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IZVOARE ŞI ÎNCEPUTURI 

Originile paterne ale familiei Chopin se pierd în secolul al XVIII-lea, 
în Franţa. Actul de naştere al tatălui, Nicolas Chopin, îl prezintă 
ca pe fiul legitim al lui François Chopin, rotar, şi al Margueritei 
Delfin, soţia acestuia din Marainville, născut la 15 aprilie şi 
botezat la 16 aprilie 1771. Înainte de a fi fost rotar, bunicul 
francez al lui Frédéric, loren de origine, se ocupase cu viticultura 
într-un sat de la poalele Munţilor Vosgi. La vârsta de 17 ani, 
aventurosul fiu părăseşte familia şi Lorrena, ajunge la Varşovia şi 
se angajează la o fabrică de tutun condusă de un francez. 
Relaţiile cu familia rămasă în Franţa par aproape inexistente. 
Faptul e susţinut de testamentul tatălui, care-şi împarte averea, 
destul de consistentă, celor două fiice rămase acasă, la 
Marainville, uitându-l cu totul pe fiul rătăcitor. La moartea sa, în 
1814, succesiunea s-a făcut după voinţa lui testamentară. Fapt e 
că urmele memoriei s-au şters complet. Nicolas nu mai păstrează 
niciun interes pentru familie şi locurile natale. Nimic despre 
izvoare nu se va transmite fiului său, Frédéric, care, trăind ultimii 
18 ani ai vieţii în Franţa, n-a schiţat în acest răstimp vreun gest de 
curiozitate pentru a-şi cunoaşte mătuşile din Lorrena. Poate că 
nici nu ştia de existenţa lor. 

Plecat din Franţa zguduită de revoluţie, Nicolas are de înfruntat 
evenimente politice grave în Polonia. Ca urmare a tulburărilor, 
care culminează în 1793, fabrica unde lucra se închide. Rămas 
fără slujbă, încearcă să se întoarcă în Franţa, dar renunţă în 
ultimul moment din cauza unei crize de astm. Revolta din 1794 
are ca final izgonirea ruşilor din Varşovia. Tânărul Nicolas se 
înrolează în miliţiile revoluţionare, devenind ofiţer. Dar în 1785 
ruşii recuceresc Varşovia, având loc cea de-a treia reîmpărţire a 
Poloniei ca ţară. Nicolas încearcă din nou să se repatrieze în 
Franţa şi e iarăşi împiedicat de boală. Pentru a se putea întreţine, 
îşi oferă serviciile ca preceptor. Tentativa îi reuşeşte nesperat de 
bine. Devine profesor de limba franceză şi pedagog al unor 
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familii nobile. Lucrând în această calitate cu fiul contesei Skarbek, 
la Zelazowa-Wola, Nicolas o întâlneşte acolo pe una dintre 
domnişoarele de companie ale contesei, Justina de Krzyzanowska. 
Tânăra orfană îl atrage cu graţia ei naturală. Are ochii albaştri, 
culoarea feţei ca a crinului şi a trandafirului, e blondă, înaltă, fină 
şi subţire. Privirea ei adâncă şi blândă îi încântă pe vizitatorii 
contesei. Are înzestrări artistice, e instruită, poate să susţină o 
conversaţie în franceza cea mai curată şi deopotrivă să cânte o 
melodie veche la clavecin. Preceptorul cel sobru se îndrăgosteşte 
de ea cu pasiune, ceea ce elevul său, fiul contesei, observă de 
îndată şi-i aduce la cunoştinţă, cu emoţie, mamei. Vorbindu-i 
domnişoarei Krzyzanowska, aceasta află că iubirea lui Nicolas 
găseşte ecou în sufletul ei. În curând are loc logodna, iar peste 
câteva săptămâni, căsătoria religioasă. Contesa oferă tinerei 
perechi o căsuţă în incinta castelului. Ne aflăm în anul 1806, când 
Polonia trăieşte speranţa unei noi renaşteri. Napoleon creează 
Marele Ducat al Varşoviei. Oraşul se redresează şi-şi regăseşte 
splendoarea de odinioară. Cele mai multe familii nobiliare îşi 
părăsesc refugiile de la ţară pentru a se reinstala în reşedinţele 
strălucitoare din capitală. Aşa procedează şi contesa Skarbek. 

