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Ideał artysty romantycznego, ideał 
artysty polskiego, czyli Fryderyk 
Chopin idealnie wytłumaczony

Twórczość Fryderyka Chopina jest niepodważalnie jednym z fi larów 
polskiej kultury muzycznej, jak i kultury w ogóle, począwszy od połowy 
XIX wieku po czasy współczesne. Chopin jest jedynym powszechnie, 
także poza europejskim kręgiem kulturowym, rozpoznawalnym pol-
skim artystą, uznawanym za jednego z najwybitniejszych przedstawi-
cieli stylu romantycznego w muzyce, a nawet więcej, za jednego z naj-
ważniejszych kompozytorów w dziejach całej historii muzyki. Wspiął 
się przy tym na ów międzynarodowy piedestał uniwersalnego prze-
konania o artystycznej doskonałości – niedostępny przecież, niestety, 
dla twórców naszej literatury, w tym romantycznej – nie rezygnując 
bynajmniej z charakterystycznych polskich cech narodowych. Moty-
wy ludowe, uznawane za owej narodowości konstytutywny element, 
które są jedną z cech podstawowych stylu Chopina, wyrazistego i roz-
poznawalnego praktycznie na całym świecie, nie utrudniły mu wstępu 
na muzyczny Olimp, a wręcz przeciwnie, zapewniły mu tam funkcję 
ambasadora polskiej kultury. 

Można byłoby zadać w tym miejscu pytanie, czym różni się styl i te-
matyka narodowa w pismach Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowac-
kiego, że nie zdołały przebić się do szerszej świadomości odbiorców 
i wywołać recepcji międzynarodowej zbliżonej choćby do tej Chopi-
nowskiej. Rzetelna odpowiedź na to pytanie wymagałaby wielotomo-
wych analiz i porównań, ale można, jak sądzę, postawić prostą hipote-
zę, że elementem różniącym okazuje się kanał przekazu, w przypadku 
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tworzywa językowego kładący tamę popularyzacji wielkich dzieł lite-
ratury polskiej poza obrębem kultury narodowej. W przypadku mu-
zyki, o wiele bardziej uniwersalnej i niedosłownej, konstytutywny dla 
tej sztuki margines niedopowiedzenia decyduje o tym, że oryginalność 
mazurków Chopina może być doceniona także bez świadomości ich 
kontekstu kulturowego, bez wiązania z konkretnym doświadczeniem 
dźwiękowym polskiej muzyki ludowej. 

Tak wyrażona teza na temat olimpijskich szczytów międzynarodowej 
popularności muzyki Chopina potraktowana musi zostać z dużą dozą 
ostrożności i świadomością wpisanej w nią presupozycji, przekonania, 
że kompozycje mistrza z Żelazowej Woli „znaczą”, a zatem że muzyka 
w ogóle ma znaczenie (co jest warunkiem niezbędnym, by uznać, że 
może być to znaczenie tożsame z tym, co w werbalny sposób przekaza-
ne zostało w Panu Tadeuszu Mickiewicza lub w Kordianie Słowackiego). 
Nie wchodząc głębiej w zagadnienie1, stwierdzić należy, że w XIX wieku 
– mimo że to właśnie wówczas powstała koncepcja „muzyki absolutnej” – 
popularna była ta twórczość muzyczna, której przypisywano znacze-
nia – niekiedy jedynie ogólne, związane z malowaniem emocji i przeżyć 
wewnętrznych, niekiedy zaś bardzo konkretne, praktycznie tożsame 
z literackimi. Dokonania kompozytorskie Chopina powstawały w epo-
ce, w której przekonanie o wyrazowych możliwościach muzyki, lokują-
cych ją na szczycie piramidy kunsztów, jako sztukę najmniej materialną 
i najbliższą sprawom ducha, nie było niczym niezwykłym2. Była to era 
popularności muzyki programowej3 i synkretycznych form wokalnych, 
które dzięki swoim tekstom łączyły muzykę jako sztukę abstrakcyjną 
z konkretyzacją sensów za pomocą środków literackich. 

Jak na tym tle wypada muzyka Fryderyka Chopina? Nie ulega wąt-
pliwości, że ma ona zdolność przekazywania „znaczenia”4 – i to na 

1 Zob. K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce. Próba ogólnej teorii na tle este-
tyki Susanne Langer, Kraków 2002. Badacz prezentuje różne historyczne i współczesne 
teorie znaczenia muzycznego, poświęcając uwagę także wybranym aspektom refl eksji 
dziewiętnastowiecznej. 
2 Zob. m.in. L. Polony, Polski kształt sporu o istotę muzyki. Główne tendencje w polskiej 
myśli muzyczno-estetycznej od Oświecenia po współczesność, Kraków 1991.
3 Por. C.  Dahlhaus, Tezy o muzyce programowej, w: idem, Idea muzyki absolutnej i inne 
studia, przeł. A. Buchner, Kraków 1988.
4 Cudzysłów ten sygnalizować ma niedosłowne w przypadku Chopina rozumienie tego 
terminu – zwłaszcza w porównaniu z przywołanym wyżej zjawiskiem muzyki progra-
mowej. 
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wielu różnych poziomach. Do sfery pozamuzycznej odwołują się choć-
by wprowadzane przez kompozytora cytaty5 (jak w młodzieńczych 
Wariacjach op. 2 na temat arii z Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, w Fantazji A-dur na tematy polskie op. 13 czy też w Scherzu 
h-moll op. 20). Znaczące są rytmy polskich tańców, nadające tej muzy-
ce niepowtarzalny rys narodowy i jednocześnie odsyłające do zespołu 
cech z tymi tańcami wiązanych6. Literacki odsyłacz zawierają w swoim 
tytule gatunkowym także muzyczne ballady, będące – jakkolwiek by 
tego nie rozumieć – próbą transpozycji gatunku literackiego na język 
dzieła muzycznego7. Bardzo konkretne sensy przekazują wreszcie nie-
liczne, niemniej jednak popularne pieśni Chopina, napisane do teks-
tów współczesnych mu polskich poetów.

Takich całkiem świadomych, celowych i oczywistych śladów po-
zamuzycznych w dziełach Chopina jest zatem sporo. A jednak pewne 
szczególne aspekty recepcji dzieł mistrza dowodzą, że bardzo rozpo-
wszechnioną praktyką stały się zabiegi mające na celu osadzenie jego 
muzyki w kontekstach pozamuzycznych. Uwieńczenie Chopina przez 
potomność laurem olimpijskiej doskonałości – jako artysty w ogó-
le, a kompozytora polskiego w szczególności – być może do pewnego 
stopnia jest wynikiem tych właśnie praktyk, polegających na utrwala-
niu bezpośredniego związku jego dzieł z konkretnymi wyobrażeniami, 
wiążącymi go ze sferą ideału artystycznego i narodowego. 

Liczne działania zmierzające do popchnięcia Chopina w kierunku 
kompozytorskiego Olimpu podejmowano już za życia artysty, gdy pod-
dawano go naciskom, by oddał swój talent w służbę opery jako naj-
doskonalszego gatunku ówczesnej muzyki. Józef Elsner, mentor z lat 
warszawskich, przekonywał młodego kompozytora, że stosunek utworu 

5 Ten typ odwołania muzyki do zjawisk pozamuzycznych (literackich) podkreślał jako 
podstawowy M. Głowiński w tekście Literackość muzyki – muzyczność literatury, w: idem, 
Prace wybrane, (Narracje literackie i nieliterackie), Kraków 1997, t. 2, zwłaszcza s. 197–
200.
6 Nieprzypadkowo wszakże Franciszek Liszt w swojej książce o Chopinie tak dużą uwa-
gę przykłada do drobiazgowego odtworzenia specyfi ki charakteru narodowego Polaków, 
który jego zdaniem uwidocznia się w sposobie tańczenia mazura czy poloneza. Zob. 
F. Liszt, Fryderyk Chopin, Kraków 2010.
7 Ballady pozostawił jednak Chopin bez przyporządkowania konkretnym tekstom li-
terackim, co podważa sensowność wszelkich interpretacyjnych doprecyzowań, polega-
jących na przykład na dość częstym wiązaniu Ballady F-dur op. 38 ze Świtezianką czy 
Świtezią. 
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muzycznego na fortepian (...) do utworu na inne instrumenty lub utworu do 
śpiewu jest taki sam jak miedziorytu do obrazu8. Tak więc, by podążać ku 
ideałowi, musi Chopin skupić swe starania kompozytorskie na twór-
czości symfonicznej, a jeszcze lepiej – wokalnej. Skomponowanie opery 
w opinii Elsnera byłoby nie tylko okazją do ujawnienia prawdy o talen-
cie Fryderyka i szerszego spopularyzowania jego twórczości, ale przede 
wszystkim stanowiło rodzaj patriotycznego obowiązku artysty wzglę-
dem ojczyzny. Elsner sugerował przecież, że opera mogłaby dotyczyć 
czasów, cośmy się nie widzieli – jak ezopowo ujęła wskazówkę odnoszącą 
się do okresu powstania listopadowego siostra kompozytora9. W pełni 
przekonany o tym, że Chopin powinien skomponować operę, był rów-
nież Stefan Witwicki, który przekonywał „kochanego Fryderyka”, że 
koniecznie musi być twórcą polskiej opery, że jest to jego obowiązek jako 
kompozytora narodowego i że wystarczy, by dopuścił w swojej party-
turze do głosu narodowość, narodowość i jeszcze raz narodowość10. Ideał 
artystyczny, w jaki próbowano wpisać poszukującego jeszcze swej drogi 
kompozytora, rysuje się w tych wypowiedziach jasno: jest to twórca 
oper o charakterze narodowym, a zatem wyrażających uniwersalne 
dążności ogólnonarodowe w jednostkowym dziele sztuki. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że jedynymi dziełami wokalnymi w spuściźnie Cho-
pina pozostają pieśni – nieliczne i, zwłaszcza początkowo po ofi cjalnej 
publikacji, przyjmowane z mieszanymi odczuciami. 

