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D
e  p a r  t a  m e n t 
D z i e  d z i c  t w a 
Kul tu ro we go 
w Mi ni ster-
stwie Kul tu ry 
i Dzie dzic twa 
Na  ro  do  we  go 

po sia da, opra co wa ny w 1992 r. przez 
paniąHannęWróblewską-SrrauszTowa-
rzystwa im. Fryderyka Chopina, wykaz
366 zaginionych Chopinianów, w tym:
4autografyutworówFryderykaChopina
iFelixaMendelssohna,10listówFrydery-
kaChopinai285skierowanychdoniego
oraz39opolskimkompozytorze,atakże
5 różnych rękopisów, 12 portretów olej-
nych Fryderyka Chopina i jego rodziny
oraz Wojciecha Żywnego, nauczyciela
artysty, 6 rysunków i akwarel przedsta-
wiających Fryderyka Chopina autorstwa
Teofila Kwiatkowskiego, George Sand
inieustalonegoartysty,5biletówwizyto-
wych,programówkoncertówizaproszeń.
Pochodziły one ze zbiorówMarii i Laury
Ciechomskich, wnuczek Ludwiki Jędrze-
jewiczowej, najstarszej siostry Chopina
orazkolekcjiLeopoldaBinentala,zasłużo-
negobadaczażyciaitwórczościgenialne-
go artysty.Większość zbiorówBinentala
należała wcześniej doMarii i Laury Cie-

chomskich.Dowykazuportretówzostały
jeszcze dołączone dwa zdjęcia portretu
FryderykaChopina i jego siostry Izabeli,
którepojawiłysięwewschodnioniemieck-
ich produkcjach filmowych, m.in.  kadr
z fil mu Abe chid von Frie den z 1979 r., 
w reżyserii H. J. Kasprzika, na którym
możnarozpoznaćutraconyportretFryde-
ryka Chopina. Poszukiwania na terenie
byłegoNRDniedałyjednakrezultatu.
Przyopracowywaniustratwojennych

niezwykle istotną okazała się  książka
LeopoldaBinentala,Cho pin. W 120    rocz ni-
cę uro dzin. Do ku men ty i pamiąt ki. Została
onawydanaw1930r.,adwalatapóźniej
ukazała się jej niemieckojęzyczna wersja
Cho pin. Do ku men te und Erin ne run gen aus 
se iner He imat stadt. Autor  zawarł w niej
informacjeolistachiutworachorazfoto-
kopieniektórychznich,portretyartysty
orazludziznimzwiązanych,atakżewize-
runkimiejsc,w których przebywał arty-
sta. W 1934 r. jego Cho pin ukazał się 
wjęzykufrancuskim,aw1937r.polskim
pod tytułemCho pin. Ży cio rys twór cy i je go 
sztu ka, którego szwedzkie tłumaczenie
opublikowanow1940r.
Nie sposób też przecenić wydanej

w Warszawie przeszło sto lat temu, bo
w 1904 r., książki Nie wy da ne do tych czas 

pa miąt ki po Cho pi nieMieczysławaKarłowi-
cza, wybitnego polskiego kompozytora
idyrygenta.Autorzamieściłwniejstresz-
czenia listów Chopina do rodziny i vi ce 
ver sa, listówGeorgeSand i jej córkioraz
syna, korespondencji rodziny Wodziń-
skich, listów uczennic i znajomych oraz
korespondencjiJaneWilhelminyStirling.
WtymsamymrokuKarłowiczopubliko-
wałwParyżu francuskąwersję tej pracy
pt. So uve nirs inédits de Frédéric Cho pin. 
Re cu eil lis et an no tes.Różniłasięonaodpol-
skiego wydania tym, że pominięto listy
GeorgeSandijejdzieciorazprzytoczono
w całości treść listów kierowanych do
Chopina przez różne osoby. Karłowicz
publikował też fragmenty swegoopraco-
wania w francuskich periodykach „La
ReveuMusicale” (1903nr1-9) i „Revue
Hebdomadaire”(1902nr8).Zzagranicz-
nych publikacji warte odnotowania jest
Dans le so uve nir de Frédéric Cho pin Edo uar-
daGanche'a,wydanewParyżuw1925r.
Powojnie,w1955r.zostałaopublikowa-
na Ko re spon den cja Fry de ry ka Cho pi na,zebra-
naiopracowanaprzezBronisławaEdwar-
daSydowa.
WśródzaginionychutworówFrydery-

ka Chopina wspomnieć należy autograf
znanej pieśni  Ży cze nie (op. 74 nr 1).