Perechea de curând căsătorită e binecuvântată, în anul următor, 
1807, cu o fetiţă, care primeşte numele de Luiza. Tatăl, Nicolas, 
aspiră la o condiţie socială mai bună. Face demersuri pe lângă 
directorul liceului din Varşovia, M. Linde, care-i promite o 
catedră de limba franceză. Între timp, la 1 martie 1810 vine pe 
lume cel de al doilea copil al familiei, un băiat, care va aduce 
fericire părinţilor şi va fi botezat Frédéric. În acelaşi an, Nicolas 
primeşte numirea promisă în postul de profesor la liceul 
varşovian, pleacă împreună cu familia de pe domeniul Skarbek şi 
se instalează în capitală, într-o anexă a palatului Saxa. Aici ţine în 
gazdă câţiva elevi ai liceului pentru a adăuga ceva la câştigul 
realizat ca profesor. 

În anul următor vine pe lume Isabela, iar în anul 1813 se naşte 
Emilia, al patrulea şi ultimul copil al familiei. Nicolas predă acum 
şi la Şcoala de artilerie şi de geniu. În 1815 va da lecţii şi la 
Şcoala militară pregătitoare. În 1816 gospodăria se mută în 
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palatul Cazimir, care era sediul liceului. Micul Frédéric creşte 
într-o ambianţă deosebită, căci locuinţa familiei Chopin este 
adesea vizitată de actori, pictori, muzicieni, precum şi de 
intelectuali cu vederi înaintate. De obicei, aceste întâlniri constau 
din convorbiri pline de pasiune pe teme politice actuale, dar şi 
din aprinse discuţii artistice. Prezenţa trupelor napoleoniene în 
Varşovia aduce un suflu nou în ţară. Nicolas are motive să 
nutrească vise frumoase de viitor. Inima lui lorenă vibrează de 
entuziasm şi aşteptare. Pensiunea merge foarte bine. Atmosfera 
căminului se bucură de disciplină, religiozitate şi oferă din plin 
căldură părintească. 

Micuţul Frédéric prezintă încă din leagăn simptome de hipersen-
sibilitate faţă de muzică. Atunci când aude pianul începe să se 
agite până la convulsii. Ceva mai târziu, când mama cântă, copilul 
petrece ore întregi la picioarele ei, sub clavicord, mai apoi aşezat 
cuminte pe un taburet, în preajma ei. Ascultă cu aviditate mazurcile 
şi polonezele, rămânând uneori pe gânduri la ecourile lor. E fericit 
să le cânte şi să le regăsească – aşa cum te bucuri de întâlnirea cu 
prieteni dragi – în răstimpul recreaţiilor, când elevii aflaţi în gazdă 
le cântă în cor ca să se distreze. Cel mai mult îi place să le încerce 
pe claviatură, şi-i spune mamei că vrea să lucreze ca s-o poată 
înlocui la pian dacă oboseşte. Când împlineşte şase ani, este 
descoperit, într-o noapte, în faţa instrumentului cu clape. Devine 
clar pentru părinţi că are nevoie de un profesor. 

Altminteri, e un copil vioi şi foarte răsfăţat. Toată lumea îl admiră 
atunci când imită, cu o exactitate uimitoare, vocile profesorilor, 
când le mimează expresiile caracteristice sau gesturile cele mai 
familiare. La vârsta de patru spre cinci ani vorbeşte deja clar, cu 
fraze construite îngrijit, ca un băiat mare. E de o frumuseţe 
irezistibilă. Figura prezintă trăsături armonioase, iar părul blond 
cenuşiu îi înconjoară obrajii palizi. Ochii de culoarea alunei sunt 
umbriţi de gene lungi. Are nasul fin, uşor acvilin, gura foarte mică 
şi bine conturată. 

Profesorul dorit apare în persoana unui muzician ceh apreciat, 
Adalberg Zywny, odinioară muzician la curtea prinţului Sapieka. 
Zywny îl urmase pe prinţ în Polonia şi, fără să fi avut o formaţie 