Wypada wspomnieć jeszcze o dwóch strategiach dopasowywania 
Chopina do wyobrażeń o kompozytorskiej doskonałości, jakie realizo-
wano w jego epoce. Strategia pierwsza wiąże się z próbami uwypukle-

8 Ein Th onstück auf dem Clavier (sagt Urban) verhält sich gegen ein solches für dem Gesang, 
oder andere Instrumente wie der Kupferstich zu dem, Gemälde. List od Józefa Elsnera, 
14.09.1834, w: Korespondencja Fryderyka Chopina, oprac. B.E. Sydow, Warszawa 1955, 
t. 1, s. 246.
9 Ludwika Chopin relacjonowała wypowiedź Elsnera, który dowodził, że nieśmiertel-
na sława spotka kompozytora dopiero wtedy, gdy skłoni się ku pisaniu oper (Ty z oper 
masz się unieśmiertelnić), a co więcej, że ma tę oryginalność i ten rytm, czy jak tam, z ziemi 
rodzinnej, który go tym oryginalniejszym przy wzniosłych myślach czyni i charakteryzuje (...). 
W operach dopiero się to lepiej da uczuć, każdy pozna, kto jesteś, co niemało zrobi Ci zwolen-
ników (...). List od Ludwiki Chopin, 27.11.1831, w: Korespondencja Fryderyka Chopina, 
s. 192–193. 
10 List od Stefana Witwickiego, 6.07.1831, w: Korespondencja Fryderyka Chopina, 1816–
1831, oprac. Z.  Helman, Z.  Skowron, H.  Wróblewska-Strauss, Warszawa 2009, t. I, 
s. 504.
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nia znaczącego charakteru jego kompozycji poprzez stosowanie do nich 
tytułów, czego sam Chopin nigdy nie czynił11. Zachowały się co prawda 
świadectwa, wedle których kompozytor grywał improwizacje o wyraź-
nie programowym charakterze, a także pisywał utwory inspirowane 
innymi dziełami, w tym literackimi12, najważniejsze jednak wydaje się 
to, że przed wydaniem dzieł skwapliwie usuwał wszelkie tego rodza-
ju ślady13. Jeśli więc nawet towarzyszyły Chopinowi impulsy twórcze 
zbliżone do powszechnego w epoce pojmowania ideału muzyki jako 
sztuki semantycznej i pokrewnej literaturze, świadomie je ukrywał14. 
Nie przeszkadzało to zresztą wydawcom sprzedawać jego utworów pod 
– ich zdaniem chwytliwymi – tytułami15. 

11 Jako tytułów swoich utworów Chopin używał tylko i wyłącznie określeń gatunko-
wych. Dedykacje jego dzieł miały charakter konwencjonalny i były częścią strategii 
towarzysko-„marketingowej”. Obyczaj określania niektórych utworów tytułami znaczą-
cymi (jak „Etiuda rewolucyjna”, „Walc minutowy” czy „Preludium deszczowe”) nie ma 
zwykle charakteru odautorskiego. Nawet jeśli tytuł pochodzi od samego kompozytora 
(jak w przypadku preludium Des-dur op. 28 nr 15; por. M. Tomaszewski, Chopin. Czło-
wiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998, s. 654), nie oznacza zachęty do fabularyzowanego 
odbioru dzieła, ile raczej jest wskazówką wykonawczą, pomagającą pianiście lepiej zrea-
lizować przewodni motyw muzyczny dzieła.
12 W gronie znajomych i przyjaciół – improwizując, często malował Chopin w muzyce sytuacje 
i epizody z życia domowego i publicznego, charaktery osób, z którymi żył w zażyłości; przed-
stawiał rozkosze sielskiej ustroni, szmer strumyka, ptasząt świergot, wrzawę wojenną lub 
jarmarczną. (...) Nie lubił jednakowoż swoim utworom, jak inni, nadawać szumnych intytu-
lacyj, które by treść bliżej określały, pragnąc raczej, ażeby same za siebie mówiły. M.A. Szulc, 
Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne. Przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty, 
Kraków 1986, s. 286. O różnych przykładach powiązań sztuki Chopina ze znaczeniami 
literackimi, aprobowanych przez samego kompozytora, wspomina również M.  Toma-
szewski, Chopin..., s. 651–659.
13 Zaręczają – pisał Szulc – że nazajutrz po bytności w teatrze na przedstawieniu „Hamleta” 
napisał Chopin „Nokturn” op. 15 nr 3, i dał mu napis „na cmentarzu”; ale gdy miał on pójść 
do druku, napis wymazał, mówiąc: „niech sami się domyślą”. M.A. Szulc, Fryderyk Chopin... 
Równie słynny jest przykład młodzieńczego koncertu f-moll, którego wolna część „sta-
nęła na pamiątkę” płomiennego uczucia do Konstancji Gładkowskiej (o czym informo-
wał T. Woyciechowskiego w liście z 3.10.1829 r.). 
14 Tej praktyce Chopin mocno się sprzeciwiał. W liście do J.  Fontany pisał: Jeżeli on 
[Wessel, wydawca – przyp. MS] potracił na moich kompozycjach, to zapewne dla g łupich 
t y tułów, jakie podawał mimo mojego zakazu (...) gdybym był mojego głosu duszy słuchał, 
to bym mu był nic więcej nie posyłał po owych t y tuła ch. List do J. Fontany, 09.10.1841, 
w: Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 2, s. 42.
15 Tak się stało np. ze scherzem h-moll op. 20, które w londyńskim wydaniu fi rmy 
Wessel & Co. z sierpnia 1835 r. reklamowano jako Le Banquet Infernal – „piekielną 
ucztę”. Tradycja używania znaczących tytułów w odniesieniu do utworów Chopina jest 
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Strategią drugą przystosowywania twórczości Chopina do roman-
tycznego ideału muzyki znaczącej są różnego rodzaju słowne dookreśle-
nia sensu utworu, w tym opis kompozycji bądź jej wykonania w sposób 
ujawniający ukryte jakoby w tej muzyce znaczenia, najczęściej poprzez 
zabieg fabularyzacji16. Niechęć kompozytora do takiego postępowania 
widać w skąpych wypowiedziach epistolarnych na temat własnej (ale 
i cudzej) twórczości, a także w postawie ironicznego sprzeciwu, z jakim 
przyjmował nadmiernie wybujałe literacko opisy własnych dzieł17. Jest 
to jednak niewątpliwie najszerzej stosowany zabieg, posiadający bogatą 
reprezentację nie tylko w krytyce muzycznej, ale również w literaturze. 
Właśnie ta ostatnia, jako jeden z najważniejszych czynników kształ-
tujących zwłaszcza popularny, zbiorowy aspekt recepcji postaci kom-
pozytora i jego dokonań artystycznych, wydaje się polem szczególnie 
istotnym dla konstytuowania mitu Chopina jako artysty idealnego – 
tak na płaszczyźnie uniwersalnej, jak i narodowej.

