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Sonata h-molt Op. 38 

W drodze powrotnej do Warszawy, dopędziliśmy przy
jaciół swoich w Kaliszu, zatrzymał się tu Chopin w domu 
doktora Helbicha, u którego zwykle, gdy przeJeżdżał przez 
Kalisz, stawał kwaterą. Był to dobry znajomy Chopinów. 
Tymczasem tak się okoliczności złożyły, że doktór Helbich 
właśnie się wybierał do państwa Bronikowskich na obchód 
weselny ich córki, wychodzącej za Kurnatowskiego. Stało 
się tak, że Chopin wraz z swymi młodymi przyjaciółmi 
również się wybrał na to wesele. „Serdecznie i gościnnie 
przyjęci przez ojca narzeczonej - opowiada jeden z uczest
ników tych godów - wykształceni i dorodni młodzieńcy 
nowego całej zabawie weselnej dodali uroku i ożywili to
warzystwo... Trzeciego dnia, gdy nadeszła chwila wyjazdu 
i konie zaprzężone czekały, uproszono młodzieńców, aby 
przynajmniej na śniadaniu pozostali. Skoro się towarzystwo 
o południowej porze na sali zebrało, zaproponował ktoś na 
prędce gry towarzyskie, zanim dadzą do stołu. Zgodzono 
się na podróżnego. Rozdano nazwy miast. Każdy miał sie 
na baczności, by się dopilnować i stanąć na zawołanie 
Mimo to fantów nie zabrakło. Gdy nareszcie przyszła kolej 
na wykupienie fantu Henryka N. (który będąc w r. 1826 
w Reinertz z Chopinem. opowiadał teraz wszystkim o swym 
koncercie Fryderyka na korzyść sierot), zażądała od niego 

Jedna z dam, aby coś takiego uczynił co wszystkich obec
nych zadowolni. Zagadnięty wyszedł na chwilę, a uplótłszy 
bluszczowy wianek przewiązany wstążeczką, wrócił 
wkrótce, i włożywszy go na głowę Fryderyka, rzekł: 
Wieńczę cnotę z talentem połączoną! ... Wszyscy przytomni 
z uniesieniem klaskać poczęli. Chopinowi łzy wzruszenia 
oczy zwilżyły, i to nie jemu samemu tylko, albowiem obli
cza wszystkich obecnych, a zwłaszcza poważnych matron 
i dziewic, największe okazywały rozrzewnienie . 

... dnia 20 października, na parę godzin przed swym wy
jazdem z Warszawy, tak pisał do Woyciechowskiego: „Jadę 
dziś o 7-ej wieczorem dyliżansem do Wiesiołowskich w Po
znańskie i dlatego wprzód piszę, zwłaszcza, że nie wiem, 
jak długo mi zabawić tam wypadnie, lubo paszport tylko 
na miesiąc wziąłem. Myślą moją jest wrócić za dwa ty
godnie. Przyczyną mego wyjazdu jest tam bytność księcia 
Radziwiłła w swoich dobrach pod Kaliszem". Ponieważ 
wyjazd ten łączył się ściśle z przyszłą karjerą artystyczną 
Fryderyka, więc nie omieszkał wziąć z sobą kilku swoich 
świeżo wykończonych lub jeszcze ostatecznego wykończenia 
domagających się kompozycyj, w tej liczbie Trio G-moll, 
Koncert F-moll z zaczętym dopiero finałem, kilka najnow
szych Etjud, etc. etc., wiedział bowiem, iż rzeczy te nie
zmiernie będą księcia interesowały, raz dlatego, że sam 
uprawiał muzykę con amore, a powtóre, że pragnąc być 
mecenasem młodego artysty, był ciekawym ostatnich owo
ców jego twórczego talentu . 

... Wytchnąwszy po drodze u Flammów w Kaliszu, po 
niedługim, bo zaledwie kilkudniowym pobycie w Strzyże
wie, przeniósł się Chopin w końcu, na wyrażne zaproszenie 
ks'ęcia Radziwiłła, do jego rezydencji w Antoninie, gdzie 
jak się okazało, tak mu było dobrze, tak mile, że poprostu 
czuł się, jak w „raju". Obchodzono się z nim, jak z ksią
żątkiem, uprzedzano wszelkie życzenia i zachcenia, uwzględ
niano nawet kaprysy, wyróżniano na każdym kroku, piesz
czono, psuto, słowem, dokładano wszelkich możliwych sta
rań, by był zadowolonym ze swego pobytu w Antonin'e, 
by nabrał ochoty do częstszych przyjazdów tutaj, by się 
czuł w tym ksiażecym magnackim pałacu, jak w domu 
pomiędzy najbliższymi.. 

