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Daniel Eibin     Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Krośnie

Zabytkowy fortEpian plEyEla.  
StuDium EgZEmplarZa nr 32 490 Z 1862 roku  
na prZykłaDZiE Preludiów op. 28 fryDEryka Chopina , CZęść i

Niniejszy artykuł stanowi pierwszą z dwóch części cyklu poświęconego zabytkowemu 
fortepianowi Pleyela z 1862 roku, który znajduje się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie1. 
Fortepian przez wiele lat przechowywano w magazynach, zanim okazało się, jak cennym jest 
eksponatem. Jego konstrukcja odpowiada bowiem ściśle kryteriom tzw. epoki chopinowskiej, 
mimo że wyprodukowano go trzynaście lat po śmierci kompozytora. Wielu badaczy podkreśla 
zasadność wykorzystywania takich instrumentów, umożliwiającego restytucję specyficznych 
właściwości brzmieniowych czasów Chopina i próbę odniesienia ich do współczesnej praktyki 
wykonawczej2. Poznanie czynników determinujących dźwiękowy świat kompozytora,  
który jest fundamentem powstania jego dzieł, wydaje się ważne także z punktu widzenia  
ich interpretacji na instrumentach współczesnych. Nikt nie neguje bowiem faktu, że dzisiejszy 
fortepian nadal jest instrumentem Chopina, niezależnie od różnic nabrzmiałych w toku  
procesu rozwojowego konstrukcji. Mieczysław Tomaszewski przekonuje, że można dziś 
rozgraniczyć drogę historii oraz drogę praktyki wykonawczej, które mogą odtąd zmierzać 
równolegle do siebie3. Instrumentolog Benjamin Vogel stwierdza zaś, że „aby odtworzyć 
chociażby w przybliżeniu elementy oryginalnej pianistyki Chopina, musimy sięgnąć do 
fortepianów z epoki Chopina, ówczesnych szkół gry na fortepianie pomocnych w odtworzeniu 
techniki gry i maniery wykonawczej, czy wreszcie na nowo odczytać wskazówki Chopina – 
pedagoga”4. Bez wątpienia fortepian z czasów Chopina jest już instrumentem historycznym, 
różniącym się znacznie od współczesnego, stąd każdy koncert czy nagranie z wykorzystaniem 
zabytkowego fortepianu jest niezwykle cennym źródłem informacji o właściwościach 
brzmieniowych znanych Chopinowi. 

 
1  Cykl opiera się na pracy doktorskiej o tytule Współczesny pianista a zabytkowy fortepian Pleyela. Studium 
egzemplarza nr 32 490 z 1862 roku, znajdującego się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, na przykładzie Prelu-
diów op. 28 Fryderyka Chopina, którą autor obronił na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumen-
tów Dawnych Akademii Muzycznej w Łodzi w 2015 roku. Integralną częścią pracy było nagranie Preludiów  
na tym fortepianie.
2  Nie sposób pominąć tu obszernego zagadnienia wykonawstwa muzyki dawnej, wywodzącego się z nurtu 
wykonawstwa historycznego. O tych zagadnieniach w odniesieniu do epoki chopinowskiej pisał m.in. Benjamin 
Vogel w artykule Fortepiany epoki Chopina a współczesna praktyka wykonawcza, „Rocznik Chopinowski”  
nr 17, Warszawa 1985. Wiąże się z tym także stanowisko Carla Dahlhausa przytoczone przez Irenę Poniatowską: 
„Według niego [Dahlhausa] nawet długa perspektywa czasowa, potrzebna niekiedy do zrozumienia jakiegoś 
dzieła, nie zmienia faktu, że «teraźniejszość», czas, w którym dzieło powstaje, jest momentem istotnym,  
jest jego «substancjalną teraźniejszością». I. Poniatowska, Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX: 
aspekty artystyczne i społeczne, Warszawa 1991, s. 6 z przypisem.
3  Por. M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998, s. 144.
4  B. Vogel, Historia i teoria interpretacji pianistycznej dzieł Chopina (wypowiedź w dyskusji okrągłego stołu), 
„Rocznik Chopinowski” nr 20, Warszawa 1988.
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W pierwszej części artykułu nakreślę konieczną dla tego tematu perspektywę historyczną, 
opartą na przeglądzie dwóch chronologii dziejów: fortepianu oraz paryskiej manufaktury 
Pleyela (ustęp pierwszy i drugi). Ta retrospektywa pozwoli na umiejscowienie analizo-
wanego tu fortepianu Pleyela nr 32 490 w historii rozwoju konstrukcji oraz przegląd dziejów 
samej fabryki, która ów instrument stworzyła. Jest to o tyle ważne, że fortepian czasów 
chopinowskich był jeszcze w fazie intensywnego rozwoju, a podczas paryskiej kariery  
Chopina (1832–1849) na tamtejszym rynku instrumentów trwała zażarta walka konstruktorów 
o palmę pierwszeństwa. Indywidualnym wyborem Chopina były fortepiany Pleyela,  
czego dowodem jest wielość opinii samego kompozytora wyrażonych przede wszystkim  
w listach. Trzeci ustęp pozwoli czytelnikowi poznać ciekawe relacje łączące Camille’a Pleyela 
i Fryderyka Chopina. Związki te, analizowane niedawno przez Eigeldingera5 wychodzą  
na jaw także dzięki archiwom Pleyelowskiej fabryki udostępnionym jakiś czas temu szero-
kiemu kręgowi badaczy. Rzucają one pewne światło na zależności finansowe wynikające  
z tej przyjaźni, ich zalety i wady odczuwane niewątpliwie przez każdą ze stron. Dopełnie-
niem tego obrazu są także zachowane liczne fragmenty korespondencji pomiędzy Chopinem 
i Pleyelem nimi oraz listy Chopina do rodziny i przyjaciół, zawierające wzmianki o Pleyelu.

Druga część artykułu, która zostanie opublikowana w kolejnym numerze Notesu Muzycz-
nego, będzie traktować o Preludiach Chopina oraz historii krośnieńskiego fortepianu Pleyela. 
Zaprezentowane zostaną  także wnioski z analizy zabytkowego instrumentu w odniesieniu 
do fortepianów nowoczesnych, które były najważniejszą konkluzją pracy doktorskiej autora. 

O HISTORII FORTEPIANU

Artykuł rozpocząć trzeba od pokazania perspektywy historycznej, zwłaszcza że ostatecznie 
analizie poddawany jest instrument „historyczny”. Kryteria, według których owa „historyczność” 
zachodzi w odniesieniu do fortepianu, można zdefiniować jako zespół rozwiązań konstruk-
cyjnych, dziś już nie używanych, wypartych przez rozwiązania doskonalsze, ale przez jakiś 
czas powszechnie stosowanych i stanowiących standard zarówno dla ich konstruktorów, 
jak i odbiorców. Perspektywa historyczna pozwoli zatem na umiejscowienie opisywanego 
fortepianu Pleyela w konkretnym czasie, ukaże jego poprzedników oraz następców,  
pozwoli dokonać swego rodzaju oceny tego egzemplarza w zestawieniu z konstrukcjami two-
rzonymi w tym samym czasie, ale w innym miejscu, wreszcie stanowić będzie konieczne tło 
dla zrozumienia swoistej relacji kompozytora i konstruktora, dzieła muzycznego i instrumentu 
pod wieloma względami tożsamego z tym, które mogło stanowić mechaniczny i brzmieniowy 
punkt wyjścia dla powstania cyklu 24 Preludiów op. 28 Fryderyka Chopina. 

5  J.-J. Eigeldinger, Chopin et Pleyel, Fayard, Paris 2010.
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Fortepian narodził się w czasie, kiedy muzyczny świat nasycony był już strunowymi 
instrumentami klawiszowymi. Spośród tej rodziny – bezpośrednich protoplastów fortepianu 
– wymienić należy przede wszystkim klawikord i klawesyn o konstrukcjach odmiennych  
pod względem techniki wprowadzania napiętej struny w stan wibracji: w klawikordzie 
poprzez jej uderzenie, w klawesynie zaś – szarpnięcie. W klawikordzie na końcu każdego 
klawisza był tangent, który uderzając w strunę, dzielił ją na dwie części – jedna z nich drgała, 
wydając dźwięk, druga zaś tłumiona była paskami filcu. Dźwięk klawikordu był delikatny, 
istniała jednak możliwość (choć w niewielkim stopniu) różnicowania dynamiki poprzez 
gradację siły, z jaką naciskano klawisz. W klawesynie zaś na wewnętrznej części klawisza 
umieszczony był skoczek wyposażony w piórko – skoczek po naciśnięciu klawisza wyrzucany 
był ku strunie, a następnie, szarpiąc ją, powodował powstanie dźwięku. Struna była 
szarpnięta zawsze z jednakową siłą, co uniemożliwiało płynną zmianę dynamiki. Skrzydłowa 
forma klawesynu okazała się także najodpowiedniejszą dla późniejszych fortepianów, 
szczególnie tych używanych w celach koncertowych. Fortepian miał stać się odpowiedzią 
na niedoskonałości klawikordu i klawesynu, instrumentem o brzmieniu szlachetniejszym  
i zdolnym do przekształceń dynamicznych, przy zachowanych dużych rozmiarach, a docelowo 
także większym wolumenie brzmienia.

Za twórcę pierwszej mechaniki fortepianowej uważany jest budowniczy klawesynów 
pracujący na dworze Medyceuszy we Florencji – Bartolomeo Cristofori (1655–1732). Zazna-
czyć należy jednak fakt pojawienia się innych tego typu wynalazków również na początku  
XVIII wieku (clavecin à maillets Francuza Jeana Mariusa z 1716 roku i mechanizmy Christo-
pha Gottlieba Schrötera z 1717 roku6) jednak nie ma wystarczających dowodów na to, że ktoś  
pracował nad tym wynalazkiem wcześniej niż Cristofori7. W 1709 roku jego pracownię odwie-
dził dramaturg, archeolog i dziennikarz – Scipione Maffei, który relację z tej wizyty zamieścił 
w „Giornale de’ Letterati d’Italia” (tom V, Wenecja 1711, s. 144–159), wpływowym periodyku 
literackim, gdzie obok obszernego opisu nowego instrumentu znajduje się również jego szkic.