Wśród tekstów literackich, stanowiących świadectwo recepcji mu-
zyki Chopina, ważne miejsce zajmują te, które pisane są jako jej tłu-
maczenie, poetyckie uzupełnienie kompozycji o aspekt werbalny, w za-
myśle twórcy będący czymś na kształt literackiego programu owego 
dzieła. Rozmiary tego zjawiska dowodzą, jak bardzo rozpowszechnione 
było przekonanie o znaczącym charakterze muzyki mistrza. Jego kom-
pozycje poddawano rozmaitym, mniej lub bardziej dokładnym próbom 
przekładu – jak w przypadku słynnych Tłumaczeń Szopena Kornela 

znacznie bardziej żywa w kulturze zachodnioeuropejskiej, zwłaszcza anglosaskiej. I tak 
np. etiuda E-dur op. 10 nr 3 rzadko nazywana jest inaczej niż Tristesse, etiuda a-moll 
op. 25 nr 11 swoim fi guracyjnym motywem w partii prawej ręki zasłużyła na miano Zi-
mowego wiatru (Winter wind), a czasem nawet w odwołaniu do III Symfonii Beethovena 
staje się ona Etiudą-Eroicą. O obyczaju tytułowania dzieł Chopina zob. M. Tomaszewski, 
Chopin..., s. 655–657. 
16 Por. ibidem, s. 659–661. Strategia ta stosowana była już w pierwszych recenzjach wy-
stępów Chopina – przez M.  Mochnackiego. Zob. M.  Mochnacki, [Jeszcze o pierwszym 
koncercie Chopina], „Kurier Polski” 1830, nr 107 (22.03.), w: Antologia polskiej krytyki 
muzycznej, oprac. S. Jarociński, Kraków 1955.
17 Najsłynniejsza jest jego gwałtowna reakcja na recenzję wariacji na temat arii Mozar-
ta, napisaną przez F. Wiecka: odebrałem przed paru dniami z Kassel od jednego Niemca, 
zaantuzjazmowanego [!] tymi Wariacjami, dziesięcioarkuszową recenzję, gdzie po ogromnych 
przedmowach przystępuje do rozbioru onych takt za taktem – tłomaczy, że to nie są wariacje 
jak każde inne, tylko że to jest jakieś fantastyczne „tableau”. (...) Umierać z imaginacji Niemca 
(...). List do Tytusa Woyciechowskiego 12.12.1831, w: Korespondencja Fryderyka Chopi-
na, t. 1, s. 201. 
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Ujejskiego18, a także wykorzystywano je jako podstawę popularnych 
w XIX i na początku XX wieku transkrypcji wokalnych19, których naj-
bardziej znanymi przykładami są Mazurki Pauliny Viardot z tekstami 
Louisa Pomeya (w Polsce wydane w tłumaczeniach Jana Chęcińskiego 
i Pawła Maszyńskiego) oraz utwory Luigiego Bordèse (w wyborze tłu-
maczone przez Maszyńskiego). W przypadku transkrypcji wokalnych 
intencja „przekładu” sensu dzieła nie jest bynajmniej oczywista i o wie-
lu utworach można twierdzić, że ich przeznaczona do śpiewania treść 
jest drugorzędna wobec czysto formalnej zbieżności frazy muzycznej 
i literackiej. Niemniej jednak praktyka wykonywania owych tekstów 
z akompaniamentem muzyki Chopina sprawia, że w świadomości od-
biorców ich przekaz werbalny stapia się z kompozycją oryginalną, sta-
jąc się jej integralną – a zatem i znaczącą – częścią. Z drugiej strony do 
grupy dzieł poetyckich, których celem jest tłumaczenie muzyki Cho-
pina, czyli nadanie jej konkretnego semantycznego sensu, warto, jak 
sądzę, dołączyć również takie utwory, które – choć nie nadają się do 
śpiewu, a ich budowa formalna nie jest zgodna z konkretną kompozy-
cją – jednakże odsyłają do dzieła poprzez wskazanie w swoim tytule 
nazwy muzycznego intertekstu (określenia gatunkowego, tonacji, nu-
meru opus i numeru kompozycji20). 

Wyróżniona powyżej grupa tekstów poetyckich jest zdecydowanie 
mniejsza od zbioru liryków ogólnie inspirowanych postacią Chopina 
i jego sztuką21 (a więc również takich, w których przywołany zostaje 
jako tytuł jedynie kod gatunkowy kompozycji, bez dookreślenia, o któ-
18 Szczegółowa analiza tych tłumaczeń w: A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy 
komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008, s. 195–225.
19 Szerzej na temat tego zjawiska: B. Literska, Dziewiętnastowieczne transkrypcje utwo-
rów Fryderyka Chopina. Aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne, Kraków 2004. Autor-
ka tej najpoważniejszej jak do tej pory rozprawy poświęconej problemowi transkrypcji 
muzyki Chopina omawia różnego rodzaju transkrypcje – te wokalne są jednymi z wielu 
i nie została im poświęcona jakaś szczególna uwaga (zwłaszcza ich tekstom literackim, 
które stanowią główny obiekt mojego zainteresowania). 
20 A więc np. wiersze W. Łaszczyńskiego (Polonez Chopina A-dur op. 40), L. Rydla (Chopin. 
Preludium op. 28 nr 15), W. Wolskiego (Tęsknota. Mazurek Chopina op. 6 nr 4), J. Hordyń-
skiego (Chopin. Nokturn Des-dur, Nokturn Fis-dur Chopina, Chopin: etiuda As-dur opus 25). 
21 Powstały liczne zbiory takich wierszy, zwłaszcza: Fryderyk Chopin w świetle poezji pol-
skiej, oprac. O.M. Żukowski, Lwów 1910; Chopin. Antologia poetycka [zw. także Fryderyk 
Chopin natchnieniem poetów], oprac. K.  Kobylańska, Warszawa 1949; Wiersze o Chopi-
nie. Antologia i bibliografi a, oprac. E. Słuszkiewicz, przedmowa J. Przyboś, Kraków 1968; 
I. Chyła-Szypułowa, Poezja polska w darze Chopinowi, Warszawa 2003. 
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ry konkretnie utwór idzie22). Należy przy tym podkreślić, że granica 
między tekstem literackim, który powstałby jako postawa wokalnej 
transkrypcji utworu Chopina, a tekstem będącym poetyckim tłuma-
czeniem, teoretycznie nieprzeznaczonym do śpiewu, jest dość wąska 
i niewyraźna23. Już same tłumaczenia Ujejskiego, powstałe raczej bez 
myśli o ich wokalnym wykorzystaniu24, były przecież w praktyce stoso-
wane jako podkład do śpiewu (Terkotkę, Mazurek op. 30 nr 2, w aran-
żacji Ludwika Grossmana wydano już w 1872 roku, zaś Zakochaną, Ma-
zurek op. 7 nr 2, w aranżacji Karola Studzińskiego w roku 1880, potem 
obie kompozycje przedrukowywano). Z kolei wyjątkowo słabe wiersze 
dopisywane na potrzeby publikacji nutowych, jak na przykład Marii 
Fedorowiczowej Kwiat jabłoni. Preludium op. 28, nr 725 czy Amelii Pru-
szakowej Czyjaż wina? Mazurek op. 50 nr 2 umieszczane były w zbiorach 
poezji poświęconych Chopinowi, co niejako sankcjonowało ich autono-
miczny charakter jako tekstów literackich26. 

Zarówno tłumaczenia, jak i transkrypcje utworów Chopina do pew-
nego stopnia łączy przekonanie o znaczeniu muzyki, które wydobyć 
można i utrwalić za pomocą tworzywa poetyckiego, językowego. Z fak-

Interesujące studium wierszom chopinowskim poświęciła M.  Cieśla-Korytowska, 
Wypowiedzieć muzykę, w: eadem, Romantyczne przechadzki pograniczem, Kraków 2004. 
W ograniczonym zakresie zajmował się tymi tekstami również K. Maciąg, „Naczelnym 
u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej, Rzeszów 2010.
22 Np. W. Broniewskiego Mazurek Szopena, M. Konopnickiej, Z albumu Chopina. Prelu-
dium i Z albumu Chopina. Nokturn, T. Lenartowicza Preludium Szopena, A. Oppmana Pre-
ludium, K. Przerwy-Tetmajera Mazurek Chopina. 
23 Na znaczącą odmienność koncepcji transkrypcji wokalnych i tłumaczeń poetyckich 
muzyki Chopina zwraca uwagę Andrzej Hejmej, podkreślając towarzysko-pragmatyczne 
okoliczności pisania transkrypcji (tworzonych z myślą o szerszej popularyzacji dzieł 
mistrza w praktyce wykonań salonowych czy nawet koncertowych), które to cele były 
całkiem obce Ujejskiemu. Zob. A. Hejmej, Muzyka w literaturze..., s. 199–200.
24 Teksty Ujejskiego nie są słowami do muzyki Chopina, choć niekiedy przystają do niej do-
kładnie (...). K. Poklewska, Wstęp, w: K. Ujejski, Wybór poezji i prozy, BN I 37, Wrocław 
1992, s. XC. Tylko dwa tłumaczenia mazurków zostały „dopisane” w sposób formalnie 
zbieżny ze szkieletem konstrukcyjnym wyznaczonym przez utwory muzyczne (wymie-
nione powyżej Terkotka i Zakochana). Pozostałe teksty Ujejskiego pozostają impresjami 
poetyckimi, mającymi pewne punkty styczne z budową i charakterem kompozycji Cho-
pina, ale zdecydowanie odbiegające od dokładności transkrypcji.
25 W tym samym druku (wydanym nakładem Szkoły Muzycznej A. Kaempf w Tarnowie, 
1935) zamieszczona została również druga melodeklamacja Fedorowiczowej, Krwawy 
cień. Preludium op. 28 nr 20. 
26 Chopin. Antologia poetycka, s. 313 i 260–261.
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tu tak ścisłego wiązania tekstu (quasi-programu lub słów napisanych 
do śpiewu) z konkretną kompozycją muzyczną wyłania się szczególny 
przekaz dodatkowy owych utworów literackich, które swoim tytułem 
– tożsamym z tytułem dzieła Chopina, ewentualnie uzupełnionym o ja-
kiś dodatkowy znaczący element – sugerują identyczność treści słow-
nej i muzycznej. Przekaz treści w tego typu tekstach, w domyśle, jest 
bardziej obiektywny niż w wierszach luźniej związanych z Chopinem 
i jego twórczością, jako że „wytłumaczony” został bezpośrednio w od-
niesieniu do jego muzyki. Wniosek ten ma istotne znaczenie dla tytu-
łowej kwestii kreowania postaci Chopina jako artysty idealnego i arty-
sty polskiego, który to portret w przypadku tłumaczeń i transkrypcji 
wokalnych, tak ściśle wiążących się z jego dziełami, nabiera (pozornie) 
bardziej autentycznego charakteru, immanentnie wynikającego z za-
wartości dzieła artysty. Dodać można jeszcze jeden argument, pośred-
nio przemawiający za tego rodzaju praktykami, a mianowicie to, że 
w przeciwieństwie do innych, opisanych wyżej strategii wiązania mu-
zyki Chopina z treściami pozamuzycznymi i nadawania im sensów li-
terackich, transkrypcje wokalne nie budziły sprzeciwu kompozytora27.