 Ma ria ro Ma now ska -Za droż na

W chwi li przy stę po wa nia do re ali za cji al bu mu ,,Por tret Fry de ry ka  
Cho pi na” (1952) nie uświa da mia li śmy so bie jesz cze ogro mu strat, 
 ja kie od nio sła kul tu ra pol ska w okre sie woj ny 1939  -1945 (...)  
Dziś po osiem na stu la tach od za kończe nia woj ny moż li we jest  
już usta le nie i pod su mo wa nie te go smut ne go bi lan su–pisał 
wgrudniu1962r.MieczysławIdzikowski.

Za gi nio ne  
Cho pi nia na

L.A. Bisson, Fotografia Chopina, ok. 1949 r. za M, Idzikowski, 
Portret Chopina. Antologia ikonograficzna, 1963



7

Za gi nio ne  
Cho pi nia na

Publikowany był on zarówno w książce
Karłowicza,jakiwopracowaniuBinenta-
la z 1930 r. Nieznany jest też los kopii
pieśniNa rze czo nysporządzonejprzezJulia-
naFontanę,polskiegopianistęikompozy-
tora, przyjaciela Chopina. Wzmiankę
oniejmożemyznaleźćuKarłowicza.Nie
odnalazłsiętakżeautografmuzycznyćwi-
czeń fortepianowych z adnotacją mistrza
ugóryło kieć w rów ni z bia ły mi kla wi sza mi. 
Wspomina o nim Karłowicz, a Binental
reprodukujew1934r.Zaginąłteżrękopis
trzygłosowego kanonu FelixaMendelsso-
hna, napisany w Paryżu w 1832 r. Jego
fotokopię można znaleźć u Binentala
wksiążcewydanejw1930r.
Dziesięć listów kompozytora uznano

zazaginione.Adresatamiośmiuznichbyli
członkowie rodzinyChopina,dwa skiero-
wane były bezpośrednio do Ludwiki
Jędrzejewiczowej, najstarszej z sióstr Fry-
deryka. Jeden z pozostałych adresowany
byłdoJózefaElsnera,nauczycielaiprzyja-
cie la, dru gi na to miast do wspo mnia ne go 
już wcześniej Juliana Fontany, ucznia
Elsnerawkonserwatoriumwarszawskim.
Spośród285utraconychlistówkiero-

wanychdoFryderykaChopina, anapisa-
nychprzez165osób,najwięcej,boaż21,
zaginęło z tych, które wyszły spod pióra
MikołajaChopina.Ojciecpisałdosynapo
francusku, jednak dopiski do tych listów
sióstr Ludwiki i Izabelli oraz szwagrów
Jędrzeja Kalasantego Jędrzejewicza oraz
AntoniegoBarcińskiegobyłyskreślonepo
polsku.Równieżlistymatki,JustynyCho-
pin,zktórychlosysześciuniesąznane,
pisanebyłypopolsku.Zaginęłylistykom-
pozytorów imuzyków:Hektora Berlioza
(4), Felixa Mendelssohna-Bartholdy (2),
FranciszkaLiszta(2),RobertaSchumanna
(1), Ferdinanda Hillera (4), Heinricha
WilhelmaErnsta(1),pisarkiKlementyny
z Tańskich Hoffmanowej (1), malarza
EugéneDelacroix (6), czy polityka-gene-
rałaJózefaBema(3)orazmuzykaipeda-
gogaWojciechaŻywnego(1).Niema14
listów hrabiego Astolphe'a de Custine,
au to ra Re su me Du Voy age En Rus sie En 
1839,któryzafascynowanymuzykąCho-
pinaprzedstawiłgenialnemukompozyto-
rowijejnajkrótsząijakżetrafnąrecenzję:
Nie na for te pia nie Pan gra, lecz na du szy. 