6  Schröter zaczerpnął pomysł do zbudowania odgórnej mechaniki młoteczkowej po obejrzeniu występu 
Pantaleona Hebenstreita, który grał na cymbałach (dulcimer), używając młotków trzymanych w rękach.  
W 1738 roku (kiedy fortepiany Silbermanna zaczynały zyskiwać coraz większą popularność) Schröter wysłał 
do lipskiego periodyku muzycznego „Neu-eröffnete Musikalische Bibliothek” oświadczenie, jakoby pomysł  
zbudowania nowego instrumentu młoteczkowego został mu skradziony. List ten opublikowano dopiero  
w 1747 roku i jak dotąd nie ma innych dowodów na istnienie mechanizmu młoteczkowego Schrötera 
wynalezionego przezeń na początku XVIII wieku. Por. B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów  
na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, w: Historia muzyki polskiej, t. X, Sutkowski Edition, 
Warszawa 1995, s. 20; J. Greenfield, Schröter, Christoph Gottlieb (1699–1782), w: The Piano. An Encyclopedia, 
red. R. Palmieri, wyd. 2, New York/London 2003, s. 337.
7  W katalogu instrumentów na dworze Medyceuszy już w 1700 roku znalazł się nowo wynaleziony in-
strument, co sugeruje rozpoczęcie prac nad jego powstaniem przez Cristoforiego pod koniec wieku XVII.  
Por. E.M. Ripin, Pianoforte, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, London 2001. 
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Ilustracja 1. Rysunek mechanizmu Cristoforiego zamieszczony w „Giornale de’ Letterati d’Italia”,  

tom V, Wenecja 1711, s. 158

Maffei opisuje w artykule cztery pokazane mu nowe konstrukcje instrumentów z me-
chaniką młoteczkową, zaznaczając ich możliwości płynnej zmiany dynamiki podczas gry.  
Sam Cristofori nadał swojemu instrumentowi kształt skrzydłowy, znany z konstrukcji klawe-
synu, oraz opisał go jako arpicimbalo che fà il piano e il forte, Maffei natomiast nazwał nowy 
instrument we wspomnianym artykule gravicembalo col piano e forte8. Fortepian Cristoforiego 
nie był jednak na tyle doskonały, aby od razu wyprzeć klawesyn z życia muzycznego Italii.  
Według Maffeiego instrument nie dorównywał klawesynowi przede wszystkim wolume-
nem brzmienia. Rekomendował jego zastosowanie głównie w grze solowej bądź kameralnej,  
podkreślając tym samym brak przydatności dla większych składów orkiestrowych czy mu-
zyki kościelnej. Cristofori poświęcił resztę życia na doskonalenie mechaniki młoteczkowej,  
czego dowodem są trzy zachowane do naszych czasów instrumenty: z 1720 roku (Nowy 
Jork, Metropolitan Museum Of Arts, The Crosby Brown Collection of Musical Instruments –  
ilustracja 2), z 1722 roku (Rzym, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali – ilustracja 3)  
oraz z 1726 roku (Lipsk, Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig). 

8  Nazwa ta na przestrzeni lat uległa skróceniu do pianoforte lub fortepiano. Jeszcze w XVIII wieku te terminy 
uległy dalszemu skróceniu do słowa piano w językach angielskim, hiszpańskim i francuskim, natomiast  
we włoskim pozostało pianoforte. Niemiecki termin Hammerklavier został skrócony do Klavier, w języku 
rosyjskim utrwalił się termin fortepiano (фортепиано), a w polskim – fortepian. Por. E.M. Good, Piano/
Pianoforte, w: The Piano. An Encyclopedia, red. R. Palmieri, wyd. 2, New York/London 2003, s. 281.
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Ilustracja 2. Fortepian Cristoforiego z 1720 roku znajdujący się w Metropolitan Museum  

w Nowym Jorku9 (© metmuseum.org)

Ilustracja 3. Fortepian Cristoforiego z 1722 roku, znajdujący się w Museo Nazionale  

degli Strumenti Musicali w Rzymie10 (© wikipedia.org)

Mimo że Cristofori wykształcił kilku uczniów, budownictwo fortepianów we Włoszech 
powoli zanikło, podobnie zresztą jak we Francji, gdzie nikt nie podjął się rozwinięcia prób 
Mariusa, a rzemiosło fortepianowe ostatecznie powróciło tam dopiero w drugiej połowie 
XVIII wieku. Jedynym ośrodkiem na mapie Europy, gdzie prace nad nowym instrumentem 
dynamicznie postępowały, były Niemcy. Głównym przedstawicielem tego rzemiosła był Gott-
fried Silbermann, a także jego brat Johann Andreas Silbermann i bratanek – Johann Heinrich  
9  http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/89.4.1219 [dostęp: 27.12.2013].
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Cristofori#/media/File:Piano_forte_Cristofori_1722.JPG  
[dostęp: 27.12.2013].
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Silbermann. Gottfried – w latach dwudziestych i trzydziestych XVIII stulecia – rozpoczął 
prace nad własną wersją mechaniki młoteczkowej. Znał już osiągnięcia Cristoforiego11, 
natomiast jego pierwsze instrumenty nie zyskały uznania Jana Sebastiana Bacha, któremu 
zostały pokazane. Bach zarzucił instrumentowi zbyt ciężką klawiaturę i słabość rejestru 
sopranowego. Silbermann ulepszył konstrukcję i w 1747 roku Bach zarekomendował 
Fryderykowi Wielkiemu kupno kilku fortepianów do pałaców w Poczdamie. Te z nich, które 
przetrwały do naszych czasów, posiadają mechanikę znaną z instrumentów Cristoforiego. 
Rodzina Silbermannów wniosła ogromny wkład w rozwój nowego instrumentu, pozostawiła 
po sobie wielu kontynuatorów i na trwałe zapisała się w historii fortepianu.

W połowie XVIII wieku niemiecki fortepian nie cieszył się jednak większą popularnością, 
głównie za sprawą wielu wad wynikających z konstrukcji mechanizmu (klawesynowe brzmie-
nie, słabość repetycji), a także z prozaicznego powodu – braku pianistów, wszak z nowych 
instrumentów korzystali głównie klawesyniści. Klawesyn ciągle jeszcze miał zdecydowanie 
więcej do zaoferowania artystom i słuchaczom. Natomiast alternatywne formy mechani-
zmów młoteczkowych, umieszczane w mniejszych obudowach na planie prostokąta, a tak-
że konstrukcje pionowe, dużo szybciej przyjmowały się w niemieckiej kulturze muzycznej, 
której ważnym elementem był dotąd klawikord. Zdecydowanie mniejszy stopień skompliko-
wania mechaniki młoteczkowej przy jednoczesnym zachowaniu jej głównych cech, był wyni-
kiem zaangażowania następców Silbermanna w prace nad rozwojem konstrukcji. Dwa różne  
modele mechaniki wywodziły się z dwojakiego podejścia konstruktorów do połączenia kla-
wisza z młotkiem: połączenie stałe za pomocą drewnianych, a potem także metalowych wi-
dełek (Prellmechanik) oraz jego brak, z zamontowanym na końcu dźwigni klawisza popycha-
czem (Stossmechanik), który po naciśnięciu klawisza uderzał w trzon młotka. Prellmechanik 
została udoskonalona przez Johanna Andreasa Steina (prawdopodobnie w latach siedem-
dziesiątych XVIII stulecia), który umieścił w niej wymyk, umożliwiający szybkie powtarzanie  
jednego dźwięku, a także pozwalający strunie drgać mimo naciśniętego klawisza. W 1777 roku  
w Augsburgu z instrumentem Steina zetknął się Wolfgang Amadeusz Mozart, który następnie 
obszernie opisał go w liście do swojego ojca12, chwaląc głównie mechanizm wymyku. Mecha-
nika Steina, zwana „niemiecką” (a także „wiedeńską”, po przeniesieniu fabryki do Wiednia)  
zyskała sporą popularność, a jej walory docenili także m.in. Joseph Haydn i Johann Nepo-
muk Hummel. Stossmechanik natomiast wyróżniała się zastosowaniem popychacza (Stösser),  
którego początkowo stałe zamocowanie zaczęto zastępować ruchomym, a młotki umiejsco-
wiono na listwie biegnącej w poprzek instrumentu. Mechanika ta znalazła zastosowanie 
przede wszystkim w instrumentach stołowych, a miano „angielskiej” zawdzięcza budowni-
czym działającym w Anglii13, choć w większości pochodzących z Niemiec kontynuatorów  
tradycji Silbermannów. 
11  Artykuł Maffeiego został przetłumaczony na język niemiecki i został opublikowany przez Johanna  
Matthesona w Critica Musica w roku 1725.
12  Por. O. Jahn, The Life of Mozart, tłum. z jęz. niem. P.D. Townsend, t. 1, London 1891, s. 360; C. Sachs, Historia 
instrumentów muzycznych, tłum. z jęz. ang. S. Olędzki, PWM, Kraków 1989, s. 369.
13  Zaznaczyć należy, iż w późniejszej, właściwej mechanice angielskiej główki młotków skierowane były  
w głąb instrumentu, przeciwnie do dwu wspomnianych powyżej wariantów mechanicznych.
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W drugiej połowie XVIII wieku rozwój fortepianu następował już nie tylko w Niemczech.  
Od ok. 1760 roku w Anglii prężnie działała tzw. grupa „dwunastu apostołów”, którą tworzyli 
głównie fortepianmistrzowie z Niemiec, zmuszeni do emigracji wskutek bezrobocia spowo-
dowanego trwającą na kontynencie wojną siedmioletnią. Byli wśród nich uczniowie Silber-
mannów: Americus Backers, Johann Christian Zumpe, a także Johannes Pohlmann, Adam 
Beyer i inni. Sukces odniosły przede wszystkim instrumenty Zumpego – fortepiany stoło-
we, w których zastosował on uproszczony mechanizm Cristoforiego (ilustracja 4). Forte- 
piany te były znacznie tańsze od wersji skrzydłowych, co w dużej mierze przyczyniło się  
do ich rozpowszechnienia.

Ilustracja 4. Mechanika Zumpego dla fortepianu stołowego (1766)14

Arthur Ord-Hume pisze, że podczas pierwszego solowego recitalu fortepianowego   
(2 czerwca 1768 roku w Londynie) Johann Christian Bach mógł grać właśnie na instrumencie 
stołowym Zumpego15. Anglia szybko stała się najważniejszym ośrodkiem produkcji 
fortepianów. Zumpe przez jakiś czas pracował dla Burkata Shudiego, teścia Johna Broadwooda, 
który później stał się właścicielem bodaj najsłynniejszej angielskiej fabryki fortepianów.  
W latach osiemdziesiątych XVIII wieku rzemiosło fortepianowe powróciło także do Francji,  
a ponieważ dotąd fortepiany sprowadzano tam z Anglii w ogromnych ilościach, budowni-
czowie francuscy wzorowali się głównie na mechanizmach angielskich. Pierwsze fran-
cuskie fortepiany to konstrukcje Pascala Taskina (1787) i Sébastiena Érarda (1777 i 1796).  
Taskin zaprezentował nowy typ mechaniki (ilustracja 5), w której główki młotków skierowano 
w głąb instrumentu, natomiast fortepiany Érarda wyposażono w mechanizm podwójnego 
wymyku16. W końcu XVIII wieku fortepian odgrywał już ważną rolę w życiu muzycznym 
największych ośrodków, stopniowo zastępował klawesyn w sferze wykonawstwa solowego, 
degradując niejako znaczenie tego drugiego do zastosowań kameralnych i orkiestrowych, 
głównie jako instrumentu realizującego basso continuo. Do popularyzacji fortepianu  
w tym okresie przyczyniła się głównie działalność Bachów – wspomnianego wyżej  
Johanna Christiana oraz Carla Philippa Emanuela – a także klasyków z Wiednia. 