Zdaniem Andrzeja Hejmeja autor najsłynniejszych Chopinowskich 
tłumaczeń, Kornel Ujejski, 

pojmuje muzykę na sposób literacki, zgodnie z rozpowszechnionym w epoce zwycza-
jem, nadaje jej w procesie percepcji przygodne znaczenia, dowolnie usemantycznia 
muzyczne elementy i kolejne frazy, „fabularyzuje” na własną rękę (postępuje iden-
tycznie jak Louis Pomey (...). Innymi słowy, dekonstruuje się tutaj tekst muzyczny 
w drodze konkretyzowania doznań percepcyjnych, czy też (...) w drodze obmyślania 
– dla muzyki sui generis nieprogramowej – pewnego pro g ramu l i tera ckie g o28.

Rzeczywiście, pierwsza lektura Zakochanej i Terkotki jako odpowied-
ników mazurków, a także wierszy Po śmierci i Wniebowzięcia jako tłu-
maczeń preludiów każe zadać pytanie o pretekstowy choćby powód, 

27 Jak dowodzą listy Chopina (do Wojciecha Grzymały, Londyn, 13.05.[1848] oraz do 
nieznanego adresata, Londyn, 01.06.18[48]), zgadzał się na to, by Paulina Viardot wy-
konywała swoje wersje mazurków, cieszyło go ich powodzenie. Trudno jedynie stwier-
dzić jednoznacznie, czy podobała mu się sama koncepcja transkrypcji wokalnej, czy też 
na ocenę tej praktyki wpłynęła jego przyjaźń ze śpiewaczką. Niewątpliwie jednak należy 
podkreślić, że na tle produkcji drugiej połowy XIX i początku XX wieku transkrypcje 
Viardot są artystycznie całkiem udane. 
28 A. Hejmej, Muzyka w literaturze..., s. 205. 
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dla którego na przykład Mazurek a-moll op. 7 nr 2 miałby wywoływać 
w słuchaczu wizję płochego dziewczęcia, oczekującego na przyjazd uko-
chanego. Teza o tłumaczeniu poprzez dowolne usemantycznienie fraz 
oraz ich fabularyzację, co doprowadza do niszczenia tkanki autono-
micznego dzieła muzycznego pod naciskiem zespołu wyobrażeń pocho-
dzących z innej sfery doświadczenia artystycznego, wydaje się w pełni 
uzasadniona. Czy jednak rzeczywiście obrazy poetyckie, przywoływane 
w rytm fraz muzycznych i pełniące funkcję dopisanego ex post progra-
mu, są w pełni dowolne, a ich powstaniem nie rządzi żadna nadrzęd-
na myśl? Otóż warto zauważyć, że między poetyckimi komentatorami 
dzieł Chopina rodzi się szczególne, acz niepisane porozumienie: utrwa-
lają oni konkretne wizje-klisze, które z czasem układają się w zwartą 
siatkę obrazów, budujących stereotyp Chopina jako artysty doskonałe-
go i artysty narodowego. 

Takich obiegowych motywów jest kilka. Pierwszym bardzo noś-
nym kontekstem, wykorzystywanym w tworzeniu poetyckich progra-
mów do kompozycji Chopina, są wyobrażenia polskości, narodowo-
ści, jako cech integralnie wpisanych w jego dzieło. Idealna polskość 
muzyki Chopina wyrażać się może poprzez ludowość, na przykład 
u Józefa Sępa [Jana Stobieckiego] w wierszu Dziewa mazowiecka. 
Mazurek Chopina op. 17, nr 129 oraz w tegoż autora Wiejskiej hulance. 
Mazurku op. 24 nr 2 i Ostatnim tańcu. Mazurku op. 41, nr 4; podobnie 
jest u Włodzimierza Wolskiego w wierszu Tęsknota. Mazurek Chopina 
op. 6 nr 4 czy u Konstantego Krumłowskiego w Polnym kwiatku. Ma-
zurku op. 24 nr 3. Wiązanie Chopina z kręgiem narodowego ideału do-
konuje się również poprzez obrazy sielskiej przyrody30, jak w wierszu 

29 Wszystkie przywoływane wiersze zostały zamieszczone w antologiach poezji po-
święconej Chopinowi (zob. przypis 22) i/lub w wydaniach nutowych z przełomu XIX/
XX wieku.
30 Ciekawym przypadkiem jest wiersz W. Schalayówny [właśc. Szalay-Groele], Pieśń ma-
jowa. Preludium op. 28 nr 13, który do arkadyjskiej wizji natury i czarującego śpiewające-
go ogrodu wprowadza kontekst maryjny (postać Matki Boskiej unosi się nad ogrodem, 
pieśń jest śpiewana ku jej czci, a tytułowy epitet wiąże się w ten sposób z nabożeń-
stwami majowymi, a nie jedynie z wiosenną aurą). Tematyka religijna nie występuje 
zbyt często w tłumaczeniach Chopina i transkrypcjach jego utworów. Odwołania tego 
rodzaju znajdziemy np. w wierszu K. Kołakowskiego, Po pogromie. Nokturn op. 55 nr 1 
oraz Nocturno g-moll K. Glińskiego, który wszakże tylko połowicznie spełnia warunki 
poetyckiego tłumaczenia, pomimo bowiem wskazania tonacji kompozycji, nie jest to 
odnośnik jednoznaczny (istnieją dwa nokturny Chopina w tonacji g-moll: op. 15 nr 3 
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Józefa Mirskiego31 Pieśń pszczela. Mazurek gis-moll [właśc. cis-moll – 
przyp. MS) Chopina op. 6 nr 2, wykorzystującym tak nośne w polskiej 
kulturze toposy pszczół i lipy. 31

Najistotniejszym tematem, w którym zdaniem poetów-tłumaczy 
Chopina realizować się powinien narodowy kompozytor idealny, jest 
historia, choć – co warte podkreślenia – zwykle pojawia się ona w po-
staci zawoalowanej. Zabiegi zbliżone do mowy ezopowej znajdziemy na 
przykład w wierszu Wolskiego Tęsknota. Mazurek Chopina op. 6 nr 4 czy 
w wariancie balladowym w fantazyjnym Polonezie Chopina A-dur Witol-
da Łaszczyńskiego. Bardziej dosłownie w ton historyczny uderza Józef 
Sęp w wierszu Żal. Mazurek Chopina op. 24, nr 1, zaś w Rekuzie. Mazurku 
op. 24 nr 3 tego samego autora znajdziemy scenę, w której dziewczyna 
odprawia kandydata na męża, dając mu za wzór walecznych ułanów (To 
mi tam, to popis męża!/ Taki serce me zwycięża;/ Takiemu, gdy minie burza/ 
Rośnie dziewczę, kwitnie róża32). Listę motywów historycznych, dzięki 
którym wpisuje się Chopina w krąg wyobrażeń związanych z ideałem 
artysty polskiego, uzupełnia jeszcze martyrologiczna wizja utraconej 
wolności w stylizowanym modlitewnie tłumaczeniu Nokturnu f-moll 
op. 55 nr 1 zatytułowanym Po pogromie autorstwa Klemensa Kołakow-
skiego (Krew niosę zabitych i sierót rozpacze,/ I niemi przed Tobą, o Boże 
mój, płaczę,/ (...) I skarżę się Tobie (...) łzami krwawemi,/ Że wolność wróg 
zabrał z ojczystej mej ziemi!33). 