Brakujeteż5listówJaneWilhelminyStir-
ling,uczennicyChopinapropagującejjego
muzykęnaWyspachBrytyjskich.Utraco-
ny został zbiór 10 pism otrzymanych od
rodzinyWodzińskich:Teresy(7),Kazimie-
rza(1)iMarii(2)–Świadectwonieszczę-
śliwejmiłościdoMarii– wrazzkartką,na
której artysta ręką własną skreślił słowa
Mo ja bie da.
Wśród utraconych podczas II wojny

światowej listów dotyczących Fryderyka
Chopina,napisanychprzezjegowspółcze-
snych, jest jeden autorstwa Honoriusza
Balzaca wysłany do George Sand z wła-
snoręcznym dopiskiem kompozytora.Na
ręceLudwikiJędrzejewiczowejbyłykiero-
wane, obecnie zaginione, listy Eugéne
Delacroix,FranciszkaLiszta,GeorgeSand,

Katherine Erskine, Juliana Fontany (3)
i Jane Wilhelminy Stirling (25). Sama
Ludwika wraz z Marceliną Czartoryską
pisała o bracie do swojego męża Józefa
Kalasantego Jędrzejewicza. Do Juliana
Fontanykierowałypismafirmy:Breitkopt
&HärtelwLipsku iWesselwLondynie.
Wiązało się to zapewne z pełnomocnic-
twem, które otrzymał Julian Fontana
w1853od JustynyChopin,matki kom-
pozytoraorazjegosióstrLudwikiJędrzeje-
wiczowejiIzabelliBarcińskiejnapublika-
cjępośmiertnąutworówFryderykaChopi-
na. Zaginęło ono podczas wojny, tak jak
Ostat nie sło waMikołajaChopinaz1844r.,
powinszowanieurodzinowez17kwietnia
1825 r.dla ojcapodpisaneprzez Izabelę,
Fryderyka i Ludwikę, czy zapisy pamiąt-

T. Kwiatkowski Salon Chopina w jego mieszkaniu przy Place Vendome 12 w Paryżu, akwarela, papier 1849 r. , 
za: L Bi nen ta l, Cho pin. W 120 rocz ni cę uro dzin. Do ku men ty i pa miąt ki wy da ne w War sza wie w 1930 r.

Mo ja bie da za: L Bi nen ta l, Cho pin. W 120 rocz ni cę uro dzin. Do ku men ty i pa miąt ki wy da ne w War sza wie w 1930 r.
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koweFerdynandaHilleraiJosefaSlavika
dla polskiego kompozytora. Utracone
zostały dwa bilety wizytowe Fryderyka
Chopina, program pierwszego koncertu
wParyżuz15stycznia1832r.,koncertu
Franciszka Liszta z udziałem Fryderyka
z9kwietnia1837orazostatniegokoncer-
tuwParyżu16lutego1848,dwazapro-
szenia dla Fryderyka Chopina na Soiree
Saint-Simmoninne.
Szczególnemiejscewśród badań nad

twórczością wielkiego kompozytora zaj-
mujeikonografiaChopina.Dosporządze-
nia dokumentacji strat wojennych nie-
odzowne są dwie publikacje: Leopolda
BinentalaCho pin. W 120 rocz ni cę uro dzin. 
Do ku men ty i pa miąt ki wydanewWarsza-
wiew1930r.,gdziezamieszczonezostały
kolorowezdjęciaportretówrodzinyarty-
sty i akwarele Teofila Kwiatkowskiego,
artystybliskozaprzyjaźnionegozkompo-
zy to rem oraz Por tret Fry de ry ka Cho pi na 
Mieczysława Idzikowskiego i Bronisława
Edwarda Sydowa, opublikowanywKra-
kowie w 1955 r. i jego drugie wydanie,

które ukazało się też w Krakowie 
w z 1963 r. pt. Por tret Cho pi na. An to lo gia 
iko no gra ficz na.
Autorzy zbierali dokumentację

imateriałyikonograficznejeszczewokre-
sie okupacji. Jak podkreślali, koncepcja
pracy powstała w duchu oporu i chęci
ratowaniapolskiegodorobkukulturalne-
go.BronisławSydowodwiosny1940r.
do końca wojny zebrał około 750 wize-
runków kompozytora. Mieczysław Idzi-
kowski swoje badania opublikował
w1944r.wwydanejkonspiracyjniebro-
szu rze Cho pin: I Ka ta log por tre tów. II Por tre-
ty z na tu ry wg spi sów wła snych, współ cze snych 
i bi blio gra fów.
Wpublikacji z 1963 r. umieszczono

