
CHOPIN LUBIŁ PSY  

Podczas wspólnie spędzonych lat, George Sand i Chopin mieli wiele piesków, które 

towarzyszyły im, jak i dzieciom George Sand, Maurycemu i Solange, w Nohant i w Paryżu. 

Oboje wyrażali się o swoich czworonogach bardzo ciepło i wydaje się, że zwierzęta darzone 

były wielkim uczuciem. W 1840 r. George Sand pisze do swego syna Maurycego:  

„Chopin przyprowadza z ulicy nie odstępującego go pieska, którego nazywa Mopsem.  

Od dzisiejszego ranka mamy rozkosznego pieska dużego jak pięść, koloru ciemnej kawy  

z mlekiem, z białą kamizeleczką, białymi pończoszkami, na przednich nóżkach i białymi 

butami na tylnych. Jegomość ten szedł ulicą w ślad za Chopinem, który nie mógł się od niego 

uwolnić. Wreszcie, nie do wiary! Upodobał sobie tego pieska i zajmował się nim przez cały 

dzień, choć piesek załatwił swój interes w salonie i napuścił nam pcheł. Chopin uznał to 

wszystko za czarujące, ponieważ szczeniak łasił się do niego i nie znosił Solange [córki George 

Sand]. Teraz piesek śpi u moich nóg. Nazywa się Mops, co po polsku znaczy po prostu kundel”.  

Nie wiadomo jak długo piesek przebywał z Chopinem, bowiem w kolejnym liście George Sand 

informuje syna: „Miłość pieska stracona”, a co do imienia pieska można się domyślać,  

że George Sand mylnie je tłumaczyła, bo mops to rasa psa, a kundel to kundel. W liście George 

Sand do córki Solange, z 1841 r., czytamy:  

„Twój Chip Chip [Chopin] bardzo dobrze zniósł drogę, a Twój Pistolet strasznie się  

w dyliżansie wynudził”.  

To pokazuje, jak przyjazny był stosunek kompozytora do psa, skoro nie przeszkadzała mu jego 

obecność w ciasnym dyliżansie, podczas długiej i żmudnej podróży. Warto dodać, że imieniem 

Pistolet, w oryginalnym brzmieniu, posługiwała się cała rodzina francuska. Jeden ze swoich 

listów George Sand podpisała: „Maurice Sand… Solange Sand… George Sand… Pistolet… 

Frédéric Chopin…”. Widać, że pies traktowany był na równi z członkami rodziny, występował 

nawet przed nazwiskiem Chopina. W liście do rodziny w Warszawie z 1846 r. Chopin pisze: 

„Dziś słońce ślicznie świeci, pojechali na spacer, mi się nie chciało i korzystam z tej chwili, 

żeby z Wami posiedzieć. Ów piesek Marquis, nazywany też Markizem, został ze mną, leży na 

mojej sofie. Nadzwyczajne to stworzenie; jego wełna taka jak marabut, bieluteńki, co dzień go 

p. S. sama pielęgnuje, toteż taki rozumny, jak tylko można. Nawet ma rzeczy oryginalne nie do 

odgadnięcia. Np. nie będzie ani jadł, ani pił w naczyniu wyzłacanym, głową posuwa i wywraca 

jeśli może”.  

  



Podobno Walc Des-dur op. 64 nr 1 z 1846 r., czyli tzw. Valse du petit chien oraz Galop Marquis 

są zadedykowane tej małej psinie. Markiz brał nawet udział w przedstawieniu urządzonym  

w Nohant, o którym Chopin pisał do George Sand w 1846 r.:  

„Wyobrażam sobie emocje Markiza i Diba” [czyżby inny jeszcze piesek?], na co Pani Sand 

odpisuje: „(…) bierze udział w akcji, skacze w ramiona osoby, która się morduje, płacze u stóp 

tych, którzy śpiewają romanse, i na koniec tańczy z Lambertem pas de deux. Bierze on sztukę 

poważnie i przeżywa wszystkie emocje publiczności”.  

Chopin musiał darzyć tego pieska szczególną sympatią, bo pisał do Sand: „Proszę podziękować 

Markizowi za obwąchiwanie moich drzwi”. Piesek zatem odwzajemniał uczucia Fryderyka. 

Kiedyś nie dostarczono psa, na którego czekała Solange. Wywołało to niepokój zarówno u pani 

Sand, jak i u Chopina, bo oboje pisali do wspólnego przyjaciela Wojciecha Grzymały:  

„Drogi przyjacielu, jesteśmy bardzo zaniepokojeni i o tego pięknego psa i o jego kornaka 

[opiekuna słoni], pana Lamberta [malarza, kolegę Maurycego], nie słychać ani o jednym, ani  

o drugim. Przypuszczamy, że zgubił psa i nie ma odwagi przyznać się do tego, ani się pokazać. 

Ponieważ byliśmy już niespokojni o rzeczonego Lamberta i rzeczonego psa, otworzyliśmy 

Twoją przesyłkę i zupełnie już pojąć nie możemy, dlaczego ani jednego, ani drugiego jeszcze 

tu nie ma. Czyżby ten Sułtan był oseskiem, który pochorował się i zdechł pod opieką Lamberta, 

albo też był wielkim brytanem, który pożarł Lamberta? Siedzimy nad gazetami sprawdzając, 

czy nie ma tam jakiejś dziwnej historii o psie nowofunlandczyku, który pożarł swego opiekuna, 

lub którego pożarł opiekun. Rozwiej nasze obawy, jeśli możesz, bo naprawdę niepokoimy się 

trochę o biednego malarza, bardziej nawet niż o piękne zwierzę”.  

Na szczęście zarówno malarz, jak i pies znaleźli się i dowiadujemy się, że pies i nasz Lambert 

przybyli: „Pies jest wspaniały, miły dobry szczeniak”.  

Po kilku miesiącach jednak Sułtan „(…) był chory, sparszywiał, wyliniał. Zdawało się, 

że nic z niego nie będzie. Zajęliśmy się nim czule. Poprawia się w oczach i robi się duży jak 

cielę”. 
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