Tematem mniej nieco od polskości interesującym, bliższym nato-
miast sferze uniwersalnych wyobrażeń artysty doskonałego, są powra-
cające dość często, zwłaszcza w tłumaczeniach Chopinowskich prelu-
diów, źródła twórczości, natchnienia kompozytora, bijące w naturze 
czy w odrealnionej sferze ideału. Taką wizję najszerzej rozpropagował 
wielokrotnie przedrukowywany wiersz Lucjana Rydla Chopin. Prelu-
dium op. 28, nr 15, jej wzorców zaś poszukiwać można w prototypo-
wym tłumaczeniu Ujejskiego Wniebowzięcie (Preludium op. 28 nr 7). 

i op. 37 nr 1). Najciekawszą stylizacją wydaje się Pieśń nad pieśniami. Koncert e-moll Cho-
pina. Romanza Józefa Mirskiego, choć związek tej poetyckiej impresji z tekstem muzycz-
nym Chopina jest więcej niż luźny. 
31 Mirski jest autorem całego tomiku tłumaczeń Chopina zatytułowanego Tajemnice, 
Lwów 1904. 
32 J. Sęp, Rekuza. Mazurek op. 24 nr 3, w: Chopin. Antologia poetycka, s. 250. 
33 K. Kołakowski, Po pogromie. Nokturn op. 55 nr 1, w: Fryderyk Chopin w świetle poezji 
polskiej, s. 80.
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Podobnie interpretować dałoby się liryk pozornie pejzażowy Wale-
rii Schalayówny [właśc. Szalay-Groele] Na fali. Preludium op. 28, nr 3, 
w którym wizja nieskończoności (Dalej! hej, dalej!/ W przestrzeń bez 
końca!...34) pozwala dopatrywać się refl eksji nad naturą sztuki. 

Z kwestią natchnienia wiąże się w poetyckiej wyobraźni tłumaczy 
Chopina zagadnienie postawy uczuciowej podmiotu lirycznego, która 
w intencji poetów staje się odpowiednikiem przekazu emocjonalnego 
muzyki. We wstępie do antologii wierszy o Chopinie Otto M. Żukow-
ski, podkreślając, że [t] łuma cz ą Chopina na swój sposób, liryki jego 
przekładają na poezyję rymów wszyscy niemal celniejsi poeci współcześni, 
dodawał, że owe tłumaczenia są 

ciekawym materyałem dla psychologicznych dociekań. Mamy przed sobą od bic ia 
dusz y  C hopina [podkr. – MS] „przepuszczane przez szkła przeróżnych tempe-
ramentów”. Stosunek muzyki do słowa, treści jej wewnętrznej do plastycznego wy-
razu (...) na skrzydłach intuicyi wieszczej dopomaga niejednokrotnie do wniknienia 
w dzieła mistrza35.

Tłumaczenia nie tylko interpretują dzieła muzyczne, ale, co więcej, 
próbują wniknąć w psychikę artysty, który je stworzył. Emocje, które 
zdaniem poetów dają się odczuć w odbiorze kompozycji muzycznych, 
traktowane są przez nich jako materiał do stworzenia quasi-psycholo-
gicznego portretu samego Chopina jako artysty doskonałego. 

Najważniejszymi tonami w palecie przeżyć odczytywanych z kompo-
zycji Chopina są (nad)wrażliwość i odczucie bólu istnienia. Tego rodzaju 
interpretacje zintensyfi kowały się przede wszystkim na przełomie XIX 
i XX wieku, kiedy zresztą powstało najwięcej poetyckich tłumaczeń mu-
zyki mistrza. Zdaniem autorów tych wierszy znajdziemy więc w dziełach 
Chopina jęk, trud, i ból, i żal – to w wierszu Józefa Jankowskiego Prelu-
dium e-moll op. 28 nr 436, jak również wizję człowieka zawieszonego nad 
przepaścią, słabnącego w wierze, duszą słuchającego ciszy, odczuwające-
go coraz bardziej bolesną pustkę – w wierszu Józefa Mirskiego Preludium 
A-dur Chopina op. 28 nr 7. Jest wreszcie w wierszu tego samego autora, 
zatytułowanym Obłąkany. Preludium c-moll Chopina op. 28, nr 20, wizja 
błąkającego się wśród grobów szaleńca, który Śmierć-kochankę pokochał 

34 W. Schalayówna, Na fali. Preludium op. 28, nr 3, w: Chopin. Antologia poetycka, s. 307.
35 O.M. Żukowski, Wstęp, w: Fryderyk Chopin w świetle poezji polskiej, Lwów 1910, s. 8.
36 J. Jankowski, Preludium e-moll op. 28 nr 4, w: Chopin. Antologia poetycka, s. 310. 



Ideał artysty romantycznego, ideał artysty polskiego...

~  175  ~

nad Życie37. Pomimo tak licznych młodopolskich przykładów tego mo-
tywu, moment jego narodzin przypada zdecydowanie wcześniej niż 
w końcu wieku. Zespół wyobrażeń wiązanych z pojęciami cierpienia 
(psychicznego), nadwrażliwości i szczególnego smętku, charakteryzu-
jącego Chopina-człowieka, a zatem również jego dzieło, skodyfi kowany 
został w połowie wieku XIX przez Franciszka Liszta, autora pierwszej 
monografi i artysty. To on, używając słowa klucza „żal”, spopularyzował 
taki rys charakterystyki Chopina, który jego zdaniem decydował o spe-
cyfi ce twórczości polskiego mistrza, ale również o jego światopoglądzie, 
osobowości, a nawet stosunku do innych ludzi38. „Żal” ów rozpłynął się 
w recepcji dzieła kompozytora szeroką falą, pojawiając się także w tłuma-
czeniach poetyckich (np. Józefa Sępa, Żal. Mazurek Chopina op. 24 nr 139) 
oraz w transkrypcjach wokalnych. Ten sam tytuł nosi improwizacja Ilii 
Tiumieniewa, oparta na materiale muzycznym etiudy E-dur op. 10 nr 3. 
W polskim tłumaczeniu Michała Józefowicza początek tekstu brzmi: 

Jesienne mgły, 
skwita astrem krzew, 
i dziwnym smutkiem 
wieje z szarych ról! 
Swawolne ptaszę umilkło 
i wśród łąk, i wśród pól. 
Skwitł gazon róż, 
nie ma złotych zórz, 
duszą moją targa niewymowny ból. 
A pamiętam w wiośnie, 
było tak radośnie. 
Gdy pieśni swych moc 
nucił słowik w noc, 
w czarowną noc40. 

37 J. Mirski, Obłąkany. Preludium c-moll Chopina op. 28, nr 20, w: ibidem, s. 330.
38 Zwraca na to uwagę J. Puchalski we wstępie do F. Liszt, Fryderyk Chopin, s. 11. Liszt 
próbował nadać polskiemu słowu „żal” szczególne znaczenie, jakiego – jego zdaniem – 
nie posiadają jego obce odpowiedniki (Zob. ibidem, s. 68), a które doskonale oddaje na-
turę Chopina i przejawia się w jego kompozycjach. 
39 Żukowski w komentarzu do tego tekstu wprost odwołuje się do Liszta: Dla lepsze-
go zrozumienia tytułu, nadanego temu mazurkowi, przytaczam ustęp z rozprawy Fr. Liszta 
o Chopinie, charakteryzujący smętne usposobienie Chopina, które piętnuje wszystkie jego 
utwory, a nieopuszczało [pisownia oryginalna – MS] go od kolebki aż do grobu. O.M. Żu-
kowski, Fryderyk Chopin w świetle poezji polskiej, przypis na s. 41.
40 Cyt. za wydaniem nutowym: F. Chopin, Żal. Op. 10 nr 3 (Etiuda), ofi cyna L. Idzikow-
skiego, Warszawa 1921. 
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Dopasowanie nastroju tekstu i etiudy może budzić niejakie wąt-
pliwości41, warto jednak podkreślić, że autor wiersza zadał sobie dużo 
trudu, by najdrobniejsze zmiany rejestru melodii oraz dynamiki zna-
lazły wręcz hiperboliczne odzwierciedlenie w słowach. Pozbawiona 
jakiegokolwiek pozamuzycznego zakorzenienia etiuda, technicznie 
skupiona na ćwiczeniu legato cantabile, biegłości w wykonaniu dwu-
dźwięków, między którymi snuje się nokturnowa w zarysie linia me-
lodyczna42, przetłumaczona została w boleśnie konkretny sposób 
poprzez opozycję sztampowych motywów jesieni i żalu za utraconą 
wiosną. Kontrast, który jest najłatwiejszym do zauważenia czynni-
kiem formotwórczym dzieła muzycznego, choć dotyczyć może niezli-
czonych zabiegów muzycznych – w zakresie harmonii, faktury, rytmi-
ki i metrum, dynamiki i agogiki – w próbach literackiego przekładu 
zmierza niezmiennie ku uproszczeniom, polegającym na sekwencjo-
nowaniu odległych znaczeniowo motywów poetyckich, takich jak je-
sień i wiosna w cytowanym fragmencie43. Kontrast motywów etiudy 
nie usprawiedliwia jednak tak krańcowej polaryzacji poetyckich wy-
obrażeń, a użyte w kulminacyjnym momencie dramatyczne sformu-
łowanie duszą moją targa niewymowny ból nie znajduje praktycznie 
żadnego muzycznego uzasadnienia; ponadto trąci młodopolszczy-
zną, jest więc anachronicznie nieadekwatne wobec hipotetycznego 

