
KOBIETY W ŻYCIU FRYDERYKA CHOPINA – NARZECZONE I DAMY SERCA 

Narzeczonych i dam serca Fryderyk Chopin miał wiele. Jedne z nich są nam dziś bardziej znane, 

inne zaś pozostają przedmiotem dociekań bibliografów zajmujących się życiem i twórczością 

kompozytora. Spośród licznego grona dam serca wirtuoza należy wymienić: 

- Konstancję Gładkowską – rówieśnicę młodego pianisty, którego urzekła niezwykłą aparycją 

i pięknym głosem podczas koncertu solistek warszawskiego konserwatorium. To uczucie  

z biegiem czasu przerodziło się w niezwykłą, trwającą półtora roku fascynację, której głównym 

wyznacznikiem była bardzo bogata korespondencja młodych. Skromny Fryderyk był tak 

nieśmiały, że nigdy nie odważył się na wyznanie swoich uczuć w innej formie niż listy, dlatego 

miłość ta zyskała miano platonicznej. 

- Marię Wodzińską – znali się od dzieciństwa, jednak miłość narodziła się dużo później  

w Dreźnie. Wodzińska urzekła Chopina jako pianistka i malarka do tego stopnia, że w tzw. 

„szarą godzinę” zaręczyli się przy początkowej aprobacie jej rodziców. Jednak z biegiem czasu 

rodzice Marii doszli do wniosku, że Fryderyk jako osoba mająca problemy zdrowotne nie do 

końca jest dobrym kandydatem na męża dla ich córki. Ostatecznie para rozstała się, a ich miłość 

przez biografów została określona mianem „miłości niespełnionej”. 

- George Sand – właściwie Amantine Aurore Lucile Dupin – ta miłość nosiła w sobie znamiona 

szaleństwa, bowiem zaczęła się od miłości George Sand do … muzyki Chopina, a skończyła 

na oskarżeniach wobec podupadłego już na zdrowiu Fryderyka. Szaleństwo przejawiało się 

m.in. w burzliwej i długiej korespondencji, bowiem najdłuższy list George do Fryderyka liczył 

sobie 71 stron! Była też jedyną damą serca, której Chopin nie ofiarował (zadedykował) żadnego 

upominku muzycznego. George Sand była zazdrosna o własną córkę – Solange – i czyniła 

Fryderykowi z tego powodu ogromne wyrzuty. Z plotek możemy wywnioskować,  

iż kompozytor został nawet posądzony o romans z Solange.  

- Jane Stirling – związek Fryderyka z Jane określany jest mianem miłości, ale niestety tylko z 

jednej strony. To Jane, szkocka pianistka, odnalazła w nieco młodszym Chopinie miłość 

swojego życia. Natomiast on, mocno doświadczony przez inne związki, doceniał jej oddanie, 

ale nie chciał angażować się uczuciowo. Jane Stirling wspomogła kompozytora pożyczką na 

sumę dwudziestu pięciu tysięcy funtów oraz sfinansowała na prośbę siostry Fryderyka Ludwiki 

pogrzeb wirtuoza. Nigdy nie wyszła za mąż i już do końca życia nosiła żałobę po kompozytorze, 

dlatego określa się ją mianem „wdowy po Chopinie”. 

Fryderyk Chopin miał jeszcze wiele innych towarzyszek życia, jak choćby Delfinę Potocką,  

o której mówiono później, iż niewielu było lowelasów, którzy nie zawitali do jej alkowy. 

Jednak z żadną z tych kobiet nie udało mu się stworzyć prawdziwego związku. 



Wszystkich zainteresowanych miłosnymi perypetiami Chopina zapraszamy do zapoznania się 

z artykułem Bogusława Stańkowiaka pt. „Chopin i jego kobiety” – artykuł znajdziecie pod 

linkiem: https://repozytorium.ukw.edu.pl/…/Boguslaw%20Stankowiak%20C…  

Opracowały: Aldona Zimna i Róża Pomiecińska 

 

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1422/Boguslaw%20Stankowiak%20Chopin%20i%20jego%20kobiety.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3UU4dtqJBA4hZoc4riWbY4hPXIm6zdBD0W2FF7YTazCzlNOB1QEvj4mT8

