
"Chopin Fryderyk, szczególna zdatność, geniusz muzyczny"             
Józef Elsner (1769- 1854) 

„Był czysty jak łza.”       
Jane Stirling (1804-1859) 

„Kapelusze z głów, panowie! Oto geniusz!”    
    Robert Schumann (1810-1856) 

 „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”  
              Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) 
„Wielkość Chopina polega na tym, że jakkolwiek byłby prosty, nigdy nie 
popada w pospolitość, a najbardziej skomplikowane jego utwory nie bywają 
nadmiernie wyszukane.”       
          Lew Tołstoj (1823-1910) 
 „Jest absolutnie niepojęte, jakim sposobem u Chopina w jednej osobie 
zjednoczyły się dwa genialne uzdolnienia: dar największego melodysty oraz 
najgenialniejszego oraz najoryginalniejszego mistrza harmonii.”  
      Mikołaj Rimski-Korsakow (1844-1902) 
 „Świat wyobrażony w dziełach Chopina posiada uroki i bogactwa 
nieprzebrane, a zarazem niezwykle szczególne. Mimo całej swej 
fantastyczności jest to jednak świat głęboko ludzki, jak głęboko ludzkim jest 
żarliwe pragnienie ideału.”                 

Witold Lutosławski (1913-1994) 

Fryderyk Chopin - geniusz muzyczny, najwybitniejszy kompozytor 
polski, urodzony 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli. W wieku 6 
lat zaczął naukę gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego. Dalszą 
edukację kontynuował u Józefa Elsnera w Szkole Głównej Muzyki 
w Warszawie studiując także kompozycję. Od lat najmłodszych 
koncertował w salonach Warszawy zdobywając niesłychany 
podziw i rozgłos. W wieku 18 lat odbył pierwszą zagraniczną 
podróż koncertową, występując w muzycznych centrach Europy.  
W październiku 1830 roku Chopin ostatni raz wystąpił przed 
warszawską publicznością i 2 listopada - tuż przed wybuchem 
Powstania Listopadowego opuścił Ojczyznę. Chopin postanowił 
natychmiast wrócić, aby wziąć udział w narodowościowym 
zrywie. Za namową przyjaciół pozostał jednak za granicą, 
całkowicie poświęcając się kompozycji i koncertowaniu zyskując 
prawdziwie europejski rozgłos. Na koncertach często wykonywał 
własne utwory, utrwalając tym samym coraz silniejszą pozycję 
kompozytora i pianisty. W okresie późniejszym skoncentrował się 
na twórczości kompozytorskiej, w której zawarł cały swój geniusz 
muzyczny, wydając dzieła u wydawców francuskich, niemieckich i 
angielskich.  
Zajmował się również działalnością dydaktyczną, a jego grono 
uczniów obejmuje zarówno pianistów jak i kręgi arystokracji.  
Chopina łączyły przyjazne więzi z wielkimi muzykami: F. Lisztem, 
V. Bellinim, G. Rossinim, F. Mendelssohnem. W 1836 roku poznał 
francuską pisarkę George Sand, z którą spędził dalszą część życia, 
podróżując po Europie - Genua, Majorka, Marsylia, oraz 
przebywając w jej posiadłości Nohant. Od 1839 roku stan zdrowia 
Chopina pogarszał się z każdym rokiem. W 1848 roku odbył 
ostatnią podróż koncertową do Anglii i Szkocji, dając 16 listopada 
ostatni publiczny koncert dla polskiej emigracji w Londynie.  
Zmarł 17 października 1849 roku w Paryżu, gdzie został 
pochowany na cmentarzu Père-Lachaise.  
Zgodnie z wolą kompozytora serce Chopina wróciło do Polski i 
znajduje się w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. 
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