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Wprowadzenie

Bíos (gr. życie), gráphein (gr. rysować, pisać) – biografia, to opisywanie czyjegoś 
życia. Jak malowanie portretu, można to robić na wiele sposobów – psychologiczne 
portrety Rembrandta i kubistyczne portrety Picassa są przykładami krańcowo od-
miennego podejścia do zadania, jakim jest w końcu to samo „odwzorowanie” portre-
towanej osoby. Są jednak nie tylko odbiciem „obiektywnej prawdy” (czy ona istnieje, 
to jest osobne zagadnienie…), ale i osobowości twórcy: malarza czy pisarza. Inny-
mi słowy, biograficzny portret bywa tyleż portretem opisywanego, ile opisującego – 
wszystko zależy od proporcji.

W każdym jednak przypadku kanwą i budulcem biografii są fakty: stanowią one 
z jednej strony element porządkujący chronologię wydarzeń, z drugiej – są podstawą 
do interpretacji, do wyjaśnienia okoliczności ich zaistnienia. Prawdziwość tych fak-
tów jest więc warunkiem wiarygodności całości: z mylnych faktów można przecież 
zbudować całkowicie błędny obraz wydarzeń biograficznych.

W  przypadku Chopina, po dwustu latach od jego narodzin, mamy do czynie-
nia z  sytuacją specyficzną: istnieje multum opracowań tzw. biograficznych, wiele 
z nich jednak obarczonych jest grzechem nieprawdziwości faktograficznej. Wynika 
to z różnych przyczyn: znikoma liczba zachowanych dokumentów ściśle osobistych, 
zniszczenia archiwów prywatnych i  publicznych, zaginięcie większości prywatnej 
korespondencji, relacje bliskich i  dalszych znajomych nie zawsze pokrywające się 
ze sobą itp. I wreszcie znikoma liczba d z i s i e j s z y c h  b a d a ń   ź r ó d ł o w y c h 
i bezkrytyczne opieranie się na istniejących od dziesiątków lat opracowaniach.

W takich warunkach, w zastanym materiale biograficznym powstają – poza błę-
dami – poważne luki, które wypełnić może jedynie żmudne odtwarzanie ówczesnej 
rzeczywistości poprzez badanie analogii i kontekstów, przez stawianie hipotez moż-
liwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistości, przez obalanie mniej uzasadnionych 
interpretacji oraz  prostowanie dotychczasowych błędów itp. Wreszcie przez upor-
czywe drążenie fragmentów zachowanego autentycznego materiału w celu ujawnie-
nia nowych, a ukrytych w nich treści.
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Henryk F. Nowaczyk jest badaczem, który wcielił się w rolę detektywa, wyjaśnia-
jącego niedopowiedzenia, zagadkowe okoliczności i  fakty z  zachowanych źródeł. 
Słusznie zauważył, że np. korespondencja Chopina, stanowiąc przebogaty materiał 
badawczy, zawiera sporo fragmentów, które pozostają nie do końca zrozumiałe. Są 
to niezliczone aluzje, oczywiste tylko dla nadawcy i adresata, skróty myślowe i rze-
czowe, często stosowane w celu zakamuflowania opisywanej osoby, dowcipne plotki 
o znajomych, zapisanych dla dyskrecji pod inicjałem itp. Rozszyfrowanie tych zaga-
dek pozwala na szersze zrozumienie, po latach, intencji piszącego; rozjaśnia mro-
ki ówczesnych wydarzeń, w których Chopin brał udział; daje wreszcie materiał do 
analizy psychologicznej postaci kompozytora i otaczających go osób. Jak wielkie jest 
to zagadnienie, pokazuje najnowsze krytyczne wydanie Korespondencji Fryderyka 
Chopina (tom I), w którym komentarz do listów (przypisy) zajmuje więcej miejsca 
niż same listy!

Henryk F. Nowaczyk konstatuje: „odmienne opinie w  jakiejś kwestii, wyrażone 
przez autorów dzieł poświęconych życiu i twórczości Fryderyka Chopina, mobilizują 
mnie do poszukiwań archiwalnych. Choć nie zawsze można znaleźć odpowiedź na 
intrygujące pytanie, to jednak zwykle udaje się poszerzyć wiedzę o jakimś epizodzie 
biografii kompozytora”.