14  Źródło ilustracji: Ernest Closson, Histoire du Piano, Bruxelles 1944, s. 146.
15  A. Ord-Hume, Zumpe, Johann Christoph, w: The Piano. An Encyclopedia, red. R. Palmieri, wyd. 2, New York/
London 2003, s. 443.
16  Ostateczna wersja podwójnego wymyku Érarda została przez niego opatentowana w roku 1821.
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Ilustracja 5. Mechanizm Taskina (1787)17

W XIX wieku instrument przechodził kolejne przeobrażenia, a do ośrodków europejskich 
dołączył także prężny i ogromny rynek amerykański. W Europie jeszcze przez jakiś czas 
jednym z głównych ośrodków pozostawał Wiedeń, gdzie produkowano instrumenty w kilkuset 
manufakturach. Fortepiany wiedeńskie jednak odbiegały od ich europejskich i amerykańskich 
konkurentów, przede wszystkim w sferze brzmieniowej. Obok niewątpliwej subtelności 
tonu charakteryzowały się one także mnogością rejestrów, dzięki czemu wykonawca mógł 
różnicować w sposób niespotykany poszczególne fragmenty utworów, zwłaszcza te opatrzone 
przez kompozytorów znakami powtórzeń. Beniamin Vogel18 pisze o kilku mechanicznych 
rejestrach, dzięki którym owo różnicowanie brzmienia było możliwe bez konieczności zmiany 
techniki gry. Były to rejestry lutniowe, harfowe, fagotowe, janczarskie, moderatory, żaluzje 
oraz una corda i podnośniki tłumików. Curt Sachs19 opisuje rejestr fagotowy jako dociśnięcie 
do strun basowych drewnianej listwy obciągniętej bibułą, co ograniczało amplitudę drgań  
i powodowało charakterystyczne brzęczenie, a także rejestr „muzyka turecka”, dzięki któremu 
pianista mógł uderzać drewnianą pałeczką o ramę fortepianu, w trójkąt i talerz, uzyskując 
efekty perkusyjne. Rejestry początkowo obsługiwane były przez kolanowe dźwignie,  
a później poprzez naciśnięcie odpowiedniego pedału, których liczba często dochodziła 
do sześciu. Wśród budowniczych z Wiednia wymienić należy przede wszystkim rodzinę 
Stein-Streicher, Conrada Grafa czy Johanna Schantza i Antona Waltera, szczególnie  
zaś instrument firmy Streicher traktowany był jako wzór fortepianu wiedeńskiego  
i naśladowany przez miejscowych fortepianmistrzów. Fortepian wiedeński sukcesywnie 
powiększał swoje rozmiary, dochodząc do długości ok. 250 cm i szerokości ok. 125 cm,  
wzmacniano także jego konstrukcję. Lekka klawiatura, tak ceniona m.in. przez Hummla,  
oraz delikatne brzmienie wiedeńskich instrumentów nie zadowalały już chociażby  
17  Źródło ilustracji: Ernest Closson, Histoire du Piano, Bruxelles 1944, s. 150.
18  B. Vogel, Fortepiany epoki Chopina a współczesna praktyka wykonawcza, dz. cyt., s. 129.
19  C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, dz. cyt., s. 372.
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Beethovena, który z biegiem czasu potrzebował znacznie solidniejszego brzmienia,  
a analizując jego Sonaty zaobserwować można stopniowe poszerzanie się skali instrumentu  
(do 6 ½ oktawy) oraz zakresu dynamicznego, możliwego do osiągnięcia dzięki stale  
wzmacnianej konstrukcji fortepianu. Porównując oba typy instrumentów, Friedrich 
Kalkbrenner  tak  pisze  w  swojej  Metodzie  (Paryż,  1820): 

Instrumenty z Wiednia i Londynu reprezentują dwie odmienne szkoły.  Pianiści wiedeńscy 
są szczególnie wybitni w swojej precyzji, czystości i szybkości gry. Dlatego też instrumenty 
wytwarzane w tym mieście są zdecydowanie lżejsze w użyciu […]. W Niemczech używanie 
pedałów jest prawie nieznane. Angielskie fortepiany mają pełniejszy dźwięk i cięższą 
klawiaturę. Tamtejsi pianiści nauczyli się cięższego stylu gry, doskonaląc piękną drogę 
śpiewności, stąd użycie prawego pedału w celu ukrycia naturalnej suchości brzmienia 
fortepianu jest koniecznością20. 

Konstrukcje wiedeńskie zostały w końcu wyparte przez ciągle udoskonalaną mechanikę 
angielską, a głównymi ośrodkami jej rozwoju – obok Anglii – nadal były także: Francja,  
Niemcy i USA. Wzrost wolumenu brzmienia uzyskiwano m.in. poprzez zwiększenie grubości 
strun, a także ich napięcia. Było to możliwe dzięki grubszej płycie rezonansowej, a także 
zastosowaniu elementów metalowych, najpierw wsporników dla wyższych rejestrów,  
potem dla reszty strun, w końcu całej ramy, którą później zaczęto odlewać z żeliwa21,  
odciążając ostatecznie drewniany szkielet fortepianu od wszelkich napięć. Wzmacniano 
również pozostałe elementy, powiększano masę i solidność młotków, w końcu zaczęto 
stosować filc22, który jako okładzina młotków przetrwał do naszych czasów. Kolejnym 
unowocześnieniem mechaniki był opatentowany przez Sébastiena Érarda23 mechanizm 
podwójnego wymyku (1821), który po kilku modyfikacjach także stosowany jest do dziś. 
Mechanizm ten, przełomowy jak się okazało, pozwalał na zdecydowanie szybsze powtarzanie 
tego samego dźwięku (dzięki pośredniej pozycji spoczynkowej, w której znajdował się młotek 
po odbiciu od struny aż do całkowitego zwolnienia klawisza), a także na możliwość wykonania 
płynniejszego legato. Rozwiązanie to warte jest zauważenia także w kontekście tematu 
niniejszej pracy i analizowanego egzemplarza fortepianu Pleyela, wyposażonego jedynie 
w mechanizm pojedynczego wymyku (któremu Pleyel pozostawał „uporczywie”24 wierny 
jeszcze przez wiele lat), a przez co pewne niedostatki gry legowanej są wyraźnie zauważalne 
w opisywanym w dalszej części artykułu nagraniu Chopinowskich Preludiów. 

20  Cyt. za: W.L. Sumner, The Pianoforte, London 1966, s. 49. Tłumaczenia w artykule są autorstwa Daniela Eibina.
21  Pierwszą odlewaną w całości żeliwną ramę dla fortepianu stołowego opatentował Alpheus Babcock  
w 1825 roku, natomiast ramę dla fortepianu skrzydłowego opatentował w roku 1843 Jonas Chickering  
z Bostonu. Por. E.M. Good, Babcock, Alpheus, w: The Piano. An Encyclopedia, dz. cyt., s. 33; Ph. Jamison, 
Chickering, Jonas, w: Piano. An Encyclopedia, dz. cyt., s. 69; B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów 
na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, dz. cyt., s. 27.
22  Filc został po raz pierwszy użyty i opatentowany jako okładzina młotków przez Henry’ego Pape’a (patent 
we Francji z 1826 roku). Por. P. Flanagan Baird, Pape, Jean-Henri, w: The Piano. An Encyclopedia, dz. cyt., s. 259.
23  Do zdobyczy wynalazczych Érarda należy dodać także agrafy, które eliminowały przesuwanie się strun  
na progu, opatentowane w roku 1808.
24  Zob. E. Closson, Histoire du Piano, Bruxelles 1944, s. 109.
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Założona w 1807 roku manufaktura Pleyela figuruje pomiędzy tak znaczącymi 
wytwórcami fortepianów jak: Broadwood w Londynie (od 1769 jako Shudi i Broadwood,  
a od 1783 samodzielnie), Érard w Paryżu (1780), Ibach w Barmen niedaleko Wuppertalu 
(1794), Babcock w Bostonie (1810), Wornum w Londynie (1811), Henri Pape w Paryżu 
(1815), Chickering w Bostonie (1823), Bösendorfer w Wiedniu (1828), a w drugiej połowie 
XIX wieku także Steinway w Nowym Jorku (1853), Bechstein w Berlinie (1853), Blüthner  
w Lipsku (1853) czy Baldwin w Cincinnati (1862). Budowniczowie ci wnieśli ogromny wkład 
w rozwój konstrukcji mającej swe początki w prototypie Cristoforiego, a ostatnim, kluczowym 
elementem kształtującym zarysy produkowanych dzisiaj instrumentów, a także jednym  
z kryteriów „nowoczesności” fortepianu (w przeciwieństwie do instrumentów „historycznych”, 
zwanych inaczej „dawnymi”) był krzyżowy układ strun, opatentowany ostatecznie przez 
Steinwaya w 1859 roku. W przeciwieństwie do układu równoległego, układ krzyżowy  
pozwala strunom biec bliżej środka płyty rezonansowej i unikać jej zdecydowanie mniej 
rezonujących brzegów, dzięki czemu wzrasta wolumen i pełnia brzmienia (większa ilość 
wzbudzanych alikwotów wynika z bezpośredniej bliskości strun wiolinowych i basowych). 
Minęło zatem półtora wieku od pierwszych instrumentów Cristoforiego do fortepianów 
nowego typu, których konstrukcja w ogólnych założeniach stosowana jest do dziś. W drugiej 
połowie XIX wieku zdecydowanym liderem produkcji fortepianów zostały Stany Zjednoczone, 
dystansując Europę zarówno pod względem technologicznym (nowocześniejszy, bardziej 
rozwinięty przemysł, a także mniejsze koszty produkcji dzięki mechanizacji), jak i liczby 
produkowanych egzemplarzy. Instrumenty amerykańskie zyskiwały popularność dzięki 
precyzji wykonania, lepszym i trwalszym materiałom (np. bardziej wytrzymałe odlewane  
ramy umożliwiały zastosowanie coraz dłuższych i grubszych strun), a także nagrodom 
zdobywanym na wielu światowych wystawach (Steinway tryumfował m.in. w 1855 roku  
w Nowym Jorku, w 1862 w Londynie, w 1867 w Paryżu oraz w 1873 w Wiedniu).

W XX wieku fortepian nie utracił niczego ze swej popularności, mimo wydarzeń hamujących 
na jakiś czas dotychczasowe tempo produkcji (w Europie były to wojny, a w USA także światowy 
kryzys lat trzydziestych) i pozostał instrumentem, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić 
życie muzyczne. Mniejsze, lżejsze i tańsze w produkcji formy instrumentu przeznaczone  
do domowego muzykowania znacznie się do tego przyczyniły. Obok najbardziej interesują-
cych, w kontekście tematu niniejszej pracy, form skrzydłowych, nazywanych najogól-
niej fortepianami koncertowymi, stale pracowano nad instrumentami małymi, najpierw  
tzw. fortepianami stołowymi, a później pionowymi, udoskonalano ich konstrukcje, a niekiedy 
przeszczepiano z nich pewne rozwiązania techniczne na grunt fortepianów skrzydłowych 
(jak wspomniany wyżej przypadek metalowej ramy). Pianina, najdoskonalsze spośród 
form pionowych, swą nazwę zawdzięczają Camille’owi Pleyelowi i są dziś produkowane  
w ogromnych ilościach, odpowiadając na zapotrzebowanie przede wszystkim szeroko pojętego 
systemu edukacji artystycznej. Dzisiejsze fortepiany skrzydłowe produkowane są przy użyciu 
najnowszych technologii i materiałów, ich największe, seryjne wersje przekraczają trzy metry 
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długości, a swoim brzmieniem wypełniają największe sale koncertowe. Obok wspomnianych 
wyżej producentów pojawiło się wielu nowych, wśród których kilku osiągnęło światowy 
sukces. Cenione są instrumenty firm japońskich: Yamahy (pierwszy fortepian koncertowy  
w 1902 roku) oraz Kawai, a także włoskiej firmy Fazioli, której model F308 jest najdłuższym 
seryjnie produkowanym fortepianem. Przemysł fortepianowy otwarty jest też na indywidualne 
zamówienia, które często wymagają alternatywnych form i technologii (np. wykorzystanie 
laminatów czy szkła), a pewną jego część stanowi produkcja instrumentów wspomaganych 
przez układy elektroniczne lub też w całości elektronicznych instrumentów klawiszowych, 
dających możliwość symulowania właściwości mechanicznych i dźwiękowych fortepianu. 