12 
 

specializată pentru aceasta, devenise pianist al curţii în timpul 
domniei lui Stanislav August Poniatowski. E în vârstă de 60 de ani, 
înalt, poartă perucă şi barbişon. Are prostul obicei să risipească 
din tutunul de prizat pe clapele pianului în timpul lecţiei. Se 
bucură de faima de a fi unul dintre cei mai buni profesori din 
Varşovia. E pasionat de ceea ce face, se consacră pe de-a-ntregul 
artei, fără să se preocupe de câştigurile băneşti. Îi e destul să aibă 
strictul necesar şi un acoperiş deasupra capului. E fericit cu 
muzica, dă lecţii de dimineaţa până seara şi îi învaţă pe elevi 
cum să-i venereze pe Bach şi pe Mozart. În căminul familiei 
Chopin, Zywny găseşte mediul cel mai favorabil. Devine repede 
prietenul casei şi se implică total în educaţia muzicală a lui 
Frédéric, căruia îi transmite noţiunile necesare unui începător din 
puţinul pe care-l cunoaşte el însuşi. De fapt, Zywny e violonist, 
iar prima înrâurire asupra elevului e aceea de a-i insufla 
dragostea nemărginită pentru melodie, acea calitate de a desena 
conturul pur al liniilor melodice. 

În acelaşi timp, lucrând de drag cu acest copil supradotat, Zywny 
e cuprins de admiraţie faţă de înzestrarea lui muzicală. Bătrânul 
profesor zăboveşte din ce în ce mai mult în preajma elevului 
fermecător. Între cei doi se creează o stare de încredere şi comu-
nicare, astfel încât gândurile muzicale pe care Frédéric le exprimă 
la pian sunt notate cu multă râvnă de profesor. Încântarea 
reciprocă se manifestă ore întregi; copilul cântă, iar maestrul 
pune pe hârtia cu portative ceea ce aude. Sunt piese mici, 
însufleţite de ritmurile familiare ale mazurcii sau polcăi pe care  
le reţine de la întâlnirile dansante de duminică. În câtva timp  
se adună o adevărată colecţie, numai bună pentru seratele cu 
dans ale colegilor. 

În atmosfera stimulatoare creată, copilul cântă la pian din ce în 
ce mai bine. Progresează uimitor de repede, uluindu-şi îndru-
mătorul. La opt ani, e fericit să cânte în public şi să apară în 
costumul atât de frumos împodobit de mama sa cu un guler mare 
alb. Când cântă, pare absorbit de vraja sunetelor, ca şi cum muzica 
ar fi singurul mijloc de a spune ce simte. Aşa şi este. Dar el este 
convins că toată lumea îl admiră pentru frumuseţea gulerului... 
Văzut cu ochii persoanelor adulte din jur, prin modul de a se 
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manifesta nu pare un copil închis în sine, care să sufere de 
melancolie. Dimpotrivă, e spontan şi plin de voioşie în mijlocul 
micii societăţi de tineri pe care părinţii săi îi cresc cu aceeaşi grijă 
ca şi pe propriii copii. Când nu se distrează cu surorile jucând 
comedii, cântă la pian. Cântă destul de mult, câteva ore zilnic, 
iar în fiecare seară îşi pune bucăţele de lemn între degete ca să 
poată cuprinde cu mâinile intervale cât mai mari, dacă se poate, 
să ajungă să ia chiar şi decima. Din fericire, renunţă destul de 
curând la aceste exerciţii prin care îşi forţează extensia mâinilor.  

La 10 ani, Frédéric începe să impresioneze şi ascultători străini 
prin muzica pe care o prezintă la pian. Cântăreaţa italiană 
Angelica Catalani, aflată în turneu la Varşovia, e atât de entu-
ziasmată încât, după  ce-l ascultă, îi dăruieşte un ceas de aur 
gravat cu o dedicaţie specială. 

În anul următor, Frédéric compune o poloneză în La bemol 
major, pe care i-o dăruieşte profesorului de ziua acestuia. Avea 
să fie prima lucrare în manuscris, din întreaga creaţie chopiniană, 
ce se va mai păstra peste ani. 

Se apropie momentul în care Zywny simte că nu mai are ce să-l 
înveţe pe tânărul discipol. Conştient de răspunderea formării unui 
element atât de înzestrat, îl prezintă lui Joseph Elsner. O scurtă 
observaţie se impune în acest moment: niciunul dintre cei doi nu 
era pianist. Dar, spre deosebire de Zywny, Elsner era un foarte 
bun  profesor de compoziţie. Cu el, Frédéric studiază temeinic 
armonia şi contrapunctul. Mai întâi, îi dă lecţii particulare, apoi, 
în anul 1825, Elsner e numit director al Conservatorului din 
Varşovia, unde Frédéric îşi va continua şi desăvârşi studiile. 
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VIAŢA DE LICEU 

Între timp, Nicolas Chopin veghează cu străşnicie ca fiul să-şi 
parcurgă studiile. Între anii 1823 şi 1826, Frédéric îmbracă 
uniforma de licean şi învaţă cu sârg îndeosebi la disciplinele 
care-l atrag. Printre acestea se află istoria, literatura şi teatrul. 
Împreună cu surorile şi camarazii de la pensiunea familiei, 
fondează o „Societate de divertisment literar”. Cu toţii se delec-
tează adesea jucând şarade, tablouri vivante, jocuri cu deghizări. 
Compun comedii în colaborare şi le joacă tot ei cu mare 
entuziasm. Cel mai înflăcărat e Frédéric, care demonstrează atâta 
înzestrare încât un actor prieten al casei încearcă să-l îndrume 
către teatru.  