20 utraconych podczas II wojny świato-
wej wizerunków Fryderyka Chopina.
Autorzyjużwpierwszymwydaniuuznali,
że wzmianki o portretach uważanych za
zaginione mogą przyczynić się do ich
odnalezienia i odzyskania. Większość
wizerunkówwykonano znatury za życia
kompozytora, kilka jako portrety

pośmiertne.Wwyniku IIwojny świato-
wej utraciliśmy pięć obrazów olejnych,
w tym portret pędzla AmbrożegoMiro-
szewskiego (1800-1879) przedstawiający
dziewiętnastoletniegowirtuozapopowro-
cie z Wiednia, Antoniego Kolberga
(1815-1882) i trzy wizerunki autorstwa
Teofila Kwiatkowskiego (1809-1891);
sześć akwareli, w tym jedna nieznanego
artysty i pięć Kwiatkowskiego; sześć
rysunków wykonanych ołówkiem przez
pianistkęMarięWodzińska(1819-1897),
znanego francuskiego malarza Eugéne
Delacroix (1798-1863), George Sand
(1804-1876) dwa rysunki,w tym jeden,
zktórymkompozytornierozstawałsiędo
śmierci, i dwa Teofila Kwiatkowskiego.
Za utracony uchodzi brązowy medalion
zwizerunkiemartystynieznanegoautor-
stwa,jedenzegzemplarzymaskipośmiert-
nejChopina,wykonanejprzezClésingera
iprzekazanejrodziniekompozytora,oraz
fotografiaL.A.Bisson.Ten je dy ny fo to gra-
ficz ny por tret Cho pi na po zo stał w kra ju i za gi-
nął pod czas woj ny. – pisałIdzikowski. Zna-

Zezwolenie dane Julianowi Fontanie przez matkę i siostry Fryderyka Chopina na publikację jego utworów za:  L Bi nen ta l, 
Cho pin. W 120 rocz ni cę uro dzin. Do ku men ty i pa miąt ki wy da ne w War sza wie w 1930
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na nam obec nie re pro duk cja po cho dzi z od bit ki 
fo to gra ficz nej Cze sła wa Ol szew skie go, zro bio-
nej z ne ga ty wu wy ko na ne go przed woj ną przez 
fo to gra fa Ma lar skie go z ory gi nal nej fo to gra fii 

Bis so na. Ne ga tyw ten, ukry wa ny przez ca ły 
czas oku pa cji, spło nął pod czas po wsta nia war-
szaw skie go.
Zaginioneportretynależałydozbio-

rów Marii i Laury Ciechomskich, pani
Olexińskiej, córki StanisławaOlexińskie-
gosekretarzaadministracyjnegoZakładu
Ossolineum, pana L. Jarzębskiego, Pań-
stwowych  Zbiorów Sztuki i Warszaw-
skiegoTowarzystwaMuzycznego.
 Rysunkowy portret Chopina wyko-

nanyprzezDelacroix,będącyszkicemdo
podwójnego portretu Chopina i George
Sand,przedwojnąznajdowałsięweFran-
cji,wzbiorachAuroreLauth,atużprzed
wybuchem II wojny światowej trafił do
lyońskiej kolekcji Édouarda Ganche'a.
Podobno podczaswojnymiał znaleźć się
naziemiachpolskich,aleniesątopewne
informacje, tak więc należy przyjąć, że
dziejeportretupo1939 r.pozostająnie-
zna ne.
 W utraconych obiektach dla wielu

miłośnikówmuzykiFryderykaChopina–  
dlaktórychistotnymjestpoznaniewszyst-
kiego, cowiąże się zosobąkompozytora
– zniknęła częściowo szansa ukazania
postaci Fryderyka Chopina takiej, jaką
znalijemuwspółcześni.n

 Au to graf mu zycz ny Fe lik sa Mendels soh na -Bar thol dy za: L Bi nen ta l, 
Cho pin. W 120 rocz ni cę uro dzin. Do ku men ty i pa miąt ki wy da ne w War sza wie w 1930Pierwsza strona listu pisanego przez Fryderyka Chopina z Edynburga, z widokiem miasta za: L. Binental, Chopin.  

W 120 rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiatki wydane w Warszawie w 1930 r.

Au to graf mu zycz ny Chopina Ży cze nia za: L Bi nen ta l Cho pin. W 120 rocz ni cę uro dzin. 

T. Kwiatkowski, Ostatnie chwile Chopina 1849 r. , olej deska za: L Bi nen ta l, Cho pin. W 120 rocz ni cę uro dzin. Do ku men ty 
i pa miąt ki wy da ne w War sza wie w 1930 r.