O FABRYCE PLEYELA

Fortepiany ze znakiem Pleyela obecne są w na rynku muzycznym od ponad dwustu lat,  
choć – analizując dzieje manufaktury – widać wyraźnie przerwy w produkcji, zmiany właścicieli, 
a co za tym idzie, utratę ciągłości tradycji i komercjalizację. Dla tematu niniejszej pracy  
ma to wszak niewielkie znaczenie, gdyż interesujący nas egzemplarz wyprodukowany  
w 1862 roku pochodzi z okresu świetności firmy, wprawdzie już po śmierci Camille’a 
Pleyela, ale wciąż zarządzanej w duchu kontynuacji rodzinnych tradycji. Narodziny  
La Maison Pleyel datuje się na rok 1807, czyli prawie sto lat po publikacji artykułu Scipione 
Maffeiego, odkrywającego całkowicie nową konstrukcję Cristoforiego. Przez te sto lat fortepian 
przeobrażał się w instrument coraz doskonalszy, uzyskał pełną autonomię i zdobywał  
coraz większą popularność, a w chwili powstania manufaktury urodzony 37 lat wcześniej 
Beethoven miał już w swoim dorobku 23 z 32 Sonat, włącznie z Appassionatą z roku 1805. 
Zanim jednak przejdziemy do opisu fabryki rodziny Pleyelów, warto na krótko zatrzymać 
się przy dziejach fortepianu we Francji, co pozwoli osadzić interesującą nas manufakturę  
w szerszej perspektywie.

Francuski przemysł fortepianowy na przełomie XVIII i XIX wieku, jak już to wcześniej 
zostało zaznaczone, dopiero się rodził i nie mógł się równać z osiągnięciami chociażby 
Niemców w tym czasie. Chociaż do Francji importowano instrumenty przede wszystkim  
z Anglii, to jednak właśnie budowniczowie germańscy najbardziej przyczynili się do odro-
dzenia tradycji fortepianmistrzowskich, o czym wspomina Ernest Closson25. Zaznacza 
on, że pierwszymi wirtuozami fortepianu w Paryżu byli dwaj Niemcy: Johann Schobert  
i Johann Edelmann, a sam fortepian (według Eugène’a de Bricqueville’a26) pojawił się  
w Paryżu w 1759 roku. Do końca osiemnastego stulecia nad nowymi konstrukcjami  
tego instrumentu pracowali tam m.in. Érard (1777), Hildebrandt i Hoffmann (1783)  
oraz Duvernier (1784), a także Belg Pascal Taskin, który skonstruował swój pierwszy  
fortepian w 1776 roku. Instrument ten uzyskał bardzo pochlebną opinię Francuskiej Akademii 
Nauk (w 1788 roku), jednak Taskin nie zdołał w pełni wykorzystać potencjału swej konstrukcji, 

25  E. Closson, Histoire de Piano, dz. cyt., s. 100–101, 110–111.
26  E. de Bricqueville, Le Piano de Mme. DuBarry et le Clavecin de la Reine Marie-Antoinette, Paris 1892. 
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a palma pierwszeństwa przypadła trzydzieści lat młodszemu Érardowi. Sébastien Érard  
(w rzeczywistości Ehrhard), urodzony w Strasburgu, przybył do Francji w 1768 roku, a swoją 
działalność rozpoczął w roku 1780. Wśród budowniczych paryskich mających germańskie 
korzenie wymienić można również Kriegelsteina (pochodzącego z Alzacji podobnie 
jak Érard), Herza (wiedeńczyka), Freudenthalera (z okolic Heilbronnu), a także innych 
Niemców – Hildebranda, Kleina, Schwörra, Wölfela, Rollera, Pfeifera, Petzolda, Schwandera, 
de Lauterbacha, Herrburgera, de Dauendorfa, w końcu Henri Pape’a (z okolic Hanoweru)  
i Austriaka Ignaza Pleyela. Widać zatem, jak wielki wpływ na budownictwo fortepianów  
we Francji wywarli Niemcy, podobnie zresztą było w Anglii, gdzie zaciąg emigrujących  
z Niemiec fortepianmistrzów nazwano grupą „dwunastu apostołów”.

W ten oto germański pejzaż paryskich budowniczych wpisuje się także La Maison Pleyel 
– wytwórnia fortepianów założona przez Ignaza Pleyela (urodzonego 18 czerwca 1757 roku  
w Ruppersthalu, niedaleko Wiednia), człowieka niezwykłego, kompozytora, wydawcę i wreszcie 
konstruktora fortepianów. Wykształcenie muzyczne odebrał od Johanna Baptista Wanhala 
(czeskiego kompozytora, znanego u nas jako Jan Křtitel Vaňhal), który był jego pierwszym  
nauczycielem, a później od samego Josepha Haydna w Eisenstadt (dzięki wsparciu 
finansowemu hrabiego Ladislasa Erdödy’ego). Po podróżach do Włoch i Francji przyłączył się  
do kapelmistrza Katedry Najświętszej Marii Panny w Strasburgu François-Xaviera Richtera  
i przyjął francuskie obywatelstwo. Po śmierci Richtera (w 1789 roku) przejął jego obowiązki. 
Rok wcześniej poślubił Gabrielle Lefevre, z którą miał czworo dzieci: dwóch synów  
(Camille’a i Gabriela) oraz dwie córki (Virginie i Eugénie). Po rezygnacji z funkcji kapel- 
mistrza opuścił Strasbourg i udał się do Londynu, gdzie otrzymał wiele propozycji koncerto- 
wych. W owym czasie londyńskie życie muzyczne animowane było głównie przez dwie 
rywalizujące ze sobą organizacje: The Professional Concerts Wilhelma Cramera (skrzypka,  
ojca wydawcy i kompozytora J.B. Cramera) oraz The Symphony Concerts Johanna  
Petera Salomona. Podczas gdy ta druga organizacja angażowała Haydna, pierwsza  
do współpracy zaprosiła Pleyela. Dawni przyjaciele, mistrz i uczeń, zostali posta-
wieni w niezręcznej sytuacji, lecz nie wpłynęło to na ich dalsze relacje. Londyński 
sukces Pleyela przyniósł mu duży rozgłos oraz sowite wynagrodzenie, dzięki 
któremu nabył zamek Ittenwiller niedaleko Strasbourga, gdzie osiedlił się po pow-
rocie do Francji. Jednak po roku 1795, wskutek zamieszek wywołanych przez  
trwającą rewolucję27, Ignace (francuskie imię zastąpiło niemieckie po uzyskaniu przezeń  
obywatelstwa) przeniósł się do Paryża, a jego muzyka stawała się tam coraz popularniejsza. 
W 1797 roku otworzył własny dom wydawniczy, który przez prawie czterdzieści lat wydał 
przeszło cztery tysiące dzieł m.in. Haydna, Mozarta, Beethovena, Hummla, Clementiego  
czy Cramera. W 1802 roku postanowił stworzyć specjalną kolekcję wydawnictw w formacie 
27  Według wielu źródeł Ignace Pleyel był w roku 1793 aż siedmiokrotnie aresztowany w swoim domu  
przez rewolucjonistów pod zarzutem bycia Austriakiem (lub też arystokratą), dzięki czemu spędził 
przynajmniej siedem dni i nocy w towarzystwie żandarmów, pisząc zamówione przez przywódców rewolucji 
utwory, m.in. La Révolution du 10 août. Zob. R. Benton, Ignace Pleyel, Disputant, „Fontes Artis Musicae”  
cz. 13, nr 1, IAML, 1966, s. 21.
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kieszonkowym, nazwaną „La Bibliothèque Musicale”, która była oferowana po bardzo ko-
rzystnych cenach. Był to jeden z przejawów odważnego patrzenia w przyszłość, wizjo- 
nerstwa, którego kolejnym etapem miała stać się fabryka fortepianów. Po błyskotliwej 
karierze kompozytora, dyrygenta, a później wydawcy, pięćdziesięcioletni Ignace Pleyel 
postanowił zająć się nową dziedziną, która dotąd była mu obca. Powoli zgłębiał tajniki 
produkcji skomplikowanych instrumentów, korzystając z pomocy i doświadczenia swoich 
współpracowników – Charles’a Lemme’a i Henriego Pape’a28. Początkowe lata produkcji  
nie były wcale łatwe, interes szedł źle, pierwsze instrumenty nie sprzedawały się wcale,  
czemu Ignace dawał wyraz w listach do syna Camille’a. Dzięki wsparciu m.in. Méhula, 
Kalkbrennera i Rossiniego manufaktura przetrwała okres organizacyjny i stopniowo 
poprawiała swoją sytuację. Po śmierci Méhula (w 1817 roku) fabryka musiała szybko  
oddać zaciągniętą wcześniej pożyczkę, co na jakiś czas wstrzymało dalszy jej rozwój.  
W tym czasie do firmy powrócił syn Ignace’a – Camille, który porzucił karierę muzyka,  
aby pomóc ojcu w prowadzeniu rodzinnego interesu. 

Urodzony w 1788 roku Camille Pleyel był najstarszym synem Ignace’a i Gabrielle.  
Muzyki uczył go najpierw ojciec, a później m.in. czeski kompozytor i pianista Jan Ladislav 
Dussek. W 1813 roku (pełnomocnictwem z 25 maja) został wspólnikiem w La Maison 
Pleyel i całkowicie poświęcił się rodzinnemu interesowi. Współcześni mu muzycy i krytycy 
podkreślają przede wszystkim jego możliwości wykonawcze jako pianisty, Chopin bardzo 
cenił jego interpretacje dzieł Mozarta, a Charles Chaulieu w 1834 roku stwierdził na łamach 
periodyku „Le Pianiste”, że Camille Pleyel byłby jednym z najlepszych pianistów francuskich 
gdyby nie czas, jaki musi poświęcać na zajmowanie się fabryką29. Swoje liczne podróże  
po Europie Camille poświęcał na wizytowanie innych fabryk fortepianów, w Londynie odwiedził 
Broadwooda oraz innych producentów, znał też dobrze osiągnięcia Érarda. W roku 1824 objął 
kierownictwo La Maison Pleyel, firma przeszła gruntowną reorganizację, a już trzy lata później 
fabryka, która nigdy nie brała udziału w żadnej wystawie, otrzymała swój pierwszy złoty medal 
za fortepian „równy najlepszym fortepianom angielskim”30. Camille wniósł do rodzinnego 
interesu przede wszystkim chęć poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań konstrukcyjnych, 
szczególnie zaś tych, które mogłyby odpowiadać oczekiwaniom współczesnych mu wirtuozów 
fortepianu, znakomicie zarządzał przedsiębiorstwem, a także, pielęgnując już istniejące, 
wciąż poszukiwał nowych kontaktów z ludźmi, których doświadczenie i wsparcie mogło 
uczynić jego wysiłki efektywniejszymi. Jednym z takich współpracowników był niewątpliwie 
Frédérick Kalkbrenner (bodaj najbardziej wówczas znany paryski wirtuoz fortepianu, którego 

28  Większość źródeł nie neguje faktu współpracy Pape’a i Pleyela w latach 1811–1815, natomiast  
Jean-Jacques Trinques podaje za Catherine Michaud-Pradeilles, iż w tym czasie Pape często podróżował 
do Londynu, osiadając we Francji dopiero w roku 1815. Trinques wskazuje też, że przez większość 
źródeł pomijana jest współpraca Pleyela z Lemme’em, która wg Alaine’a Roudiera polegała na finanso-
waniu przez Pleyela koncepcji Lemme’a i trwała od 1805 do 1808 roku. Por. J.-J. Trinques, Le Piano Pleyel  
d’un millénaire à l’autre, L’Harmattan, Paris 2004, s. 33–34.
29  Por. J.-J. Eigeldinger, dz. cyt., s. 42.
30  L’Exposition nationale des Produits de l’Industrie française w roku 1827. Por. C. Pierre, Les Facteurs  
d’Instruments de Musique, Paris 1893, s. 175.
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Chopin nazwał później „I-szym [sic!] pianistą w Europie”31), następnie Johann Baptist Cramer, 
Ignaz Moscheles, Daniel Gottlieb Steibelt i wreszcie sam Fryderyk Chopin, który bardzo  
cenił fortepiany Pleyela i był ich aktywnym propagatorem. 

