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Wstęp

Bohaterem tej książki jest Cyprian Norwid oraz stworzony przez
niego niezwykły, przenikliwy oraz intelektualnie poruszający wizerunek Fryderyka Chopina – stanowiący swoiste podsumowanie
poglądów poety na sztukę, jej społeczne uwikłania oraz istnienie
w dziejach. W sposobie ukształtowania obrazu Chopina jako artysty
i opisie jego muzyki dostrzec można wszystkie charakterystyczne
rysy myśli Norwida. I odwrotnie – świat wartości poety oraz poglądy
na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sztuki zbiegają się w tym
właśnie niezwykłym wyobrażeniu.
Norwid, niedoceniony za życia artysta i myśliciel, większość swoich pism, zarówno literackich, jak i prywatnych – notatek, szkiców,
listów – poświęcił zagadnieniu sztuki. Interpretując własne doświadczenia estetyczne w kontekście historii i dynamicznych społecznych,
politycznych, ekonomicznych przemian XIX wieku, pisał zarazem
o doświadczeniu innych artystów, o krętej drodze prowadzącej
do zaistnienia w zbiorowej świadomości, do docenienia i uznania.
Wreszcie pisał o tym, jak wielką rolę odgrywa sztuka w budowaniu moralnej kondycji społeczeństwa, jak wpływa na jego dojrzałość
i na charakter dokonywanych w nim i przez nie etycznych wyborów.
Poszukując sprzymierzeńców, którzy, podobnie jak on, pragnęli bronić wysokiego stanowiska i kluczowego znaczenia sztuki w szeroko
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rozumianej kondycji społeczeństw, upatrywał ich w takich twórcach,
jak poeci George Byron i Juliusz Słowacki, malarz Paul Delaroche
i właśnie wirtuoz oraz kompozytor Fryderyk Chopin1. Przy tym dla
Norwida bardzo charakterystyczne było, jak określił to Wiesław
Rzońca, „konsekwentne budowanie […] swojej artystycznej tożsamości poprzez porównywanie się do innych twórców kultury, w tym do
Chopina”2. Poeta miał też poczucie, co świadczyło o jego niezwykłej
i przenikliwej wrażliwości, istnienia analogii pomiędzy losem własnym i Chopina, którego także (czego nie dostrzegali współcześni)
stygmatyzowały odosobnienie i samotność3. Przykładem i dowodem
istnienia owego odosobnienia kompozytora może być relacja między
nim a Adamem Mickiewiczem. Jak ujął to Jarosław Iwaszkiewicz,
„trudno o większe kontrasty. Wielki Litwin nie całkiem rozumie
owego młodziutkiego Królewiaka. Razi go pozorny snobizm muzyka
i zamknięcie się w swojej sztuce”4. A przecież Mickiewicz wyrażał
opinię całej emigracji, był jej głosem i sumieniem. Można pokusić
się o uogólnienie i ujrzeć Chopina wśród rodaków, którzy podziwiali jego talent, ale jednocześnie negowali rzekomy kosmopolityzm
i z niezadowoleniem pomrukiwali na dandyzm.
Norwid był wszechstronnie utalentowanym artystą. Oprócz literatury uprawiał sztuki plastyczne w ich szerokim spektrum, w którym mieściły się rysunki, akwaforty, ryciny, obrazy olejne, rzeźby,
medale, nawet projekty numizmatyczne. Jego pozycja społeczna
na emigracji była, przynajmniej przez czas jakiś, dość wysoka. Świadczy o tym spisane w 1917 roku wspomnienie Władysława Mickiewicza (syna i biografa poety), w którym Norwid porównany zostaje
właśnie z Chopinem.
Norwid, tak jak go znałem, był młodym, bardzo przystojnym,
wykwintnym w ubiorze, eleganckim mężczyzną, obdarzonym melodyjnym
„timbrem”. Mówił pięknie i płynnie, bardzo wyszukanym, oryginalnym
stylem. Z równą swobodą władał pędzlem czy ołówkiem, szkicując
na poczekaniu główki, sceny czy pejzaże. Dla tych to zalet towarzyskich,
podobnie jak Chopin, był po prostu rozrywany przez piękne panie
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i sawantki, i stał się ozdobą międzynarodowych salonów paryskich, jako
zawsze mile widziany gość lub towarzysz w roli „nadwornego lirnika” –
wycieczek pozamiejskich czy podróży5.

Warto pamiętać, że Mickiewicz junior swe wspomnienie spisywał, gdy ugruntowana już była sława Norwida, gdy zrozumiano,
że bez jego pism literackich obraz myśli polskiej XIX wieku pozostanie kaleki, niepełny. Samemu Norwidowi ten wizerunek artysty
ulubieńca salonów zapewne nie przypadłby do gustu.
Za życia poety przeważały sądy – powiedzmy – umiarkowanie życzliwe, nacechowane współczuciem dla jego niezrozumiałych
dziwactw i językowych ekstrawagancji. Reprezentatywna w tym
zakresie jest opinia, jaką po odwiedzinach w paryskiej pracowni
Norwida, w 1858 roku, zapisał Józef Ignacy Kraszewski:
Na ostatek ominąć się nie godziło pracowni skromnej a jednej
z najoryginalniejszych, pana Cypriana, chociaż nie wiem, czy Cyprian
jest bardziej poetą, czy artystą? Niepodobna w nim nie uznać rysownika,
nie można mu odmówić tytułu poety. Niestety, jest to płód wieku, chwili,
wpływów jakichś czy najdziwniejszej w świecie natury, chorobliwa,
nieszczęśliwa istota złożona z jasnych promieni i pasów atramentowej
czarności. Trzeba umieć poszanować w nim cierpienie, fantazją, dziwactwo,
talent, przyjąć go jak jest, ale niepodobna nie użalać się nad tym
jeniuszem zwichniętym6.

