjątkiem r. 1840) spędzał w tym 
uroczym wiejskim ustroniu i tu pows tały najważniejsze, 
najwspanialsze, najdoj rzalsze jego dzieła . Drzewa w parku 
Nohant i hałaśliwi goście pani Sand słuchali od rana do 
nocy dźwięków rozbrzmiewaj ących z pokoju Fryderyka; 
z tych okrawków powstawało jego potężne dziedzictwo, 
niemal wszystko to, co nam po sobie zostawił. W tym 
otoczeniu gwarnym , kapryśnym, chwilami dziwacznym, w 
gruncie rzeczy niezmiernie pospolitym - powstawała ta 
naj przej rzystsza, najdeli ka tniejsza i naj osobliwsza architek
tura, jaką jest muzyka Chopina . 

Jarosław Iwaszkiewicz - „Chopin'', fragmenty 



ADAM 
MICKIEWICZ 
PRECZ 
Z MOICH 
oczu 
PIEŚŃ 
FRYDERYKA 
CHOPINA 

Op. 74 nr 6 

„Precz z moich oczu! „." Posłucham od razu ... 
„Precz z mego serca! ... " I serce posłucha .. . 
„Precz z mej pamięci ... " Nie, tego rozkazu 
Moja i twoja pamięć nie posłucha! 

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka, 
Tym szerzej koło żałobne roztoczy -
Tak moja postać, im dalej ucieka 

Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy. 

Na każdym miejścu i o każdej dobie, 

Gdziem z tob<1 płakał, gdziem się z tobą bawił, 
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, 

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. 

Czy zadumana w samotnej komorze 
Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę, 

Przypomnisz sobie: „Właśnie o tej porze 
Śpiewałam jemu tę sam<! piosenkę" . 

Czy grając w szachy, gdy pierwszymi ścieai 
, "' 
Smiertelna złowi króla twego matnia -
Pomyślisz sobie: „Tak stały szeregi, 

Gdy się skończyła nasza gra ostatnia". 

Czy to na balu w chwilach odpoczynku, 

Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział, 
Obaczysz próżne miejsce przy kominku -

Pomyślisz sobie: „On tam ze mną siedział". 

Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem 
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje 

Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem 
Pomyślisz sobie: „Ach to nasze dzieje!" ... 

A jeśli autor po zawiłej probie 
Parę miłosną na ostatek złączył, 
Zagasisz świecę i pomyślisz sobie: 

„Czemu nasz romans tak się nie zakończył?" ... 

Wtem błyskawica nocna zamigoce, 

Sucha w ogrodzie zaszeleszcze grusza 
I puszczyk z jękiem w okno załopoce ... 
Pomyślisz sobie, że to moja dusza. 

Tak w każdym miejscu i o każdej dobie, 

Gdziem z tob<! płakaL gdziem się z tob<! bawił, 
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie. 

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. 

Gdyby Chopin by/ najpowściągliwszym , tud::.ie:': najmniej pró:':nym i ambitnym ze ll'S::.y stkich żyjących m uzyków, to c::.czono by go już 
od dawna.jako twórcę nowego sty lu.j ak w ogóle n01l'ej s::.ko/y \\ ' ::.akresie sz tuki kompo::.ytorskiej . Gdy przed kilku miesiącami bawi/ 
pr::.e::. czas krótki w nas::.ej slolicy, niewielu tylko mia/o Io s::.c::.ęście slys::.eć go grającego. a rac:ej improwizującego poniekąd, ale tych 
niewielu nigdy się nie ro::.stanie ::. ty m wspomnieniem .. . 

„The Musical World" 23 II 1838 

Chopin daje się slys::.eć r::.adko i 11· du:':y ch odstępach c:asu. Ale 1rla.1'nie to, co staloby się dla kogo innego pr::.yc::.yną ::.apomnienia 
i braku siali')! , jemu st11•or::.ylo opinię ll'_)':':s::.ą nad kaprysy i puk/er::. pr::.eci1I' ws::.e/kiej ry 11'a!i::.acji, :::azdrości i niesprawiedliwości .. . 
Dzięki temu ten 11yhrany::. H')"branych , pr:::ebywający siale\\' ivy:':s:::ych regionach, pod każdym względem ary stokratyczny artysta 
:::ostal uchroniony odjakiegoko/11•iek a laku. Zamilkly ju:': :::upelnie krylykujące go glosy .jak gdyby przesra/ być istotą ivspólc:::esną ... 
Nie szukającfals:::y1l'ej oryginalno.\'ci,jest lak samo ś1l'ietny 11· stylu. j ak 11· pomyslach. Umie on bo11•ie111 myślom nadać noweformy . 
Cechujące jego ojc:y:::nę pell'na d:::iko.\:ć i gil'a!townofr ::.najdują H'Jra::: 11· .\:mialych dysonansach i s woisly ch harmoniach, pode::. as gdy 
jego osobista de!ikatno.fr i li'dzięk objall'iają się 11· tysięc::.nych konturach , 11· 1ysięc::.nych najorygina/niejs::.ych o:::dobach. Na 
ponied::.ialko11'Ym koncercie odegra/ Chopin te swoje u1 11·ory, które najbard::.iej odbiegają od form klasyc::.nych ... C::.i(jąc się bardziej 
11• kręgu pry1rnlny m ni:': 11·.fród pr::.ygodnej puhlic:ności, m ógl be::. 11'_)'stal1'ienia się najakiko/11•iek ::.ar::.ut ohja11•il' się takim,jakimjest 
is totnie , to jest j ako poeta elegijny, glęboki, c::.ysly i mar::.ycielski. 