41 Etiuda E-dur w zachodnioeuropejskiej tradycji tytułowana jest właśnie Tristesse. Por. 
przypis 15.
42 M.  Tomaszewski, komentując tę etiudę, stwierdza, że jest to [n]ostalgiczny śpiew 
przerwany momentem krańcowego wzburzenia. Jedna z najpiękniejszych melodii Chopina, 
zbanal i zowana prze z  nie zl iczone  transkr y pcje  [podkr. – MS]. M. Tomaszewski, 
Chopin..., s. 391.
43 Podobnie dzieje się u Wolskiego w Tęsknocie. Mazurku op. 6 nr 4 (Burza przeszła... ptak 
odleciał,/ Nucąc ciągle śpiew wesoły / I znów pusto w pogorzeli,/ Słonko błyska na popioły. 
Cyt. za: I. Chyła-Szypułowa, Poezja polska w darze Chopinowi, s. 28). Kontrast organi-
zuje również strukturę wiersza Rydla Chopin. Preludium op. 28 nr 15. Uproszczoną za-
sadę kontrastu stosuje także Justyna Wojda w pieśni Stroskana. Walc Fr. Chopina op. 34 
nr 2 (wyd. z aranżacją A. Münchheimera), zestawiając obok siebie frazy: Łza oko słoni, 
jęk z duszy płynie oraz Lecz mam wspomnienia chwil szczęścia błogich (cyt. za: wydanie 
nutowe, Warszawa, Echo Muzyczne, [po 1898]). Kontrast wreszcie wykorzystał M. Ko-
tarbiński w transkrypcji Preludium A-dur op. 28 nr 7, zatytułowanej Marzenie i bez 
najmniejszej zgodności „nastrojowej” z oryginałem muzycznym, rozpoczynającej się 
od słów Czemu sercu smutno, czemu pełno znów/ I niespełnionych marzeń i niewyśnionych 
snów. Cyt. za wydaniem nutowym z serii Ulubione pieśni z repertuaru Lutni, z. 2 (Chopin 
Fr., Marzenie [preludyum op. 28 nr 7], Gebethner i Wolff , Warszawa 1891). 
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portretu emocjonalnego artysty-romantyka. Jeśli – jak twierdził 
Żukowski – widzieć można w tekście tłumaczenia/transkrypcji poe-
tyckie „odbicie duszy Chopina”, okaże się ona wówczas uniwersalną 
duszą artysty doskonałego, obrazem dopasowanym do przekonań na 
temat artystycznego ideału, jakie panowały długo po śmierci kompo-
zytora. Lub też odwrotnie, Chopin wytłumaczony w ten sposób okaże 
się proroczym prekursorem ideału artystycznego epoki, która naro-
dziła się długo po jego śmierci44. 

Praktyka Tiumieniewa/Józefowicza nie jest odosobnionym przy-
padkiem, a tekstów odwołujących się do podobnej skali emocji powsta-
ło sporo i nie wszystkie należy łączyć z estetyką młodopolską. Warto 
przypomnieć słowa transkrypcji Nokturnu g-moll op. 9 nr 1 Pauliny 
Viardot, zatytułowanej Plainte, która rozpoczyna się od wizji śmier-
ci (La mort un passait sur mon village), a kończy motywem blednącej 
gwiazdy porannej (Lorsque pâlit l’etoile du matin45). Nieprzypadkowa 
zbieżność tytułów tych wszystkich poetyckich „żalów” – choć pod-
kreślić trzeba, że podstawą tłumaczeń zatytułowanych w ten sposób 
tekstów są zupełnie inne utwory muzyczne – dowodzi, że proceder ten-
dencyjnej lektury Chopina staje się w ciągu kilku dekad zjawiskiem ty-
powym. Nie tylko jednak inwencji Liszta oraz modnym pod koniec XIX 
wieku nastrojom dekadenckim należy przypisywać popularność tego 
motywu, łączącego wizję doskonałości artystycznej ze znacznym po-
ziomem emocjonalnej wrażliwości, zwłaszcza na uczucia smutku, tęsk-
noty. Znaleźć można dla tego typu obrazów również inny kontekst. Żal 
Józefa Sępa rozpoczyna się frazą Leci liść po liściu, niewątpliwie odsyła-
jącą do melancholijnego incipitu Leci liście z drzewa, pieśni Chopina do 
słów Wincentego Pola. Ten interesujący trop reminiscencji pieśniowej 
znajduje kontynuację w kolejnych frazach Sępowego Żalu: 

(...) więdnie kwiat po kwiecie. 
Na pustych rozłogach błędny wicher szumi; 

44 Ten kierunek refl eksji nad Chopinem jest szczególnie popularny w literaturze prze-
łomu wieków, np. w esejach S. Przybyszewskiego, który zdecydowanie widzi w kompo-
zytorze „forpocztę” własnej epoki. Na ten temat zob. M. Sokalska, Chopin Przybyszew-
skiego (w druku). 
45 Cyt. za: książeczka w wydaniu CD, Chopin – Viardot, Stabat Mater, Mazurkas, wyk. 
A.  Wińska, J.  Sterczyński, Polish Chamber Music vol. 2, Selene 9504.27, s. 9. Tekst 
Pomeya funkcjonuje również pod tytułem Regret.
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Nadzieje wiośniane spełzły w skwarnym lecie, 
Dusza ma boleje, nikt jej nie rozumie46.

Można zatem stwierdzić, że pieśń, jako dzieło Chopina w pożądany 
sposób werbalne i posiadające konkretny sens47, stała się rodzajem nie-
jawnego intertekstu, osobliwym słownikiem dla tłumacza, dostarcza-
jąc motywów użytych do wyjaśnienia znaczeń innej kompozycji. 

W pole semantyczne „żalu”, jako wyobrażenia wiązanego z właściwą 
Chopinowi postawą idealnej artystycznej wrażliwości, płynnie włącza 
się obecna w improwizacji Tiumieniewa aura jesieni48, którą odnajdzie-
my także w wierszu Polonez Chopina A-dur Łaszczyńskiego, u Tadeusza 
Kończyca w Preludium A-dur F. Chopina (Konającej pieśni/ Rozwiewa się 
czar–/ A w jesiennej pleśni/ Błądzą roje mar49), a także u Wandy Stani-
sławskiej w utworze Z Chopinowskich pieśni. Prelud h-moll op. 28, nr 6 
(Kłąb sino-czarnych chmur... jesienny wiatr dmie, słota.../ (...) A za mną 
mary trzy: Ból, Ż ałość  i Zgryzota [podkr. – MS]50).