Kierowany tą zasadą, Henryk F. Nowaczyk nie ma odpowiednika wśród bada-
czy życia Chopina. Nikt bowiem nie odważył się, wychodząc niekiedy z drobnego, 
a  tajemniczego półzdania, wzmianki czy pojedynczego słowa z  listu Chopina, tak 
dogłębnie przeanalizować istotę sensu takiego zdania, by wydobyć na światło dzien-
ne intencje Chopina czy okoliczności życiowe, towarzyszące temu zdarzeniu. Pracę 
swoją Henryk F. Nowaczyk opiera na bogatym studium często trudno dostępnych 
źródeł, z których czerpie mnóstwo detali, logicznie wykorzystując ich sens dla udo-
wodnienia swojej tezy. Dzięki temu czytelnik, a  szczególnie chopinolog, uzyskuje 
wiarygodny fakt biograficzny, obudowany licznymi dowodami źródłowymi. Jego 
ustalenia w licznych przypadkach prostują, uzupełniają lub obalają utarte mity, po-
wtarzane w pracach nawet wybitnych chopinologów. 

W  niejednym przypadku zasługą Henryka F. Nowaczyka jest pierwsza publi-
kacja nieznanych dotychczas informacji o  Chopinie (np. recenzji z  koncertów 
w Szkocji).

Osobnym – i ulubionym – działem twórczości Henryka F. Nowaczyka jest szcze-
gółowe analizowanie okoliczności związanych z  podróżami Chopina. Główny te-
mat zainteresowań Autora zdecydował o tytule niniejszej książki: Chopin w podróży. 
Glosy do biografii – glosa (z  łac. słowo wymagające wyjaśnienia) to głos w  dysku-
sji, dopisek, komentarz. Będąc niekwestionowanym już specjalistą od systemu po-
dróżniczo-pocztowego Królestwa Polskiego XIX wieku, uzbrojonym w  źródłowe 
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rozporządzenia pocztowe, rozkłady jazdy i trasy dyliżansów, potrafi Nowaczyk z do-
kładnością opisać i „rozpisać” na etapy każdą podróż Chopina. Ta szczegółowa anali-
za, choć niekiedy pozornie nużąca detalami, przydatna jest jednak do potwierdzenia 
lub wykluczenia pewnych anegdot, utrwalonych w legendzie rodzinnej, a przeniesio-
nych do literatury chopinowskiej (vide: koncert w Sulechowie). 

Mrówcza praca badawcza H.F. Nowaczyka zaprezentowana jest w esejach w spo-
sób nadzwyczaj ciekawy pod względem narracyjnym. Autor nie ogranicza się do wy-
łożenia swoich odkryć czy polemicznych racji, ale robi to w  stylu gawędziarskim, 
który czytelnikowi obdarzonemu odrobiną wyobraźni kreśli barwny obraz epoki. 
Okoliczności omawianych faktów obudowane są częstokroć szeroką erudycyjną wie-
dzą z różnych dziedzin, jak w przypadku opisu parad i ćwiczeń wojennych, ogląda-
nych przez młodego Chopina, czy rozważań o problematyce „śmierci pozornej”. Ten 
walor pisarstwa Nowaczyka dodaje Jego tekstom kolorytu i dostarcza dużo szerszej 
wiedzy niż sam opis „epizodu” chopinowskiego.

Zamieszczony w  niniejszej książce wybór artykułów-esejów Henryka F. Nowa-
czyka w całości dotyczy tematyki okołochopinowskiej; ich powstanie rozciąga się na 
osiemnaście ostatnich lat (1994–2012), w  czasie których Autor często podejmował 
tematy, dotyczące Jego rodzinnego regionu, czyli Wielkopolski. W książce zamiesz-
czono wszelkie epizody chopinowskie związane z podróżami Chopina do krajów za-
chodniej Europy, w tym także do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, gdzie mieszkała 
matka chrzestna Fryderyka, Anna ze Skarbków Wiesiołowska. Uwzględniono także, 
a  może i  głównie, tematykę antonińską. Pobyt Chopina w  Antoninie, jego relacje 
z rodziną księcia Antoniego Radziwiłła stanowią najwyraźniej ulubiony temat No-
waczyka, który już od 1989 roku publikował artykuły prasowe o tej tematyce, a po-
czynając od 1997 roku stał się stałym autorem esejów o tematyce chopinowskiej w co-
rocznej książce programowej Międzynarodowego Festiwalu w  Antoninie „Chopin 
w barwach jesieni”, którego pierwsza edycja odbyła się w 1982 roku.