Prima vacanţă o petrece împreună cu familia la Zelazowa-Wola, 
unde se face multă muzică. Frédéric cântă adesea la pianul 
transportat afară, pe pajişte, sub un brad, spre încântarea tuturor 
sătenilor. 

Următoarele două vacanţe de vară le petrece la prietenul 
Dominic Dziewanowski, în localitatea Szafarnia, situată la nord-
est de Varşovia. Gazdele se preocupă de sănătatea lui. Îl pun să 
facă mişcare şi-l hrănesc bine ca să se mai împlinească. De aici 
Frédéric produce o corespondenţă abundentă către familie, sub 
forma unui ziar cu ştiri locale, intitulat „Curierul de Szafarnia” şi 
semnat cu anagrama „Sieur Pichon”. Aşa-zisele ştiri sunt pline de 
haz, iar redactarea demonstrează un evident talent literar. 
Totodată, din texte rezultă că acest copil de 14 ani era la curent 
cu vicleniile scrisului sub cenzură şi cu durităţile regimului 
politic impus de guvernul ţarist. În atmosfera câmpenească, 
oaspeţii şi gazdele petreceau serile în mijlocul ţăranilor care 
dansau mazurci şi kujaviak în sunetele orchestrelor locale. 

Pe timpul şcolii nu înceta să scotocească rafturile anticarilor şi 
librarilor din Varşovia şi se interesa de noutăţile care surveneau 
permanent în construcţia de piane. Cânta în mod frecvent la orga 
liceului şi la o capelă, unde intra adesea în conflict cu organistul 



15 
 

titular. Când acesta nu cânta pe placul său ori comitea falsuri sau 
greşeli, pur şi simplu se repezea să-l ridice de pe banca orgii şi să 
se aşeze el, improvizând inspirat, fără să ţină seama de fazele 
slujbei care se desfăşura în altar. 

În mai 1825 este invitat să cânte la o combinaţie ciudată de pian 
cu orgă, numită velomelodicon, cu prilejul concertului de 
prezentare a acestui instrument în faţa unui public ales, în frunte 
cu ţarul Alexandru. După ce a interpretat Allegro de Moscheles, 
acesta i-a dăruit un inel cu diamante. 

Ceva mai târziu dă încă două concerte, în care cântă la un nou 
instrument, numit aelopantaleon. În felul acesta el răspunde 
gustului pentru noutăţi în materie de instrumente cu clape, foarte 
mult cultivat în acea epocă, în scopul de a obţine sonorităţi şi 
combinaţii cât mai bogate în resurse expresive. Trăia o experienţă 
asemănătoare cu a lui Liszt, care, la rândul său, în alt spaţiu şi cu 
alţi colaboratori, juca rolul „pilotului de încercare” pentru 
prototipuri bizare de hibrid între pian şi alte instrumente. 

Tot în anul 1825 îi apare la editorul Brzezina, cel mai important 
din Varşovia, prima piesă tipărită pentru pian. E vorba de Rondo 
în do minor op. 1, influenţat ca stil şi scriitură de Weber şi 
Hummel. Lucrarea era dedicată doamnei Linde, soţia directorului 
liceului unde învăţa.  
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STUDENT LA UNIVERSITATE ŞI 
CONSERVATOR 

În iunie 1826 Frédéric obţine diploma, un certificat care îi 
permite intrarea la Universitate în urma unui examen destul de 
solicitant. Când vine vacanţa, mama Justyna hotărăşte să-l ducă 
pentru refacere la o staţiune cu ape termale, Reinerz, în Silezia. 
Se află aici împreună cu surorile Louise şi Emilie. Emilie e grav 
bolnavă. Avea să se stingă în iarna următoare. 

