
Kim były najważniejsze kobiety w życiu Fryderyka Chopina?  

O co najbardziej dbała matka Chopina w jego wychowaniu? Które z sióstr miały talent 

muzyczny, a które literacki? Na co zmarła najmłodsza siostra pianisty? Odpowiedzi na te 

pytania znajdziecie poniżej, a za tydzień czekajcie na wpis poświęcony narzeczonym i damom 

serca! 

KOBIETY W ŻYCIU CHOPINA: MATKA I SIOSTRY 

Kobiety od zawsze stanowiły źródło natchnienia i inspiracji dla wielu artystów. Nie inaczej 

było w przypadku Fryderyka Chopina. Wachlarz kobiet, narzeczonych i dam serca w przydatku 

wybitnego wirtuoza jest dość pokaźny, a jego związki niekiedy owiane tajemnicą. Jednakże, 

aby zrozumieć perypetie miłosne kompozytora, należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się 

kobietom, które otaczały go od urodzenia. 

Matka, Justyna z Krzyżanowskich Chopinowa – pełna życzliwości i pogodnego usposobienia, 

głęboko wierząca – starała się, aby Fryderyk dbał o duchowy rozwój poprzez częste 

odmawianie modlitwy i uczestnictwo w nabożeństwach. Najważniejsze dla niej było ciepło 

domowego ogniska, o które dbała z niezwykła pieczołowitością. Była niezwykle dumna z syna, 

jednakże, jak wspomina Maurycy Krasowski, owa sława nie wbijała ją w przesadną dumę. 

Siostra Ludwika, z męża Jędrzejewicz, najstarsza siostra Fryderyka, uczyła go czytania i pisania 

po polsku i po francusku oraz gry na fortepianie. To jej wpływom zawdzięczać możemy 

wczesne ujawnienie się geniuszu muzycznego Fryderyka. Sama także komponowała, co 

spotkało się z uznaniem w oczach brata, który o jej mazurze pisał: „Ludwika zrobiła mazura 

doskonałego, jakiego Warszawa nie tańczyła". Po śmierci brata dołożyła wszelkich starań, aby 

zachować jego spuściznę. Skonfliktowana z mężem, zazdrosnym o jej uczucia dla brata i 

rodziców, zmarła w wieku 48 lat.  

Siostra Izabella z męża Barcińska – o rok starsza od Fryderyka – od najmłodszych lat rozwijała 

pasje pisarskie. Plotka głosi, że 1828 roku anonimowa dydaktyczno-moralizatorska książka dla 

dzieci pt. „Ludwik i Emilka” została napisana z jej udziałem To ona, jako jedyna z całej rodziny 

Chopinów, cieszyła się dobrym zdrowiem, opiekując się rodzicami i rodzeństwem. W 1853 

roku Izabella podpisała, wraz z matką i siostrą, pełnomocnictwo dla Juliana Fontany dotyczące 

praw edytorskich do kompozycji brata. Po śmierci siostry Ludwiki przejęła pieczę nad 

spuścizną Fryderyka. 

  



Najmłodsza z sióstr – Emilia – od najmłodszych lat chorowała na gruźlicę. Wraz z Fryderykiem 

założyła Towarzystwo literacko-rozrywkowe trudniące się recytacją i odgrywaniem scen, 

bawiąc się z pensjonariuszami ojca. Podkreślano jej, spowodowany chorobą, „świetlisty  

i anielski" wygląd, nadzwyczajną dobroć i łagodność w połączeniu z żywą inteligencją  

i zamiłowaniem do nauk. Pod koniec swego krótkiego życia pomagała Ludwice w pracach 

edytorskich i pisarskich. Nawet na łożu śmierci pocieszała swych najbliższych wierszowanymi 

żartami. Żyła zaledwie 15 lat.  
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