
210. rocznica urodzin Fryderyka Chopina  

W 2020 r. obchodzimy 210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina (1810 – 1849) – jednego z 

największych światowych, romantycznych kompozytorów i pianistów. 

Fryderyk Franciszek Chopin – polski kompozytor i pianista, geniusz muzyczny,  urodził się w 

dniu 22 lutego (lub 1 marca) 1810 r. w Żelazowej Woli. Został ochrzczony w kościele w 

Brochowie.  

Ojciec Mikołaj był Francuzem. Wykładał literaturę francuską i uczył języka francuskiego. 

Matką była Justyna z Krzyżanowskich. 

Pomiędzy czwartym a piątym rokiem życia, Chopin zaczął pobierać lekcje gry na fortepianie. 

Jego pierwsza nauczycielką pianistyki była matka. Kolejnymi nauczycielami Chopina byli:  w 

1816 r. Wojciech Żywny (wpoił młodemu Fryderykowi zamiłowanie do dawnych 

kompozytorów), a później Wilhelm Wacław Würfel. Przed ukończeniem siedmiu lat, Chopin 

utworzył już kilka niewielkich kompozycji – polonezów.  

W 1817 r. Chopinowie zamieszkali w oficynie pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie na 

Krakowskim Przedmieściu. Chopin stał się sławny w warszawskich salonach.  Pierwszy 

koncert publiczny ośmioletniego Chopina miał miejsce 24 lutego  1818 r. w Pałacu 

Radziwiłłów (obecnie Pałacu Prezydenckim). 

W latach 1823-1826 uczęszczał do Liceum Warszawskiego, a także zwiedzał Polskę. Objawiał 

tu swoje inne talenty: aktorski, literacki, malarski był więc geniuszem uniwersalnym.  

W latach 1826-1829 studiował w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie pod kierunkiem 

Józefa Elsnera. U kompozytowa pojawia się fascynacja muzyką ludową.  

W 1826 r. odbył swoją pierwszą podróż zagraniczną do Berlina i był w Dusznikach Zdroju. 

W latach 1829-1831 przeżywał swoją romantyczną miłość do Konstancji Gładkowskiej i 

odnosił wielkie sukcesy kompozytorskie. 

W 1829 r. pojechał na wycieczkę do Wiednia, gdzie  odniósł ogromny sukces wśród 

publiczności. 

W 1830 r. Chopin odwiedził Poturzyn (ziemia chełmska) i wyjechał z Warszawy do Kalisza, a 5 

listopada tegoż roku przez Wrocław na zawsze opuścił Polskę.  

Udał się do Drezna, następnie do Wiednia, Monachium, Stuttgartu i Paryża. W jego 

utworach zaczyna dominować dramatyzm, w związku z upadkiem powstania 

listopadowego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vil%C3%A9m_W%C3%BCrfel


W Paryżu Chopin dawał koncerty m. in. w salonie Pleyel, robił karierę wirtuoza, przyjaźnił się 

z wybitnymi muzykami (Lisztem, Vincenzo Bellinim, Hectorem Berliozem), udzielał lekcje gry 

na fortepianie. 

Lata 1835-1846 to czas intensywnego komponowania, kontaktów z Wielką Emigracją  i z 

wybitnymi polskimi intelektualistami (Adamem Mickiewiczem, Julianem Ursynem 

Niemcewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem, Józefem Bemem). W 1836 r. Chopin 

zaręczył się z Marią Wodzińską, ale jej rodzina później zerwała zaręczyny z powodu choroby 

Chopina.  

Od 1836 r.  Chopin zaczął ciężko chorować (gruźlica/mukowiscydoza).  

W 1837 r. poznał francuską pisarkę, starszą od siebie o 6 lat George Sand, jednak związek, 

wbrew opinii G. Sand, nie był udany. Kochankowie  udali się pewnego razu na Majorkę do 

Valldemossy (pobyt w byłym klasztorze). Fryderyk tam komponował, ale jego stan zdrowia 

się pogarszał. 

Para powróciła do Francji. Chopin był już bardzo ciężko chory, pluł krwią. Przebywał w 

Nohant – posiadłości George Sand. 

Ostatecznie związek się rozpadł,  na co wpływ miały konflikty pomiędzy stronami, jak 

również książka napisana przez G. Sand „Lukrecja Floriani”, w której autorka, według 

niektórych opinii, ośmieszyła kompozytora.   

Relacje z George Sand i choroba, były kontekstem powstania najpiękniejszych nokturnów i 

mazurków Chopina. 

Po rozstaniu z G. Sand, Chopin zapadł na głęboką melancholię. Poza miniaturami, nie był w 

stanie skomponować już żadnego wielkiego utworu.  

W 1848 r. wyjechał z Francji do Anglii i Szkocji. W dniu 16 listopada tegoż roku odbył swój 

ostatni koncert dla publiczności, zasponsorowany przez uczennicę Mistrza – szkocką 

arystokratkę Jane Stirling. Sponsorka była zakochana w Chopinie, ale on nie darzył jej 

uczuciem. 

Chopin powrócił do stolicy Francji. Zamieszkał na Square d’Orléans, potem w Chaillot. Tu 

zaczął się czuć lepiej, ale pod koniec czerwca 1949 r. był w ostatnim stadium choroby.  

Chopin zmarł w Paryżu 17 października 1849 r. i tam na cmentarzu Pere Lachaise został 

pochowany.  

Twarz i dłoń artysty została pośmiertnie odlana przez Augusta Clésingera.  

Serce Chopina, przywiozła do Warszawy, zgodnie z wolą Artysty, siostra kompozytora – 

Ludwika Jędrzejewiczowa.  
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Znajduje się ono w kościele Św. Krzyża w Warszawie.  

Cechy muzyki Chopina, to: głęboka ekspresja i czerpanie z polskiej muzyki ludowej.  

Kompozytor tworzył: polonezy, mazurki, nokturny, scherza, ballady, etiudy, preludia, 

sonaty, koncerty. Jest także autorem  19 pieśni na głos z fortepianem, Tria fortepianowego 

i Sonaty wiolonczelowej. 

Jego twórczość była oryginalna i nowatorska – był pierwszym wybitnym kompozytorem 

reprezentującym szkołę narodową (czerpiącą ze źródeł folkloru) w muzyce romantycznej. 

Utwory Fryderyka Chopina posiadają patriotyczną wymowę i  są synonimem polskości. 

Trafiają do serc ludzi całego świata.  

W Polsce od 1927 r. w Warszawie są organizowane Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne 

im. Fryderyka Chopina. Jest to najstarszy na świecie muzyczny konkurs poświęcony 

jednemu artyście. 
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