Nieco dalej opisał Kraszewski ubóstwo izdebki Norwida i krzyż,
jakiego nigdy i nigdzie nie widział: biały, bez postaci Chrystusa,
„ale z bardzo starannie odmalowanymi, z pewnym obrachowaniem
prawdy, znakami krwi, kędy były przebite ręce, nogi i zraniona leżała
głowa”7. Zwróćmy uwagę, jak znaczący potencjał symboliczny niesie
ów wizerunek krzyża. Jest miejscem męki, Chrystusowej pasji, widać
na nim ślady krwi, ale nie ma samej postaci Jezusa. Krzyż ten przygotowany jest dla każdego, kto, nade wszystko kochając dobroć i prawdę,
zechce za Chrystusem podążać. Zaiste, mylił się bardzo Kraszewski,
gdy twierdził, że Norwid jest artystą, który nie potrafi znaleźć właściwych środków wyrazu dla swoich pomysłów8. Środki wyrazu były, ale
nie potrafiła odczytać ich epoka, w jakiej przyszło poecie żyć.
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Norwid przez całe prawie życie mierzyć się musiał ze złą, a nawet tragiczną sytuacją materialną. Bardziej dotkliwe było jeszcze dla
niego poczucie odrzucenia, niezrozumienia, braku zainteresowania.
Wszystko to wyostrzyło w poecie pewną drażliwość, na pewno nie
był łatwym rozmówcą ani, często, uprzejmym, wyrozumiałym partnerem w wymianie listów9. Nie chodzi jednak o to, kto bardziej zawinił, wykopując przepaść między poetą i czytelnikami. Ważniejsze
jest tu ukształtowanie pewnej specyficznej wrażliwości na odrzucenie.
Wykształcenie umiejętności dostrzegania sytuacji wyizolowania, niezrozumienia artysty, nawet wtedy, gdy jego aktywności towarzyszą
poklask i pozorna akceptacja.
Tak właśnie Norwid (i tylko on) postrzegał sytuację Fryderyka
Chopina. Osobista znajomość obu twórców trwała bardzo krótko –
nieco ponad pół roku – od przyjazdu poety do Paryża w lutym 1849
roku do śmierci kompozytora 17 października tegoż roku. Ze strony
Chopina nie zachowały się (może nawet w ogóle nie powstały?) żadne
dokumenty, które mówiłyby o jego spotkaniach z Norwidem, wspólnych spacerach, dyskusjach. Wszystko, co wiemy o tej znajomości,
pochodzi ze strony poety. Poświęcił Chopinowi bardzo wiele uwagi.
Nie dlatego, że jakoś szczególnie znał się na muzyce, bo raczej się nie
znał. Chopin był mu potrzebny jako niezwykle ważny konstrukt intelektualny, jako jeden z arcywzorów artysty w społeczeństwie i jako
arcywzór artysty narodowego, tak ważnego dla zbiorowości żyjącej
w niewoli.
Obaj twórcy poznali się zapewne w salonie utalentowanej uczennicy Chopina, księżnej Marceliny Czartoryskiej. Lekcje, jakich udzielał jej Chopin, miały służyć doskonaleniu talentu10. Jak pisze biograf
artysty, księżna miała „się stać najlepszą uczennicą Chopina i – jak
się powszechnie zgadzano – najwierniejszą jego stylowi. […] Chopin
cenił ją zarówno jako wielką damę, jak i świetną artystkę, zrodziła się
też między nimi bliska przyjaźń”11. Księżna była znakomitą pianistką
1. Auguste Sandoz, Marcelina z Radziwiłłów Czartoryska (litografia, 1850). Portret ten, wraz z biletem
wizytowym księżnej, wkleił Norwid do „Książki pamiątek” – zeszytu, w którym gromadził
fotografie, listy i inne pamiątki związane z bliskimi i ważnymi dla niego osobami.

Wstęp • 11

i swą aktywność koncertową do końca życia poświęciła propagowaniu
muzyki Chopina. W swym repertuarze miała oba koncerty fortepianowe, zasłynęła jednak przede wszystkim jako niezrównana interpretatorka jednego z najwspanialszych dzieł fortepianowych wszystkich
czasów, Sonaty b-moll ze sławnym Marszem żałobnym. Niech więc
struktura tego arcydzieła muzycznego organizuje strukturę naszych
rozważań o tworzonym przez Norwida obrazie Chopina, obrazie,
który okazał się najprawdziwszą wizją muzyki wielkiego artysty.
•
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania osobom oraz instytucjom, bez których pomocy książka ta nie mogłaby powstać w tym
kształcie. Szczere wyrazy wdzięczności chcę przekazać dr hab. Janinie Kamińskiej, dr Katarzynie Buczek i dr. Jerzemu Markowi
z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, którzy swoją wiedzą pozwolili mi określić kompetencje muzyczne,
w jakie wyposażyć mogły Norwida warszawskie szkoły pierwszej
połowy XIX wieku; dr hab. Agacie Seweryn z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. KUL i skrzypaczce, mgr Małgorzacie
Góraj – za konsultacje muzyczne, wreszcie mojemu środowisku –
pracownikom Zakładu Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
a z tego grona szczególnie norwidologom: prof. dr. hab. Wiesławowi Rzońcy i dr. hab. Karolowi Samselowi – za bezcenne konsultacje merytoryczne. Specjalne podziękowania chciałem złożyć
dr hab. Ewie Hoffmann-Piotrowskiej, która zainspirowała mnie
do napisania tej książki, oraz paniom dr Kamili Stępień-Kuterze
i mgr Ewie Boguli z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
za łaskawe zainteresowanie moją pracą i sprawowaną nad nią opiekę.
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