W roku 1829 Ignace i Camille Pleyelowie wraz z Kalkbrennerem powołali do życia spółkę 
Ignace Pleyel et Companie, której głównym zadaniem była produkcja, sprzedaż i wynajem 
fortepianów, a także, jako dopełnienie tej działalności, wcześniej zapoczątkowana aktywność 
wydawnicza. Dwa lata później Camille poślubił Marie Moke i choć miał z nią dwoje dzieci 
(Henry’ego i Louise), ich małżeństwo przetrwało tylko cztery lata. W tym samym roku  
(1831) zmarł Ignace Pleyel32, a Camille, co jest dość znamienne, nigdy nie podpisał żadnego 
fortepianu  swoim  imieniem. 

Stały rozwój manufaktury przekładał się na wymierne zyski, te zaś pozwalały 
finansować kolejne inwestycje, z których najważniejszą był zakup ziemi przy  
Rue Rochechouart (w 1834 roku), gdzie później stanęły zabudowania fabryczne,  
salon sprzedaży z ekspozycją oraz nowa, mieszcząca 400 miejsc, La Salle Pleyel33. W kolejnych 
latach działalności firma zdobywała nowe rynki, eksportując instrumenty m.in. do Indii,  
Australii i obu Ameryk. Po pierwszym złotym medalu z 1827 roku przyszły kolejne wyróż-
nienia: w roku 1834, 1839, 1844 i 1855. Największe modele fortepianów w ofercie  
manufaktury do roku 1858 (tzw. Grand Patron osiągały 245 cm długości, miały równo- 
legły układ strun i skalę siedmiu oktaw. 

Po śmierci Camille’a Pleyela (4 maja 1855 roku) kierownictwo firmy powierzono Auguste’owi 
Wolffowi, zarówno dobremu muzykowi, jak i budowniczemu fortepianów, który podobnie 
jak jego poprzednicy wprowadzał kolejne innowacje. Do jego zdobyczy należą mniej lub 
bardziej popularne wynalazki, np. fortepian z klawiaturą pedałową (podobną jak w organach)  
czy fortepian z pedałem tonalnym obsługiwanym przez jednooktawową miniaturową 
klawiaturę dodaną do klawiatury głównej. Eksperymentował ze wszystkimi elementami 
instrumentu, aby uzyskać właściwe brzmienie oraz mechanikę. Jego głównym zadaniem stało 
się zwiększenie niezawodności i solidności instrumentów, w tym celu porównywał różne 
systemy naciągu strun (równoległy i krzyżowy), siłę tegoż naciągu, a także konfrontował 
ze sobą oraz selekcjonował materiały, z których wykonywane były kluczowe elementy 
fortepianów. Wielką wagę przywiązywał także do brzmienia; uważał, że zastosowanie kutego 
żelaza nada dźwiękowi delikatność i elegancję, dlatego porzucił ramę drewnianą na rzecz 
żeliwnej oraz zwiększył liczbę skręcanych śrubami żelaznych belek w szkielecie instrumentu. 

31    W liście do Norberta Alfonsa Kumelskiego z 18 listopada 1831 roku (pisownia oryginalna). 
32  Wielu historyków (m.in. Constant Pierre, Ernest Closson, Jean-Jacques Trinques) zauważa ciekawą 
zależność pomiędzy dwoma rywalizującymi ze sobą rodzinami tworzącymi fortepiany we Francji: Érardów  
i Pleyelów. Seniorzy rodów – Sébastien Érard i Ignace Pleyel – zmarli w tym samym roku 1831, podobnie  
jak ich synowie Pierre Érard i Camille Pleyel, którzy zmarli także w tym samym roku 1855. 
33  Pierwsza sala koncertowa (powstała w roku 1830) przy Rue Cadet 9 mieściła 150 osób i była pomyślana jako 
miejsce prób dla muzyków grających na nowych instrumentach. W roku 1838 powstała druga, bardziej reprezentacyjna, 
przy Rue Rochechouart, jako integralna część kompleksu fabrycznego. W obu salach występował Fryderyk Chopin.
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Dynamicznie rozwijająca się w tym czasie fabryka zdobyła kolejne nagrody (1861  
na wystawie w Metz, rok później w Londynie) oraz rozpoczęła produkcję w nowym miejscu – 
Saint-Denis pod Paryżem (w roku 1867). Wzniesiono tam nowoczesny kompleks na obszarze 
55 tysięcy metrów kwadratowych i była to w owym czasie największa fabryka fortepianów 
na świecie34. Za czasów Auguste’a Wolffa wyprodukowała ok. 73 tysięcy instrumentów35,  
a w 1865 roku zrównała się pod względem wyprodukowanych fortepianów z fabryką Érarda, 
która rozpoczęła produkcję 27 lat wcześniej36. Dużą popularnością cieszyły się pianina Pleyela, 
a Wolff wprowadził do produkcji interesujący model pianina „składanego”, demontowanego na 
cztery części w celu ułatwienia transportu, z których każda ważyła niespełna 70 kilogramów. 
Auguste Wolff zmarł w wieku 66 lat w roku 1887, a podczas jego kierownictwa marka Pleyel, 
Wolff et Compagnie potwierdziła swoją pozycję na rynku, zdobywając wiele wyróżnień  
(m.in. w Paryżu w 1878 r. i Mediolanie w 1881 r.). Warto zauważyć, iż w 1869 roku 
wyprodukowano pierwszy fortepian Pleyela z krzyżowym układem strun, a omawiany  
w niniejszym artykule egzemplarz z 1862 roku (jeszcze z równoległym układem strun) 
również powstał w okresie, gdy fabryką zarządzał Auguste Wolff. 

W ostatnich latach XIX wieku firma Pleyel miała już zatem wysoką renomę i ugruntowaną 
pozycję na rynku światowym – oprócz dwóch salonów sprzedaży w Paryżu (Rue Meyerbeer 
i Boulevard Saint-Germain) dysponowała jeszcze filiami w Brukseli, Londynie i Sydney. 
W laboratoriach fabryki testowano różne rodzaje drewna, metali, a także filców i lakierów, 
wszystko w celu unowocześniania konstrukcji fortepianów i pianin. Szczególnie ważna 
była kwestia pozyskiwania drewna, gdyż do produkcji instrumentów potrzebowano ponad 
dwudziestu odmian, zarówno tych dostępnych we Francji, jak i egzotycznych. Do produkcji płyt 
rezonansowych używano drewna świerkowego, natomiast konstrukcja nośna (utrzymująca 
płytę z naciągiem i pozostałe elementy mechanizmu) składała się z belek sosnowych, często 
wzmocnionych twardszymi dębowymi. Obudowa instrumentu była jedynie elementem 
meblarskim i nie miała wpływu na charakterystykę dźwięku, pełniła funkcje estetyczne  
i praktyczne (ukrywała całą komplikację mechanizmu), a do jej wykończenia używano 
pięknego drewna mahoniowego lub palisandrowego. Zakrzywienie obudowy uzyskiwano 
poprzez klejenie różnej grubości desek wykonanych z cieńszych i bardziej elastycznych 
gatunków drewna. Lakiery wykonywano na miejscu, były one wynikiem własnych badań 
firmy Pleyel, a każdy instrument pokrywano przynajmniej trzema warstwami, następnie 
szlifowano i odpowiednio wykańczano. Również metale selekcjonowano, kształtowano  
i testowano w specjalnym laboratorium stworzonym przez Wolffa, kute żelazo wykorzysty-
wano do różnego rodzaju wzmocnień, a blachę stalową do płyt, na których zaczepiano  
struny. W celu zabezpieczenia przed korozją elementy metalowe polerowano i złocono  
lub chromowano. Drut stalowy do wykonania strun także był precyzyjnie dobierany  
i testowany w pracowni galwanoplastycznej, a następca Wolffa – Gustave Lyon – opatentował 

34  W chwili śmierci Wolffa (w 1887 roku) zatrudniała sześciuset robotników. Por. J.-J. Trinques, Le Piano 
Pleyel d’un millénaire à l’autre, dz. cyt., s. 66.
35  R. Beaupain, Chronologie des pianos de la Maison Pleyel, L’Harmattan, Paris 2000, s. 113.
36  Ch. Timbrell, Pleyel, Ignace-Joseph, w: The Piano. An Encyclopedia, dz. cyt., s. 296.
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pod nazwą „stal Pleyela” specjalny gatunek topionego metalu o zmniejszonej zawartości  
węgla. Filc użyty do obijania młotków był sklejany w arkuszach, a następnie cięty oraz wy-
prawiany na odpowiednią twardość, która z kolei miała bezpośredni wpływ na jakość  
dźwięku. Do wykończenia klawiszy używano płytek z kości słoniowej, szlifowanych  
na odpowiednią grubość, a następnie wygładzanych, co przekładało się z kolei na komfort gry. 

Na przełomie XIX i XX wieku we Francji tylko trzy fabryki produkowały własne mechanizmy 
fortepianów, obok Pleyela i Érarda wspomnieć trzeba jeszcze jedną firmę – Gaveau – także 
z uwagi na wspólne losy, jakie później połączyły ją z dwiema wcześniej wymienionymi. 
Założona w 1847 roku przez Josepha Gabriela Gaveau manufaktura produkowała równolegle 
fortepiany i klawesyny, a popularność uzyskała przede wszystkim dzięki pionowym modelom 
fortepianu, których w ostatnich latach XIX wieku sprzedawała ponad tysiąc sztuk rocznie.  
W 1907 roku kierownictwo objął syn założyciela, Etienne, który rozwinął firmę oraz zbudował 
wielką salę koncertową, mieszczącą 1100 miejsc – Salle Gaveau. Te trzy firmy rywalizowały 
ze sobą, stąd zrozumiałe jest zaangażowanie fabryki Pleyel w innowacyjność i poszukiwanie 
własnych, oryginalnych rozwiązań. Kierujący firmą od 1887 roku Gustave Lyon kontynuował 
drogę wynalazczości, tym bardziej, że był dyplomowanym inżynierem, absolwentem  
słynnej École des Mines w Paryżu. Ukończył ją w 1879 roku, a zaraz potem przyjął  
propozycję pracy w fabryce Wolffa i  i poświęcił tej działalności całe swoje doświadczenie  
oraz pasję, tak charakterystyczną dla wszystkich, którzy dotąd kierowali fabryką Pleyel.  
W 1883 roku poślubił córkę swojego pracodawcy, a po śmierci teścia i przejęciu po nim  
sukcesji firma przeżywała okres wielkiego rozkwitu. 