„Sama stara księżna (z dornu margrabianka von Bran
denburg-E'chwed. synowica Fryderyka II), wie, że nie uro
dzenie czyni człowieka, a tak zobowiazuje swojem obej
ściem sie, że n'epodobna jej nie uwielbiać". Polubiwszy 
niezmiernie Fryderyka, zachwycona jego cudną grą i kom
pozycjami. a także i n'm samym, jego wrodzoną dystynk
cją. wdzi~kiem i tą poezją, której posiadał tak wiele, ży
czyła sobie, by w maju przyjechał do Berlin:i. poczem za
prosiła go do siebie, do swego pałacu przy Wilhelmstrasse, 
na które to tak łaskawe i zaszczytne zaproszenie odpowie
dział oczywiśc'e, że zeń nie omieszka skorzyst.ać. zwłaszcza, 
ie mu ono, j:>k mówił, w niczym nie przeszkodzi na zime 
pojechać do Wiednia. dokąd gfę wybierał stanowczo„. 
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.. Pierwszym miastem, w którem Chopin po wyjeździe 
z Warszawy zatrzymał się dni parę był Kalisz. Zajechaw
szy wprost do domu doktora Helbicha, czekał tu na przy
bycie Tytusa Woyciechowskiego, z którym miał dalszą 
podróż odbywać razem, a czekając nań, tak wszystkich 
grą swoją zachwycił, że go namawiano, by dał się usłyszeć 
publicznie. Mimo to pozostał głuchym na wszelkie namo
wy: naprzód lękał się zbyt długich przygotowań nieunik
nionych przed każdym koncertem, a następnie licha 
i szczupła orkiestra miejscowa wcale nie zachęcała do po
dobnego przedsięwzięcia. To też, gdy tylko przyjechał Ty
tus - a zjawił się już drugiego dnia po przybyciu Fryde
ryka - zaraz zgodzili furmana, który ich za 12 talarów 
podjął się zawieźć do Wrocławia. Jakoż nie zwłócząc, przy 
ślicznej pogodzie, dnia 5-go listopada, w piątek, puścili się 
w drogę. 

FTagmenty książki 
Ferdynanda Hoesicka 

,;'Chopi~' 

1
• Warszawa MCMXXVII 

Pałac George Sand w Nohant (front) 

„Dotarłem do pałacu Nohanckiego, w tłustą sobotę, ko
ło pół do ósmej wieczorem, i zastałem towarzyszkP. Georges 
Sand w szlafroku, palącą cygaro po obiedzie, w ogromnym, 
pustym pokoju. Miała piękne, żółte pantofle na nogach, 
ozdobione frendzelkami, zalotne pończochy czerwone 
spodnie. Tyle - co do strony moralnej . Co do fizycznej, 
podwoiła swój podbródek, jak ksiądz kanonik. Nie ma ani 
jednego siwego włosa, pomimo swych strasznych nie
szczęść; cera jej śniada nie zmieniła się; piękne jej oczy 
są tak samo błyszczące; ma minę tak samo głupią, kiedy 
myśli, albowiem, jak to jej powiedziałem po stwierdzeniu, 
cała jej fizjonomja jest w oku. W Nohant bawi od roku, 
bardzo smutna i ogromnie zapracowana. Kładzie się 

o szóstej rano i wstaje w południe". Rozmawiali o Juliuszu 
Sandeau, który ich zawiódł oboje. „Była ona jednak jesz
cze nieszczęśliwsza z Mussetem, i oto jest w głębokim 

ustroniu, potępiająca zarazem małżeństwo i miłość, gdyż 

w jednym i drugim stanie znalazła tylko zawody". 

„Nie jest ona miła, a przeto będzie tylko z trudem ko
chana. Jest ona chłopcem, jest artystą, jest wielka, szla
chetna, oddana, czysta: ma rysy męskie, ergo, nie jest ko
bietą". I dalej jeszcze: „Wreszcie, jest to mężczyzna, o ty
le bardziej mężczyzną, że chce nim być, że wyszła z roli 
kobiety, i nie chce być kobietą. Kobieta przyciąga, a ona 
odpycha, a ponieważ ja jestem bardzo mężczyzną, więc 

jeżeli sprawia na mnie takie wrażenie, musi je wywierać 
na mężczyzn, którzy są do mnie podobni; będzie zawsze 
nieszczęśliwa . Tak więc, kocha ona teraz mężczyznę, który 
jest niższy od niej, i w tym oto układzie masz tylko roz
czarowania i zawody dla kobiety, która ma piękną duszę . . " . 

Fragment tistu Balzaka 
do pani Hańskiej z 2 marca 18:łl! r 
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