Początkowo Autor regularnie zasilał tematyką chopinowską łamy wielkopol-
skich gazet: „Ziemię Kaliską” (36 artykułów) i „Gazetę Ostrowską” (20 artykułów). 
Głównym jednak forum prezentacji twórczości Henryka F. Nowaczyka stał się od 
osiemnastu lat ogólnopolski dwutygodnik „Ruch Muzyczny”, w którym zamieścił już 
108 artykułów (zob. Bibliografia).

Dotychczasowe rozproszenie tych artykułów, przy ich niekwestionowanej war-
tości poznawczej, dało asumpt Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina, by 
wydać je w  formie zwartej, przy okazji honorując niedawną 70. rocznicę urodzin 
Autora. W niniejszej książce przedstawiamy więc spory wybór tych artykułów, uzu-
pełniony niektórymi tekstami z Antonina z lat 1999–2009. 



 

Wyboru niniejszego dokonujemy, kierując się głównie ich zawartością meryto-
ryczną. I tak: z „Ruchu Muzycznego” pochodzi 75 artykułów (w tym 11 dwuczęścio-
wych, drukowanych w dwóch kolejnych numerach pisma), z książki programowej 
Festiwalu w Antoninie – 5, oraz jeden z „Wiadomości Kulturalnych”. Zakładamy, że 
prezentowany zestaw jest w pełni reprezentatywny dla całej chopinowskiej twórczo-
ści Autora.

Ponieważ teksty powstawały w  różnych okresach, Autor czasami po latach po-
wracał do podjętego wcześniej tematu; uzyskane w  ten sposób nowe dane zosta-
ły obecnie w kilku artykułach wprowadzone do pierwotnego tekstu, dzięki czemu 
otrzymujemy tekst w pełni zaktualizowany.

Dla przejrzystości narracji przyjęliśmy jako schemat książki chronologię biogra-
ficzną Chopina: według roku (i miesiąca) epizodu z życia Chopina, którego artykuł 
dotyczy; same zaś artykuły oznaczone zostały rocznymi datami ich powstania.

W przypadkach, gdy w czasie pisania artykułu pewne dane jeszcze nie były znane, 
uzupełniliśmy przypisy Autora, za jego wiedzą, odpowiednimi przypisami redakcyj-
nymi, powiększającymi lub korygującymi dawniejszą wiedzę.

Podsumowując, warto podkreślić, że choć Autor nie jest zawodowym history-
kiem ani muzykologiem, to Jego przyczynki-eseje mają wielką wartość poznawczą, 
dzięki czemu wzbogaciły wiedzę o biografii Chopina w bardzo poważnym stopniu. 
Świadczą o tym liczne odwołania się do Jego ustaleń w pracach źródłowych innych 
autorów. Zawdzięczamy to także – obok samych odkryć merytorycznych – umiejęt-
ności analitycznego, logicznego myślenia Autora i jasności w prezentacji materiału. 
Badania, w których niepoślednie miejsce zajmują także stawiane hipotezy, z natury 
rzeczy stanowią pożywkę dla polemik; kilka z nich notujemy w literaturze przedmio-
tu – także i one wnoszą wiele do ogólnej wiedzy o biografii kompozytora. 

Na koniec należałoby wskazać na jeszcze jeden aspekt twórczości Henryka F. No-
waczyka. Jego żmudne, wieloletnie badania w  rozrzuconych po świecie archiwach 
i bibliotekach oparte są wyłącznie na własnych, osobistych kontaktach, poza utar-
tym obiegiem naukowym. Zdobywanie informacji, nieraz obciążone odczuwalny-
mi kosztami, nigdy nie miało żadnego wsparcia instytucjonalnego. Autor, jak wilk 
samotnik, poluje sam, jednak swoimi zdobyczami dzieli się z nami szczodrze, czego 
dowodem jest prezentowany tutaj wybór Jego prac. 

 Piotr Mysłakowski