W 1889 roku fabryka Pleyel wyprodukowała stutysięczny egzemplarz fortepianu,  
a także otrzymała kolejną nagrodę na wystawie w Paryżu. Produkcja rosła aż do wybuchu 
pierwszej wojny światowej, kiedy to z liczby 3630 egzemplarzy wytworzonych w roku 1913 
spadła gwałtownie do 706 w 1915 roku37. W tym czasie przebudowano i unowocześniono 
fabrykę w Saint-Denis, wyposażono ją w setki maszyn, system ogrzewania, wykorzystywano 
do produkcji instrumentów nowe technologie (maszyny parowe, sprężone powietrze itp.). 
Popularne dotąd modele (np. nr 3 bis będący w ofercie od 1870 roku38) przekonstruowano 
i wyposażono w ramę odlaną w całości ze „stali Pleyela”. Lyon badał również prawa, jakimi 
rządzą się źródła dźwięku, oraz samą naturę dźwięku, a także wszelkie aspekty związane  
z akustyką. Był jednym z pierwszych zajmujących się akustyką architekturalną i wykonał 
wiele tego typu renowacji różnych wnętrz (także poza Francją). Jednym z jego najciekawszych 
wynalazków był fortepian podwójny, mający dwie klawiatury – po jednej na każdym 
końcu instrumentu, dwie mechaniki, podwójny naciąg strun, ale jedną płytę rezonansową 
i wspólną obudowę. René Beaupain39 doliczył się ok. 70 wyprodukowanych egzemplarzy 
37  R. Beaupain, dz. cyt., s. 113.
38  Pierwszy egzemplarz modelu 3 bis (nr 48 952) pojawił się w rejestrze w 1870, i widniał już w oficjalnej 
ofercie z 1875 roku (Tarif de l’année 1875), szybko zyskując popularność. Miał krzyżowy układ strun, począt-
kowe 180 cm długości wzrosło do 192 cm (1891), natomiast Gustav Lyon zmniejszył jego długość do 164 cm i 
wyposażył w odlewaną ramę (1908). Por. R. Beaupain, dz. cyt., s. 35–36, 68, 80. 
39  Tamże, s. 58–59.
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tego instrumentu. Innymi wynalazkami Lyona były nowoczesne konstrukcje klawesynów 
(m.in. dla Wandy Landowskiej), harfy chromatyczne i kotły chromatyczne, a także fortepiany 
automatyczne (pneumatyczne). Na przełomie XIX i XX wieku pojawiło się wiele koncepcji 
takich instrumentów40. Sukces odniosła amerykańska pianola, która rozpowszechniła się 
także w Europie. Lyon, obdarzony otwartym umysłem, zaangażował się także i w tę specy-
ficzną dziedzinę, projektując jeden z najmniejszych systemów pneumatycznych. Ogólna 
zasada jego działania polegała na odtwarzaniu muzyki zapisanej na papierowych rolkach 
za pomocą otworów przepuszczających powietrze, które „grający” pompował poprzez 
naciskanie dwóch pedałów (później system ten zastąpiła elektronika). Powietrze to napędzało 
mechanikę klawiszową. Lyon nazwał swoją wersję Le Pleyela, istniała ona zarówno w wersji 
spójnej (mechanizm pneumatyczny wbudowany w instrument), jak i w wersji zewnętrznej 
(mechanizm pneumatyczny w formie mebla, który można było dostawić do każdego modelu 
fortepianu). Fabryka Pleyel miała w swojej ofercie ogromny zbiór rolek z muzyką, który był 
adresowany do szerokiego grona odbiorców: amatorzy mogli w ten sposób „wykonywać” 
słynne utwory, natomiast instrumentaliści niepianiści mieli możliwość pomuzykowania  
z rolką odtwarzającą fortepianowy akompaniament. Oferty wraz z cennikami rolek ukazywały 
się w wydanym w roku 1923 czasopiśmie „La Revue Pleyel”. Było ono dla firmy doskonałym 
miejscem reklamy najnowszych wynalazków, a także źródłem wiedzy o ówczesnej działalności 
fabryki, zachowującym przy tym wszelkie walory periodyku kulturalnego. Projektem 
czasopisma kierował Robert Lyon, najstarszy syn Gustave’a. Zarówno „La Revue Pleyel”,  
jak i dalsze prace w kierunku modernizacji La Salle Pleyel są dowodem dużego zaangażowania 
firmy Pleyel w sferę społeczno-kulturalną Paryża, co przynosiło fabryce określone korzyści. 

W 1927 roku wybudowano kolejną, trzecią salę Pleyela, tym razem przy Rue du Faubourg 
Saint-Honoré, bardzo nowoczesną jak na owe czasy, mieszczącą 2546 miejsc siedzących.  
Od samego początku cieszyła się ogromną popularnością wśród słuchaczy oraz artystów, 
głównie dzięki przemyślanej akustyce, która była efektem pracy Gustave’a Lyona  
oraz architektów: Auburtina, Graneta i Mathona. Znakomita akustyka tego miejsca pozwalała 
przemawiać konferansjerowi ze sceny bez konieczności użycia mikrofonu, zapewniając 
słyszalność – mimo ogromnej widowni – w każdym punkcie sali. W koncercie inauguracyjnym 
(17 października 1927) wzięli udział m.in. Igor Strawiński i Maurice Ravel, którzy  
wraz z orkiestrą Société des Concerts du Conservatoire wykonali – obok innych dzieł – 
suitę Ognisty Ptak oraz poemat La Valse. Podobnie jak w poprzednich salach Pleyela, także  
i tu znalazło się miejsce dla ekspozycji instrumentów ze sklepem oraz biurem wynajmu,  
a także wiele pomieszczeń spełniających funkcje integracyjne dla przybywających licznie  
na koncerty paryskich środowisk kulturalnych. Obok wielkiej sali w budynku mieściły 
się również dwie mniejsze: Salle Chopin (liczącą 509 miejsc) i Salle Debussy (150 miejsc),  
40  Trinques publikuje fragment analizy z ok. 1925 roku autorstwa Fernanda Oury’ego (również budowniczego 
fortepianów, podówczas prezydenta Chambre Syndicale des Facteurs de Pianos et Orgues de France),  
w którym stwierdza on, iż pierwszy mechanizm pneumatyczny został wymyślony przez Francuza – Claude’a 
Félixa Seytre’a w 1842 roku i nosił nazwę Autopanphone. Trinques nie podaje jednak źródła tego tekstu.  
Por. J.-J. Trinques, Le Piano Pleyel d’un millénaire à l’autre, dz. cyt., s. 104–105.
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przeznaczone do występów kameralnych. Niestety kilka miesięcy po inauguracji budynek 
został zniszczony przez pożar, a renowacja sali pochłonęła tak wielkie środki, że fabryka 
wobec niemożności spłacenia długu oddała budynek pożyczkodawcy (bankowi Crédit 
Lyonnais) w 1935 roku. Były to lata wielkiego kryzysu, który dotykając większość krajów 
i praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, nie ominął także branży fortepianowej.  
W 1929 roku Pleyel wyprodukował 2853 instrumenty, rok później tysiąc mniej, a od 1932 
produkcja spadła poniżej tysiąca instrumentów rocznie i już nigdy nie przekroczyła tej liczby, 
stabilizując się na poziomie ok. 500 szt. rocznie41. W 1930 roku Gustave Lyon42 odszedł  
na emeryturę, a według Trinques’a kierownictwo firmy objął Charles Renard43. Dziesięć lat 
wcześniej firma przekształciła się w spółkę akcyjną (Pleyel SA), w zarządzie której obok 
Gustave’a Lyona zasiedli także: Eugène d’Eichthal, Albert des Graviers, Henri d’Eichthal,  
Robert Le Bret, Jean Rolland-Gosselin i Albert Sartiaux. Stabilność finansowa nowej spółki 
pozwoliła jej wchłonąć m.in. markę Bord (również produkującą fortepiany) w 1933 roku,  
a w 1945 przedsiębiorstwo Bois et Dérivés. W 1961 roku Pleyel przyłączył się do spółki 
Gaveau–Érard, które zjednoczyły się rok wcześniej i w ten sposób trzy niegdyś konkurujące ze 
sobą marki podążyły wspólną drogą. Fabryka w Saint-Denis przestała istnieć, a cała produkcja 
nowego podmiotu przeniosła się do Fontenay-sous-Bois, siedziby Gaveau. Pod marką Pleyel 
Gaveau produkował cztery modele fortepianów skrzydłowych oraz dwa modele pianin44. 
W ciągu dziesięciu lat od zawarcia fuzji wyprodukowano 3449 instrumentów, a ostatnim 
modelem fortepianu Pleyela był L „Elysée”, o numerze fabrycznym 210 859 z 1970 roku45.  
W roku 1971 prawa do marek Pleyel, Érard i Gaveau nabyła niemiecka firma Schimmel,  
która dbając o jakość, szybko zwiększyła produkcję, sprzedając do połowy lat osiem- 
dziesiątych nawet 3000 instrumentów rocznie. Pod nazwą Les Grandes Marques Réunies  
firma z Brunszwiku produkowała instrumenty pod czterema markami: Schimmel, Gaveau, 
Érard i Pleyel. W marcu 1994 roku Pleyel powrócił do Francji, najpierw wskrzeszony  
przez Musique Partenaires z Mans, a od listopada przejęty przez firmę Rameau46 przeniósł 
się do Alès (w departamencie Gard, na południu Francji). Firma Rameau powróciła  
do nazwy Manufacture Pleyel, aby później zmienić ją na Pleyel & Co. Na początku roku 2000 
Hubert Martigny, przedsiębiorca i miłośnik sztuki, wykupił fabrykę oraz trzy francuskie  
marki fortepianów i nadał im nazwę Manufacture Française de Pianos, a ponieważ  
od roku 1998 był już posiadaczem Salle Pleyel, oba te podmioty (sala i fabryka) wróciły  
po latach do jednego właściciela. Jubileusz dwusetlecia Pleyela (2007) świętowano 
symbolicznie, bo do budynku Salle Pleyel powróciła ekspozycja fortepianów Pleyela.  
Ostatnia francuska fabryka fortepianów jeszcze raz w dotychczasowej historii zmieniła  

41  R. Beaupain, dz. cyt., s. 114.
42  Lyon zmarł sześć lat później, w 1936 roku.
43  J.-J. Trinques, Le Piano Pleyel d’un millénaire à l’autre, dz. cyt., s. 162, 216.
44  Fortepiany skrzydłowe: model AL „Opéra”, model C „Palais Royal”, model F „Vendôme” oraz model  
L „Elysée”. Pianina: model T „Marigny” oraz model Y „Monceau”. Por. R. Beaupain, dz. cyt., s. 23.
45  Tamże.
46  Firma Rameau powstała na zgliszczach fabryki Gaveau w Fontenay-sous-Bois w roku 1971, a następnie 
przeniosła się do Montreuil-sous-Bois.
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miejsce produkcji i powróciła do Saint-Denis. W roku 2013 ostatecznie ją zamknięto, 
podsumowując 205 lat niezwykłej historii wytwórni, która pozostanie z pewnością ikoną 
francuskiego  fortepianmistrzostwa. 