46 Cyt. za: I. Chyła-Szypułowa, Poezja polska w darze Chopinowi, s. 35. Wiersz pochodzi 
z roku 1862. Z lirykiem Pola, a zatem pieśnią Chopina, wiążą się także dalsze frazy teks-
tu. Np. inwokacje Ziemio nadwiślańska! Raju utracony! (u Pola: O polska kraino!), opozycja 
kraju i obczyzny – Dziś na obcej ziemi duszy coraz smutniej (u Pola: A inni [Polacy – przyp. 
MS] po świecie, bez chaty i roli), wreszcie motyw mogiły – Wiatr mogił ponuro gwarzy na 
mej lutni (pieśń Chopina zwyczajowo tytułowana była „śpiewem z mogiły”).
47 Kiedy zaś w 1899 r. w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolff a ukazała się popu-
larna edycja nutowa zatytułowana Utwory Chopina ułożone do śpiewu (znana także pod 
tytułem francuskim: Oeuvres de Chopin. Pour le chant), w jej pierwszym numerze za-
mieszczono Preludium op. 28 nr 7 z tekstem Marzenie Miłosza Kotarbińskiego, po czym 
wydrukowane zostały pieśni Chopina op. 74 (16 utworów) i wreszcie niemal trzydzieści 
transkrypcji wokalnych (m.in. z tekstami Ujejskiego oraz mazurki P. Viardot). Zbiór ten 
jest dowodem usankcjonowania praktyki traktowania jako równorzędnych obu typów 
dzieł wokalnych – tych faktycznie napisanych przez Chopina i tych, które zdaniem 
autorów aranżacji i tekstów mogłyby się nimi stać. Można zatem stwierdzić, że pieśni 
Chopina oraz poetyckie transkrypcje jego dzieł, względnie trwale zespoliły się w kor-
pus tekstów utrwalających środkami literackimi zespół wyobrażeń wiązanych z postacią 
kompozytora i jego muzyką. 
48 Blisko „żalu” lokują się liczne wyobrażenia śmierci, które, co oczywiste, zdominowały 
tłumaczenia marsza z sonaty b-moll op. 35 (są to m.in. wiersze K. Ujejskiego, Marsz 
pogrzebowy, Józefa Mirskiego Śmierć. Chopin – marsz żałobny b-moll, Kazimierza Króliń-
skiego, Z wigilijnych śnień. Na motywach Marsza Żałobnego Chopina, Władysława Buko-
wińskiego, Przy dźwiękach marsza Chopina – tekst skądinąd interesujący ze względu na 
cytaty z Ujejskiego, Jana Sztaudyngera, Marsz żałobny do muzyki Chopina).
49 T. Kończyc, Preludium A-dur F. Chopina, w: Chopin. Antologia poetycka, s. 314. 
50 W. Stanisławska, Z Chopinowskich pieśni. Prelud h-moll op. 28, nr 6, w: ibidem, s. 332.
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O ile melancholijny „żal” lokuje idealny portret Chopina-artysty 
w perspektywie uniwersalnej, to ostatni z najczęściej powracających mo-
tywów w „programach” dopisywanych do jego muzyki – liryczny obraz 
dziewczyny, która przeżywa sercowe rozterki (we wzorcowych realiza-
cjach motywu jest ona młoda i niedojrzała) – wiąże wyobrażenia ogólne 
z narodowymi. Tak duże zainteresowanie płcią piękną i dobra znajomość 
psychiki dziewcząt, co wywnioskować można na podstawie lektury tłu-
maczeń i transkrypcji, jest dowodem na wyjątkową wrażliwość kompozy-
tora, któremu oprócz smutnych i melancholijnych uczuć bliskie są rów-
nież te bardziej pogodne, liryczne i tkliwe. Z kolei w perspektywie ideału 
narodowego galeria rozkosznych dziewcząt utrwala domyślny związek 
treści zakodowanych w dziele muzycznym Chopina z rozpowszechnio-
nymi w literaturze i kulturze obrazami – płochliwej Zosi z Pana Tadeusza, 
niewinnej Ewy z Dziadów, sentymentalnej Maryli, a wreszcie i Chopi-
nowskich ukochanych: Konstancji Gładkowskiej czy Marii Wodzińskiej. 
Postaci te nie są również obce pieśniom kompozytora, ich inkarnacje 
znajdziemy w Mojej pieszczotce do słów Mickiewicza, Ślicznym chłopcu 
z tekstem Witwickiego czy w Piosnce litewskiej Ludwika Osińskiego. Ślad 
tej ostatniej pieśni bardzo wyraźnie widać zresztą w transkrypcji Czyjaż 
wina? Pruszakowej51, która powtarza koncept rezolutnej dziewczyny tłu-
maczącej się ze swojego spóźnienia, spowodowanego najpewniej przy-
czynami romansowymi52. Warto zauważyć, że w porównaniu z pieśniami 
kompozytora, które rzadko dopuszczają do głosu bezpośrednio samą 
bohaterkę (tylko wyjątkowo, jak w Piosnce litewskiej, może się ona wypo-
wiedzieć bezpośrednio w cytowanym dialogu), w tłumaczeniach i tran-
skrypcjach tego typu wypowiedzi liryczne dominują. Staje się więc Cho-
pin „wytłumaczony” wytrawnym znawcą sekretów niewieściego serca, 
malującym w swoich kompozycjach rozmaite aspekty miłosnych przeżyć 
widzianych głównie z perspektywy kobiecej. 

Portret roztrzepanej trzpiotki, nieco niepoważnej, ale jakże uro-
czej, spopularyzował w swoich modelowych tłumaczeniach Ujejski 

51 Autorem aranżacji mazurka As-dur op. 50 nr 2 był E. Kania, pieśń ukazała się dru-
kiem ok. 1880 r. nakładem Gebethnera i Wolff a, w serii Utwory Fryderyka Chopina do 
śpiewu. 
52 Tak mnie matka ciągle łaje,/ Napomnienia ostre daje,/ Ach! osądźcież sami, proszę,/ czy ja 
słusznie kary znoszę,/ i powiedzcie, czyja wina:/ moja czy też matulina?// Gdy z bojaźni ścież-
kę zmylę,/ Powrót spóźnię choć na chwilę,/ To dlatego, że z daleka,/ Matka woła już i czeka. 
A. Pruszakowa, Czyjaż wina? Mazurek Op. 50 nr 2, w: Chopin. Antologia poetycka, s. 260. 
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(wspomniane mazurki Zakochana i Terkotka53). Jeszcze wcześniej 
analogiczną kreację stworzył Louis Pomey w tekście zaaranżowanym 
przez Paulinę Viardot jako transkrypcja Mazurka C-dur op. 24 nr 2 za-
tytułowana La jeune fi lle. Przetłumaczona przez Maszyńskiego54, pieśń 
ta została pozbawiona tak ciekawego w oryginale francuskim aspek-
tu brzmieniowego. Tekst Pomeya zwraca bowiem uwagę szczególną 
charakterystyką mówiącej postaci, która wyłania się także z walorów 
akustycznych wiersza; nagromadzone tam zostały jasne i wysokie 
samogłoski oraz duża ilość spółgłosek wargowych, co w połączeniu 
z szybkim tempem mazurka wymaga znacznego uelastycznienia ust 
podczas śpiewania. Wszystko to składa się na obraz „terkotki”, której 
słowa płyną szybciej niż myśli. Wariant polski tekstu pozbawiony zo-
stał tej lekkości i niefrasobliwości oryginału, co więcej, nie ma w nim 
bezpośredniej wypowiedzi bohaterki lirycznej55. Zamiast szczebiotu 
młodej ślicznotki, która szuka potwierdzenia własnej urody (najpierw 
w lusterku, potem w oczach zakochanego młodzieńca), rysuje się tu 
uniwersalizujące uogólnienie: Która piękna jest i młoda/ sama o tem na-
przód wie./ Ot, w źródełku czysta woda,/ łatwo można przejrzeć się56. 

Równie lekko rysują się portrety uroczych dziewcząt także w innych 
opracowanych przez Viardot tekstach – w tym w transkrypcji Mazurka 
As-dur op. 50 nr 2 (tytuł Seize ans) oraz w stopniu najwyższym Ma-
zurka B-dur op. 7 nr 1 (tytuł La Coquette). Z dwunastu transkrypcji 
mazurków Viardot, treść jedynie trzech odwołuje się do innego obra-
zu poetyckiego – tańczenia57 oraz kołysanki58; pozostałe bardziej lub 
mniej dosłownie można powiązać z lirycznymi portretami dziewczyny, 
53 W podobnym duchu utrzymana jest Zemsta dziewczyny. Mazurek op. 24 nr 1 wiersz 
B.W.  [Bogumiła Wisłockiego] (wydanie nutowe w aranżacji J.  Nowakowskiego, seria 
Oeuvres de Chopin pour le chant, wyd. J. Kaufmann, Warszawa [1872]). Bohaterka lirycz-
na tej miniatury zamierza zemścić się na niewiernym ukochanym, ale jednocześnie za-
stanawia się, czy za niego nie wyjść, bo nie jest pewna, czy znajdzie innego, który będzie 
jej okazywał równie płomienne uczucia (to kolejny wariant kobiety „wahającej się”). 
54 Nakładem Gebethnera i Wolff a (data cenzury: 1897), seria „Lira” nr 108.
55 Trzeci wers wariantu Pomeya brzmi: la jeune fi lle interroge son miroir, precyzując sy-
tuację liryczną, w której postacią mówiącą jest właśnie owo dziewczę. Cyt. za: Chopin – 
Viardot, Stabat Mater..., s. 7.
56 P. Maszyński, Dzieweczka. Mazurek Chopina op. 24, nr 2, w: Chopin. Antologia poetycka, 
s. 247.
57 Mazurek es-moll op. 6 nr 4, zatytułowany La fête i mazurek G-dur op. 50 nr 1 nosi 
tytuł La danse.
58 Mazurek C-dur op. 33 nr 3 Berceuse.
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jej radości (jak np. w Mazurku D-dur op. 33 nr 2 zatytułowanym Aime-
-moi) i smutków59 (np. w Mazurku fi s-moll op. 6 nr 1 pod tytułem Pla-
inte d’amour, Mazurku f-moll op. 7 nr 3 pod tytułem Faible coeur oraz 
Mazurku g-moll op. 24 nr 1 zatytułowanym Séparation60). 

Podobne zależności tematyczne zauważyć można wśród transkryp-
cji Bordèse’a. Na przykład w pieśni Beau rossignol, kontaminującej 
motywy Mazurków B-dur i a-moll op. 17 nr 1 i 4, pojawia się motyw 
dziewczyny oczekującej na miłość61. Polskie tłumaczenie tej transkryp-
cji, napisane przez Maszyńskiego i zatytułowane Swaty, jest kolejnym 
przykładem unicestwienia zamysłu oryginału. Zamiast stylizowane-
go sentymentalizmu, nazbyt wprawdzie ckliwego62, w wersji polskiej 
pojawia się wyrazista i dość ciężka ludowa stylizacja, która przesadnie 
dosłownie stara się podkreślać związek Chopina z kontekstem naro-
dowym63. Sentymentalizm zdecydowanie stanowi dominującą cechę 

59 Również w pieśniach Chopina znajdziemy obraz miłości nieszczęśliwej (Dwojaki ko-
niec do słów B. Zaleskiego oraz Pierścień do słów S. Witwickiego). W utworach tych za-
chowana zostaje równowaga pomiędzy obrazem mężczyzny (nieszczęśliwie zakochane-
go, odtrąconego lub po prostu niespełnionego w miłości z powodu złego losu) a dziew-
czyną, będącą raczej tylko obiektem opisu (i miłości), nie zaś podmiotem ukazującym 
swoje przeżycia. Jeśli więc traktować te pieśni jako kontekst dla powstałych później tłu-
maczeń innych utworów Chopina, cechą wspólną owych wierszy będzie konsekwentne 
pogłębianie portretu kobiecego. 
60 W polskich wydawnictwach nutowych (seria Fr. Chopin. Utwory ułożone do śpiewu, 
wyd. Gebethner i Wolff  ok. 1908–1912) mazurek ten „tłumaczony” był tekstem To nie 
on. Mazurek op. 24 nr 1 B.W. [Bogumiła Wisłockiego], w aranżacji Józefa Nowakowskiego 
(w poetyckich antologiach wiersz przedrukowywano anonimowo). Bohaterką liryczną 
wiersza Wisłockiego jest dziewczyna czekająca na powrót ukochanego, pełna złych prze-
czuć, które niestety się sprawdzają – dociera do niej wiadomość o śmierci mężczyzny.