F. Liszt, „Re1•ue et Gazette Musicale de Paris" 2 V 1941 

Chopinjesl pr:::edC' 11·s::.ystkim poelą, poetą lVrażlill')'m, który stara się, ahy poe:::ja domi1101rnla . S t1 l'ar::.a nad:::wy c::.ajne trudnofr i 
H')'konall'c:::e , /ee::: nigdy::. uszc:::erbkiem m elodii . która :::ml's::.ejest pros/a i oryginalna. Obser 11·ujcie ręce pianisly i :::obac:::cie, zjaką 
przed:::iirną lat11•0.\:cią ll'ykonuje on pełne gracji pasa:':e, jak ::.bli:':a odleglo.\:ci k /a ll'iatury, jak pr:::echod::.i::. piano do for1e i kolejno 

::. .for le do piano. 

L. Escudier„,La France Musicale" 27 II 1942 



Laureaci Międzynarodowych 
Konkursów F. CHOPINA lffi . 

Nr Rok Laureaci Kraj 
I 1927 I Lew Oborin ZSRR Nr Rok Laureaci Kraj 

II Stanisław Szpinalski Polska VII 1965 I Martha Argerich Argentyna 
III Róża Etkin Polska II Arturo M oreira-Lima Brazylia 

II 1932 I Aleksander U ninski Francja III Marta Sosińska Polska 
II Imre Ungar Węgry VIII 1970 I Garrick Ohlsson USA 

III Bolesław Kon Polska II Mitsuko Uchida Japonia 
III 1937 I Jakow Zak ZSRR III Piotr Paleczny Polska 

II Roza Tamarkina ZSRR IX 1975 I Krystian Zimerman Polska 
III Witold Małcużyński Polska II Dina Ioffe (Joffe) ZSRR 

IV 1949 I Halina Czerny-Stefańska Polska III Tatiana Fiedkina ZSRR 
Bella Dawidowicz ZSRR X 1980 I Thai Son Dang Wietnam 

II Barbara Hesse-Bukowska Polska II Tatiana Szebanowa ZSRR 
III Waldemar Maciszewski Polska III Arutiun Papazjan ZSRR 

V 1955 I Adam Harasiewicz Polska XI 1985 I Stanisław Bunin ZSRR 
II Władimir Aszkenazi ZSRR II Mare Laforet Francja 

III Fu Cung Chiny III Krzysztof Jabłoński Polska 
VI 1960 I Maurizio Pollini Włochy XII 1990 ??? ??? 

II Irina Zaricka ZSRR 
III Tania Aszot-Harutunian Iran 



Kazimierz Przerwa Tetmajer Na wiejskie gaje, na kwietne sady, 
Na pola hen , 
Idzie nocami cień jego blady -
Cichy, jak sen. 

Słucha jak szumią nad rzeką lasy 
Owite w mgły; 

CIEŃ CHOPINA 

Jak brzęczą skrzypce. jak huczą basy 
Z odległej wsi. 

Słucha jak szepcą drż<ice osiny, 
Malwy i bez; 
l rozpłakanej słucha dziewczyny, 
Jej skarg, jej łez . 

W wodnych wiklinach , w blasku księżyca , 

W północny chłód. 
Rusałka patrzy naó bladolica 
Z przepastnych wód. 

Słucha jęczących dzwonów pogrzebnych, 
Ich wielkich łkai1 , 

I rozpłakanych kędyś podniebnych 
Gwiazd błędnych drgań „. 

Słucha jak serca w bólu się kruszą 
I rwą bez sił -
Słucha wszystkiego co jego duszą 
Było , gdy żył ... 
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NEKROLOG 
(FRYDERYKA CHOPINA) 

Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel, Fryderyk Chopin zszedł z tego świata . Choroba 
piersiowa przyspieszyła śmierć za wczesną artysty w trzydziestym dziewiątym roku życia - dnia siedemnastego miesiąca 
bieżącego. 

Umiał on najtrudniejsze sztuki zadanie rozwiązać z tajemniczą biegłością -umiał bowiem zbierać kwiaty polne, rosy 
z nich ani puchu nie otrząsając najlżejszego. I umiał je w gwiazdy, w meteory, że nie powiem: w komety, całej świecące 
Europie, ideału sztuką przepromieniać. 

Przezeń Ludu polskiego porozrzucane łzy po polach w dyjademie ludzkości się zebrały na dyjament piękna, kryształami 
harmonii osobliwej. 

To jest - co największego sztukmistrz może uczynić, i to uczynił Fryderyk Chopin. 
Cały prawie żywot (bo część główną) poza krajem spędził dla kraju. 
To jest, co największego dopiąć może wychodziec, i tego Fryderyk Chopin dopiął. 
Wszędzie jest - bo w Ojczyzny duchu mądrze przestawał - i w Ojczyźnie spoczął, bo jest wszędzie. 

Kochanowski skarżył czasu swego: 
Tymoteusza, stawnego muzyka ateńskiego, nie wygnano,jedno iż by! jedną strunę do swego instrumentu pr::yc::ynil: ale ::a 

naszego wieku nie jednę. ale dziewięć strun do lutnie przydano: a pieśni dzisiejsze tak daleko są różne od Bogarodzice, jako 
i obyczaje od Statutu. Taka to odmiana w muzyce czyni odmianę i w Rzeczypospolitej ... 
Kochanowski w Sobótkach pierwszy ludu poezję uczonemu światu uwiadomił - w muzyce Chopin toż uczynił. 

Paryż, dnia 18 października 1849 roku. 

CYPRIAN KAMIL NORWID 