O ZWIĄZKACH CHOPINA Z PLEYELEM

Związki Fryderyka Chopina i Camille’a Pleyela zasługują na obszerniejszy opis nie tylko  
ze względu na temat niniejszego opracowania, ale także z powodu uwielbienia, jakie 
miał Chopin do instrumentów Pleyelowskich47, oraz z uwagi na fakt rozpoczęcia parys-
kiej kariery Chopina od koncertu właśnie w salonach Pleyela (przy Rue Cadet nr 9),  
25 lutego 1832 roku48. Podczas tego koncertu młody polski pianista wykonał swój 
Koncert e-moll, Grandes Variations Brillantes na temat z Don Juana oraz brał udział  
w wykonaniu Wielkiego Poloneza z Introdukcją w formie Marsza na sześć fortepianów 
Kalkbrennera, wraz z kompozytorem, Stamatym (który zastąpił Mendelssohna), Hillerem, 
Osbornem i Sowińskim. Koncert okazał się wielkim sukcesem Chopina, a nastroje 
paryskich środowisk najlepiej oddaje fragment listu Antoniego Orłowskiego do rodziców  
(z 9 marca 1832 roku): „Drogi nasz Fryderyk dał koncert, który mu przyniósł wielką  
reputacyę i trochę pieniędzy. Wszystkich tutejszych fortepianistów zabił na śmierć,  
cały  Paryż  ogłupiał”49.

Powszechnie znane i cytowane są również: recenzja Fétisa, opublikowana w „La Revue 
Musicale” 3 marca 1832 roku50 – w której wychwala on przede wszystkim oryginalność języka 
muzycznego Chopina – a także późniejsze wspomnienia Liszta. Koncert w Salle Pleyel pozwolił 
Chopinowi także rozwinąć działalność pedagogiczną, która stała się jednym z ważniejszych 
źródeł jego dochodów. Wszyscy wiodący pianiści paryscy utrzymywali się w ten sposób, 
włącznie z Kalkbrennerem, a warto podkreślić jeszcze fakt, iż wspomniana wcześniej aktywność 
społeczno-kulturalna Pleyela nie ograniczała się jedynie do koncertów w Salle Pleyel, ale 
także firmowała działalność pedagogiczną Kalkbrennera, który udzielał lekcji w siedzibie 
firmy, oraz (oficjalnie jako pianista-pedagog) posługiwał się jej adresem (9, Rue Cadet)51.  
Występ Chopina u Pleyela 25 lutego 1832 roku był zatem pierwszym wydarzeniem łączącym 
obu panów, a trzeba podkreślić, że w chwili przybycia Chopina do Paryża Camille Pleyel  
należał już do elity kulturalnej miasta jako muzyk, naukowiec poszukujący nowych rozwiązań 
dla swoich instrumentów, znakomity zarządca w manufakturze, animator życia muzycznego, 
a co za tym idzie, człowiek bardzo wpływowy, u którego bywała crème de la crème paryskiego 

47  „Fortepiany Pleyelowskie non plus ultra”. Z listu do Tytusa Wojciechowskiego (12 grudnia 1831). Korespon-
dencja Fryderyka Chopina, opr. B.E. Sydow, tom I, nr 92, PIW, Warszawa 1955, s. 203.
48  Eigeldinger tłumaczy cytowaną powszechnie przez badaczy datę 26 lutego błędem albo Fétisa, albo wydawców 
jego tekstu, który większości z nich służył jako źródło. Przytacza również fragment listu wydawcy Farrenca  
do Kistnera (z 17 kwietnia 1832), w którym autor stwierdza wyraźnie, iż koncert u Pleyelów odbył się 25 lutego,  
jak również kilka innych dowodów na to, iż w dacie został popełniony błąd. Por. J.-J. Eigeldinger, dz. cyt., s. 16.
49  F. Hoesick, Chopin, Warszawa 1911, s. 47.
50  F.-J. Fétis, Concert de M. Chopin de Varsovie, „La Revue Musicale”, tom XII, rocznik VI, Paris 1832, s. 37–38.
51  „La Revue Musicale”, tom XI, rocznik V, Paris 1831, s. 324.
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życia kulturalnego. Eigeldinger52 przytacza wiele świadectw, które ukazują Camille’a Pleyela 
jako wybitnego pianistę, kontynuatora wielkich tradycji mistrzów, a później także jako,  
w pewnym sensie, muzycznego spadkobiercę Chopina. Ernest Legouvé (1807–1903),  
francuski poeta i pisarz, w swoich Wspomnieniach przytacza takie słowa Chopina o Pleyelu: 
„Jedynym, który dziś potrafi grać Mozarta jest Pleyel, i kiedy chce on grać ze mną sonatę  
na  cztery  ręce  wiele  uczę  się  od  niego” 53.

Ta wspólna muzyczna pasja z pewnością zacieśniała więzi między Chopinem i Pleyelem, 
a w konsekwencji pozwalała czerpać obu panom wiele korzyści z wzajemnej współpracy. 
Zwolennicy Chopina chętnie kupowali instrumenty Pleyela (podobnie jak zwolennicy 
Liszta – fortepiany Érarda), a ich nazwiska powtarzają się raz po raz w rejestrach Pleyela, 
udostępnianych od pewnego czasu w wersji elektronicznej przez Musée de la Musique w 
Paryżu. Są wśród nich m.in. wspomniany wcześniej Ernest Legouvé, Édouard Rodrigues 
Henriquès – finansista (od 1853 wspólnik Pleyela), Victor Schoelcher – polityk, abolicjonista, 
czy Heinrich Albert Probst – późniejszy pierwszy wydawca dzieł Chopina w Niemczech. 
Chopin mógł cieszyć się doskonałymi instrumentami, którymi był niemal „otoczony”,  
Pleyel zaś sprzedawał ich coraz więcej, zawdzięczając to właśnie swego rodzaju reklamie, 
którą – dzięki znakomitemu przyjęciu przez paryskie salony – zapewniał Chopin.  
To właśnie on stał się „symbolem” Pleyela, a dopiero w drugiej kolejności był nim Kalkbrenner,  
mimo iż ten ostatni poświęcił Pleyelowi i jego manufakturze wiele lat życia. 

W lipcu 1837 roku Pleyel zabrał Chopina do Londynu, także po to, aby odciągnąć przyjaciela 
nieco od myśli o niespełnionej miłości – Marii Wodzińskiej, która jakiś czas później ostatecznie 
zerwała z nim zaręczyny. Bez wątpienia ten dwutygodniowy wspólny wyjazd zbliżył do siebie 
obu panów. Pleyel pokazał Chopinowi Londyn (gdzie bywał już wcześniej, o czym wspomniano 
przy okazji opisu losów manufaktury), a ich towarzyszem był także Stanisław Koźmian,  
który – poproszony o to przez Fontanę – starał się zachować tę wizytę w tajemnicy.  
Nieliczny krąg osób wiedzących o przyjeździe Chopina obejmował m.in. Wessela (londyńskiego 
wydawcę dzieł Chopina) oraz Broadwooda, u którego Chopin zagrał podczas jednego  
z wieczorów dla grupy przypadkowych słuchaczy. 

Nie sposób nie zauważyć wpływu Camille’a Pleyela na powstanie Preludiów. Frederick Niecks 
w swojej książce przytacza wypowiedzi jednego z uczniów Chopina, Adolfa Gutmana, według 
którego Pleyel często używał twierdzenia „to są moje Preludia”, a Chopin miał powiedzieć,  
że sprzedał Preludia Pleyelowi, ponieważ ten je pokochał54. Eigeldinger55 przekonuje, że Pleyel 
znał pewne fragmenty powstałe jeszcze przed wyjazdem Chopina na Majorkę, czego dowodzi 
dopisek na manuskrypcie Preludium c-moll, w którym Chopin, zaznaczywszy gwiazdką 
powtórkę taktów 5–8, wyjaśnia ją w następujący sposób (ilustracja 6):

52  J.-J. Eigeldinger, dz. cyt., s. 98–99.
53  E. Legouvé, Soixante ans de souvenirs, t. I, Paris 1886, s. 375.
54  Por. F. Niecks, Frederick Chopin as a Man and Musician, t. II, London 1902, s. 20.
55  J.-J. Eigeldinger, dz. cyt., s. 117.
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Ilustracja 6. Fragment rękopisu edycyjnego56

Uwaga dla wydawcy (z ul. Rochechouard [sic!]) /małe ustępstwo na rzecz Pana 
xxx/ który często ma rację57.

Chodzi oczywiście o Pleyela, który miał zasugerować Chopinowi powtórkę wspomnianego 
fragmentu, na co – jak wiemy – Chopin przystał. Wiemy również, że Chopin kończył cykl 
na Majorce, dokąd Pleyel przysłał mu pianino widniejące w rejestrach pod numerem 6668, 
wyprodukowane w 1838, a sprzedane rok później Chopinowi, który opuszczając Valdemosę 
sprzedał je z kolei panu Canutowi, bankierowi z Palmy za 1200 franków, o czym pisze Pleyelowi 
w liście z 12 marca 1839 roku:

Pianino pozostało w Palmie. Sprzedałem je albo prawie sprzedałem za tysiąc dwieście 
franków, które zostaną Panu wypłacone w Paryżu przez PP. Canut et Mugnerot, bankierów 
w Palmie – lub przeze mnie, o ile ci Panowie przekażą mi tę sumę. 

Właśnie do nich pisałem, że jeśli są zdecydowani na kupno tego pianina, jak mi to prawie 
definitywnie zakomunikowali, mają zapłacić Panu wprost58.