Obraz dziewczyny odrzuconej i cierpiącej z powodu utraconej miłości utrwala 
wiersz Klemensa Kołakowskiego, Opuszczona. Mazurek op. 68, nr 2 oraz Justyny Woj-
dy Stroskana. Walc Chopina op. 34 nr 2, będący podkładem dla transkrypcji autorstwa 
A. Münchheimera.
61 Pieśń tę analizuje i przytacza drukiem w całości B.  Literska (Dziewiętnastowieczne 
transkrypcje..., s. 206), skupiając się wszakże wyłącznie na zabiegach muzycznych zasto-
sowanych w transkrypcji. 
62 Beau rossignol, j’entend ta voix,/ Des nuits tu charmes toujours le silence,/ Dis moi, dis moi 
ta gentile romance. Cyt. za wydaniem nutowym: Œuvres cèlèbres de Chopin. Transcrites 
à 1 ou 2 voix égales par Luigi Bordèse. Paroles de Mm. Emile Richebourg et André van Hasselt, 
nr 4, Paris 1868.
63 Dana moja dana, chata malowana,/ trafi ą do niej chłopcy, bo im dobrze znana. Cyt. za: 
wydanie nutowe w serii Utwory Chopina ułożone do śpiewu, Gebethner i Wolff , Warszawa 
1899.
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bardzo miejscami infantylnych tekstów użytych przez Bordèse’a. Roi 
się w nich od kwiatków (np. w transkrypcji Mazurka G-dur op. 50 nr 1 
pod tytułem Violette oraz w aranżacji Walca Des-dur op. 64 nr 1 no-
szącej tytuł Les Fleurs64), są też chmury (w przeróbce Nokturnu As-dur 
op. 32 nr 2 Les nuages) oraz morskie bryzy (w opracowaniu Mazurka 
c-moll op. 30 nr 1 Les brises). Do pewnego stopnia są to motywy, które 
wiązać można również z kontekstem pieśniowym – zwłaszcza utwo-
rów Chopina do wierszy Witwickiego, takich jak Gdzie lubi, Poseł czy 
Wiosna, których zresztą autorzy francuskich wierszy raczej znać nie 
mogli. Pozostają one zbieżne ze wspomnianymi wyżej wizjami sielskiej 
(polskiej) natury, w jakie ubierano kompozycje Chopina w polskoję-
zycznych tłumaczeniach poetyckich. Dowodzi to, że ten właśnie krąg 
obrazów poetyckich, niezależnie w kulturze polskiej i francuskiej, zo-
stał uznany za sferę, z którą wiązany być powinien portret Chopina 
uosabiającego uniwersalne przekonania o ideale artystycznym. 

Traktowanie muzyki Chopina jako fenomenu głęboko znaczącego – 
nie zawsze to, co sam autor chciałby dostrzec we własnych utworach, 
częściej to, co było zbieżne z zapotrzebowaniami odbiorców, chcących 
widzieć w kompozytorze odbicie doskonałości artystycznej i narodowej – 
znajduje odzwierciedlenie w twórczości poetyckiej z tą muzyką związa-
nej oraz w praktyce nadawania jej znaczących tytułów czy opisywania 
jej językiem zbliżającym dzieło muzyczne do literatury. Badanie recep-
cji dzieł Chopina przez pryzmat literackich tłumaczeń i transkrypcji 
wokalnych umożliwia fascynującą podróż ku źródłom stereotypów oraz 
popularnych przekonań o tym, jaki jest ideał muzyki, ideał artysty – 
jego psychiki, wrażliwości, wreszcie jego stosunku do ojczyzny. 

Tematem godnym osobnego studium byłoby porównanie powta-
rzających się obrazów poetyckich w tłumaczeniach/transkrypcjach 
oraz w wierszach innego rodzaju poświęconych Chopinowi. Na pierw-
szy rzut oka istnieje między nimi sporo podobieństw, zwłaszcza do-
tyczących podejmowanej tematyki narodowej, historycznej, ludowej, 

64 Kwiatki znajdziemy również w Polnym kwiatku. Mazurku op. 24 nr 3 Konstantego 
Krumłowskiego, choć zostają one wplecione w bardziej gorzką refl eksję o przemijaniu 
(zerwany przez wiejską dziewczynę, ustroi ołtarz Matki Boskiej, skąd weźmie go dziad 
kościelny i wyrzuci na śmietnik). Bardziej sielankowo rysuje się wizja wiosny w Kwiecie 
jabłoni. Preludium Chopina op. 28, nr 7 Marii Fedorowiczowej, choć tam między całkiem 
pogodnymi obrazami przewijają się przeczucia łez i bliskiego końca miłości. 
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prób odwzorowania wrażliwości emocjonalnej i specyfi cznego Chopi-
nowskiego smętku. Zaskakujące może być tak spójne budowanie por-
tretu artystyczno-psychologicznego kompozytora, jak również to, co 
uderza zwłaszcza w tłumaczeniach i transkrypcjach, że poszczególne 
obrazy poetyckie stosowane są do utworów gatunkowo i nastrojowo 
odmiennych. Na przykład mazurki i nokturny, statystycznie najczęś-
ciej tłumaczone, nie posiadają w swoich poetyckich wersjach wyraźnej 
odrębności stylistycznej, choć muzycznie przecież oba typy miniatur 
fortepianowych różnią się od siebie fundamentalnie i należą do naj-
bardziej rozpoznawalnych idiomów muzyki Chopina. Ta sama zasada 
dotyczy elementarnego rozróżnienia harmonicznego trybów dur i moll 
(nie jest bynajmniej zasadą proste przyporządkowanie smutku trybowi 
molowemu, a radości durowemu; smutne w tematyce okazać się mogą 
tak samo utwory molowe jak i durowe). 

Jeszcze ciekawiej rysują się różnice tematyczne pomiędzy liryką 
ogólnie związaną z kompozytorem oraz tą, która rości sobie prawo do 
tłumaczenia jego muzyki. Najbardziej uderzające jest niemal całkowite 
pominięcie w tłumaczeniach i transkrypcjach aspektu biografi cznego – 
tak fundamentalnego dla pozostałych wierszy „chopinowskich”. Poetyc-
kie „przekłady” nie wiążą kompozycji Chopina z miejscem ich powsta-
nia, momentem biografi cznym, co dobitnie podkreśla przyświecającą 
im tendencję uogólniania i idealizacji wyobrażeń przypisywanych kon-
kretnym dziełom. Cechą odróżniającą obie grupy twórczości jest rów-
nież wycofanie z tłumaczeń/transkrypcji mocno odczuwanej w wielu 
innych wierszach o Chopinie kreacji podmiotu lirycznego – odbiorcy 
jego muzyki, który zwierza się w poetyckich strofach z odczuć, jakie 
w nim owa sztuka budzi (wiersze „o Chopinie i jego muzyce” wszak 
najwięcej mówią o piszących je poetach). Tłumaczenia i transkrypcje 
starają się mistyfi kować przed czytelnikiem fakt bezpośredniego i au-
tentycznego przekazu płynącego wprost z dzieła muzycznego, a więc 
od kompozytora, jakby bez medium innego artysty. Tym większą siłę 
ma wpajany w ten sposób odbiorcom zespół cech i zasób tematów, 
które na stałe połączone zostały z wyobrażeniem artystycznej dosko-
nałości Chopina. 
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Translating the Ideał (of Music)

Th e phenomena of ‘translating’ music, ‘vocal transcriptions’ of instrumental 
compositions were not exceptional in the 19th century culture. Th is form of liter-
ary reception fl ourished throughout the century particularly as regards the music 
of Chopin which enjoyed great fame and popularity (Paulina Viardot’s transcrip-
tions of the mazurkas from late 1850s, Kornel Ujejski’s cycle Tłumaczenia Szo-
pena). Th e literary texts are not only a proof of the cult of Chopin’s music and 
a tribute to it but also a contribution to the discussion about the idea of music. Is 
it pure and absolute, as Chopin would have liked it to be or does it have specifi c 
meaning and refers directly to the reality outside music (including literary reali-
ty), as others would rather interpret it? What are the eff ects of an attempt at the 
translating of the ideal?