Aptitudinile muzicale şi cele intelectuale i se dezvoltă admirabil. 
Evoluţia fizică urmează însă un ritm diferit. A crescut în înălţime, 
dar e slab şi delicat. Chipul frumos, cu trăsături armonioase, 
poartă o expresie melancolică, visătoare, care frapează. Cei dragi 
îl înconjoară cu multă grijă, tocmai ca să contracareze fragilitatea 
fizică, de care însă va suferi toată viaţa. 

Urmează cu entuziasm cursurile unor profesori iluştri la Universitatea 
varşoviană, instituţie de mare prestigiu, care cuprinde peste 1 200 
de studenţi. Îl interesează în continuare literatura şi istoria patriei. 

Paralel cu studiile universitare, frecventează Şcoala Centrală  
de Muzică, unde Elsner e director. Cu acesta continuă studiul 
aprofundat al armoniei şi contrapunctului. Compune Rondo à la 
mazur în fa major op. 5, care va fi publicat în 1828. 

Trece prin suferinţa doliului după sora Emilie, care moare la 14 
ani, din cauza tuberculozei, în martie 1827. Mama Justyna 
îmbracă haine cernite pe care le va purta tot restul vieţii. 

În anul următor, familia se mută în palatul Krasinski. Aici, părinţii 
îi amenajează, la etajul locuinţei, un adevărat atelier, unde poate 
lucra în linişte şi izolare şi îşi poate primi prietenii când doreşte, 
fără să tulbure obiceiurile casei. Din când în când dă curs 
invitaţiilor prinţului Radziwil, la palatul Antonin, simţindu-se 
înconjurat cu atenţie şi dragoste de toţi membrii familiei, care 
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făceau cu pasiune muzică. Din astfel de momente fericite 
datează câteva portrete ale lui Frédéric la pian, desenate de una 
dintre cele două fiice muziciene ale prinţului, Eliza. 

Cei trei ani de studii sunt esenţiali pentru formarea artistului. În 
raportul Şcolii Centrale de Muzică pot fi citite aprecierile lui 
Elsner în mod progresiv: 

1827: elev în anul întâi: Frédéric Chopin (cu dotare deosebită); 

1828: Chopin Frédéric (elev în anul al doilea, aptitudini remar-
cabile, s-a dus să-şi îngrijească sănătatea); 

1829: Elev în anul al treilea: Szopen Frédéric. Aptitudini 
remarcabile, geniu muzical. 

Maestrul, compozitor prolific el însuşi, considerat pe atunci ca 
veritabil întemeietor al muzicii poloneze culte, îi lăsa o mare 
libertate de acţiune în domeniul compoziţiei. El considera potrivit 
să-l susţină pe Frédéric în îndrăzneala de a se abate de la cărările 
bătătorite şi de la metodele obişnuite de lucru, de vreme ce 
talentul lui era atât de special. 

De fapt, tânărul geniu asimilează doar ce îl interesează cu adevărat 
din ceea ce se predă la Conservator. A învăţat să cânte la orgă cu 
profesorul Würfel, s-a preocupat să studieze formele clasice, 
îndeosebi forma de sonată, precum şi elemente de orchestraţie. 
Deşi îl sfătuieşte să abordeze genurile complexe ale muzicii 
ochestrale şi opera, maestrul are meritul de a nu-l fi presat să 
urmeze această cale şi de a-i fi respectat opţiunile personale.  

În aceşti trei ani începe şi afirmarea tânărului virtuoz cu succese 
de prestigiu. Totodată, e o perioadă de activitate creatoare 
intensă, după cum ne demonstrează şirul compoziţiilor apărute: 
Variaţiuni pe o temă germană, Rondo à la mazur op. 5, două 
valsuri în la bemol major şi si bemol major, Poloneza în re minor, 
Mazurca în la minor, Nocturna în mi minor, postumă, Variaţiunile 
pe o temă din Don Juan, de Mozart, La ci darem la mano op. 2, 
dedicate prietenului său Titus. Acestea din urmă aveau să fie 
editate la Viena în 1830, iar cunoscându-le, Schumann avea să 
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publice un faimos articol în a sa „Neue Zeitschrift für Musik”, 
salutând în felul său noul astru apărut pe firmamentul muzicii: 
„Scoateţi-vă pălăria, domnilor! Un geniu!”. 

În aceeaşi perioadă compune şi prima sonată, în do minor, op. 4, 
pe care o dedică maestrului Elsner. E ca o reverenţă adusă şcolii, 
are o construcţie clasică evidentă, iar prima temă citează începutul 
unei invenţiuni la două voci de Bach. A fost publicată postum. 
 