Można śmiało stwierdzić, że bez tego instrumentu praca Chopina na Majorce była mocno 
utrudniona59 („Marzę o muzyce, lecz nie gram – bo tu nie ma fortepianów… jest to dziki kraj  
pod tym względem”60). Po ukończeniu Preludiów Chopin przesłał je Fontanie, by ten 
przepisawszy je dał manuskrypt Pleyelowi, który wspomniał Chopinowi, że chciałby je wydać. 
Cała sprawa poróżniła obu panów, gdyż – według Pleyela i innych wydawców – ceny za prawa 
do wydania utworów powstałych w tym czasie (m.in. opusy 38, 39 i 40) podyktowane przez 
Chopina były nieracjonalne. Jednak sytuacja finansowa fabryki była wtedy nienajlepsza, 
o czym Chopin prawdopodobnie nie wiedział. Według Eigeldingera Pleyel nie mógł sobie 
pozwolić na wydawanie nowych kompozycji Chopina ze względów finansowych. Listy Chopina  
 

56  F. Chopin, 24 Preludia (faksymile z autografu), BN, Warszawa, s. 31.
57  Tamże.
58  Korespondencja Fryderyka Chopina, tom I, nr 254, dz. cyt., s. 338. Zob. też: tamże, nr 260, list Chopina  
do Ernesta Canuta, s. 344.
59  Do czasu nadejścia Pleyelowskiego pianina kompozytor grał na wypożyczonym miejscowym instrumencie 
firmy Oliver y Suau Hermanos / Palma de Mallorca. Por. B. Vogel, Fortepiany Chopina – prawda i legenda, 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 1–2, 2010, s. 17.
60  Korespondencja Fryderyka Chopina, tom I, nr 244, dz. cyt., s. 329.
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do Pleyela z Majorki pozostawały długo bez odpowiedzi, co można również tłumaczyć brakiem 
ochoty na dialog ze strony Pleyela. Na trzy listy wysłane przez Chopina Pleyel odpowiedział  
w końcu jednym, którego treść jednak nie jest znana. Wiadomo o tym jedynie z manuskryptów 
owych listów, na których widnieje dopisek: „Odpowiedziano 19 marca 1839”, uczyniony 
najprawdopodobniej ręką Pleyela. Ostatecznie cykl został wydany w Paryżu przez A. Catelina 
w czerwcu 1839 roku, a kilka miesięcy później także w Niemczech przez Breitkopfa i Härtla. 
Edycję francuską zadedykowano Pleyelowi61, natomiast niemiecką – Kesslerowi. Jednym 
z symptomów oziębienia stosunków między obu panami był także fakt, iż Chopin nie wziął 
udziału w koncercie inaugurującym nową Salle Pleyel przy Rue Rochechouart, który miał 
miejsce 25 grudnia 1839 roku. Z czasem jednak wszelkie animozje uległy zapomnieniu, 
choć to dość symptomatyczne, że przyczyną kryzysu stały się zależności finansowe,  
które w mniejszym czy większym stopniu piętnowały tę znajomość. 

Tuż przed pierwszym wyjazdem do Nohant (w 1839 roku, będąc jeszcze w Marsylii) 
George Sand napisała list do Camille’a Pleyela, w którym poprosiła go o przysłanie fortepianu 
dla Chopina jako niespodziankę, która miała na niego czekać na miejscu: 

Bardzo bym pragnęła, by był to fortepian skrzydłowy, ponieważ od dawna już  
Chopin grywa na pianinach i bardzo chciałby instrumentu odpowiedniejszego dla jego  
nowych sił. Wiem, że zrobiłam Panu wielką przyjemność, informując o jego prawie 
całkowitym wyzdrowieniu62.

Pleyel fortepian przysłał, według George Sand (dowiadujemy się o tym z listu, w którym 
dziękuje mu za tę przysługę) przyszedł on w bardzo dobrym stanie, a Chopin skomponował 
na nim m.in. Sonatę b-moll i Scherzo cis-moll. Wysyłanie przez Pleyela fortepianów do Nohant 
stało się tradycją, czynił to co roku, bo Chopin spędzał tam kolejne miesiące letnie (a czasem 
także jesienne) w latach 1841–1846. 

Owe zależności finansowe – według Eigeldingera, który analizuje księgi handlowe Pleyela – 
polegały również na pośredniczeniu Chopina w sprzedaży instrumentów Pleyela. Podaje on 
wiele przykładów takiej właśnie aktywności Chopina, a w księgach Pleyela znaleźć można 
informacje o prowizjach wypłacanych mu w wysokości 10 procent wartości instrumentu. 
Znajdujący się obecnie w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie fortepian Pleyela 
nr 13 716 wybrał Chopin osobiście dla hrabiny Potockiej: „Wczoraj podpisałem i kazałem 
zapakować piękny bardzo fortepian Pleyela dla pani Adam[owej] Potockiej (Branickiej  
z domu) do Krakowa” 63.

Ów podpis Chopina stawał się niejako gwarancją otrzymania wybranego ręką mistrza 
instrumentu, był to zresztą zwyczaj powszechny (Liszt czynił podobnie, polecając innym 
fortepiany Érarda). Prowizja dla Chopina w tym przypadku wyniosła 250 franków,  
a w księgach sprzedaży Pleyela znajdują się jeszcze następujące zapisy:
61 „Bardzo bym chciał, żeby moje Preludia były dedykowane Pleyelowi…”. Z listu do Juliana Fontany  
(marzec 1839). Tamże, nr 258, s. 342–343.
62  G. Sand, Correspondance, opr. Georges Lubin, tom XXV, Paris 1964–1995, s. 332–333.
63  Korespondencja Fryderyka Chopina, tom II, nr 601, dz. cyt., s. 229.
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–  120 franków prowizji za pianino (nr 13 34964) dla hrabiego Confalonieriego  
z Mediolanu (29 listopada 1846);

–  210 franków za fortepian (nr 13 357) dla hrabiego Perthuisa (14 grudnia 1846);

–  100 franków za pianino (nr 13 555) dla pani Raymond (31 marca 1848);

–  wspomniane 250 franków za fortepian (nr 13 716) dla hrabiny Potockiej  
(7 lutego 1848);

– 250 franków za fortepian (nr 13 823) dla panny Stirling (15 listopada 1847);

–  260 franków za fortepian (nr 13 952) dla hrabiego Beaudissina z Drezna  
(28 czerwca 1847)65.

Istotnie, archiwa te rzucają nowe światło na sprawy łączące Chopina i Pleyela oraz na zakres 
współpracy obu panów i osiągane przez nich z tego tytułu korzyści.

Chopin – nieobecny w nowych salonach Pleyela podczas ich inauguracji w 1839 roku – 
powraca tam z koncertem 26 kwietnia 1841 roku, który był pierwszym odegranym w Paryżu  
po sześciu latach „milczenia”. Po raz drugi zatem Chopin pokazał się w Paryżu właśnie  
u Pleyela, choć tym razem już we wnętrzach przy Rue Rochechouart. Pomysłodawcą koncertu 
był oczywiście sam Pleyel, o czym świadczy notka, która ukazała się kilka miesięcy po koncer-
cie, 6 czerwca, w La France Musicale:

Idea zgromadzenia podczas jednego koncertu Pani Damoreau, Panów Chopina i Ernsta 
była nadzwyczaj udana, ponieważ nie widuje się zbyt często trojga artystów, którzy mogli-
by lepiej się rozumieć, a dzięki naturze ich talentu być bardziej godnymi tego, by znaleźć 
się razem na jednej scenie. Pomysł ten wyszedł od Pana Pleyela, który pod koniec sezonu 
zorganizował to interesujące wydarzenie muzyczne, z którego właśnie zdajemy relację…66

W towarzystwie Chopina wystąpiła sopranistka Laura Cinti-Damoreau oraz skrzypek  
Heinrich Wilhelm Ernst. Eigeldinger67 twierdzi, iż pojawienie się Chopina u Pleyela  
w 1841 roku, po długiej przerwie, mogło być pewnego rodzaju zagrożeniem dla Liszta,  
który chwilę wcześniej dał w Paryżu dwa recitale na fortepianach Érarda. Przytacza on  
słowa Balzaca z listu do Eweliny Hańskiej, charakteryzujące obu pianistów:

[Liszt] ma wzniosły talent wykonawczy, dla którego analogią może być tylko 
Paganini; ale nie jest genialnym kompozytorem […] Proszę nie oceniać Liszta 
dopóki nie będzie Pani dane posłuchać Chopina. Węgier jest demonem,  
Polak  aniołem68.

64  Numery fabryczne instrumentów widniejące w rejestrach Pleyela.
65  Księgi handlowe Pleyela, udostępnione w wersji internetowej przez Cité de la musique / Musée de la musique w Paryżu.
66  „La France musicale”, rocznik IV, nr 26, 6 czerwca 1841 roku, s. 206.
67  J.-J. Eigeldinger, dz. cyt., s. 133–134.
68  H. de Balzac, Lettres à Madame Hanska, tom II, nr 184 (28 maja [1843]), s. 226.
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Konfrontacja Liszt – Chopin jest wzmocniona przez analogiczne zestawienie Érard – 
Pleyel, które z kolei opisuje chęć pozyskania jak największego udziału w rynku sprzedaży 
instrumentów, a także palmy pierwszeństwa w świadomości paryskiej publiczności. Wydaje 
się jednak, że dwaj pianiści nie mieli zamysłu, aby ze sobą konkurować, Liszt bardzo cenił 
Chopina, początkowo łączyła ich nawet głębsza więź, o której tak pisze Arthur Hedley:

Młodzi ludzie zaprzyjaźnili się od razu, lecz przyjaźń ta była gorętszą ze strony 
Liszta, aniżeli Chopina; nie była to zresztą owa wielka przyjaźń romantyczna, chociaż  
współcześni chętnie łączyli te imiona. Niektóre cechy charakteru Liszta od pierwszej 
chwili były odstręczające dla Chopina. […] Chopin nie znosił teatralności Liszta  
i jego zwyczaju grania roli wielkiego pana, jakkolwiek był pełen podziwu dla niego,  
jako dla pianisty  69.

Rywalizacja Pleyela i Érarda była bardziej realna i widoczna, a rozgrywała się na poziomie 
zabiegów marketingowych, przy czym ogromną rolę w tym względzie odgrywały postaci 
Chopina i Liszta, które stały się niejako synonimami obu rywalizujących ze sobą fabryk 
fortepianów. Nie zmienia to jednak faktu, iż podobnie musiała być odbierana przez paryżan 
koegzystencja obu pianistów, skoro jej tłem była walka o jak najlepszy wynik sprzedaży. 
Według Eigeldingera „Chopin od 1835 roku70 bez większego przekonania starał się wejść  
na arenę pomiędzy wirtuozów, ulegając przestrogom swoich bliskich oraz naleganiom kolegów 
pianistów. W rezultacie Chopin uznał, iż nie jest stworzony do tego typu aktywności”71.  
Stąd też można wysnuć wniosek, że Liszt i Chopin „startowali” niejako w dwóch różnych 
konkurencjach i nie stanowili dla siebie żadnego zagrożenia, tym bardziej, że chwaląca  
obu współczesna prasa paryska widziała miejsce w przestrzeni kulturalnej miasta  
dla każdego z nich. Koncerty w salonach Pleyela zdawały się potwierdzać tezę o „salonowej” 
predylekcji Chopina, gdyż mimo dużej liczby słuchaczy było to grono dobrze mu znane –  
jego przyjaciele i uczniowie: 

Koncerty te odbywały się w salonach Pleyela i Chopin grał świetnie, podniecony obecnością 
słuchaczy i nastrojem odmiennym, aniżeli na zwykłym koncercie, na którym obecna bywa 
ciekawa, obserwująca i często obojętna publiczność. Występy te miały raczej charakter 
prywatnego zebrania, na które przybyło wytworne towarzystwo, pragnąc uczcić talent 
artysty i oczekując, iż zachwyci zgromadzonych swą pełną poezji grą72.

Niespełna tydzień po pierwszym koncercie, 2 maja 1841 roku, w „La Revue et Gazette 
Musicale” ukazuje się recenzja Liszta, opisująca głównie walory towarzyskie tego wydarzenia, 
co nie do końca przypadło do gustu Chopinowi. Podziw Liszta dla talentu i umiejętności Polaka 
był jednak szczery i doskonale wyczuwalny:

69  A. Hedley, Chopin, tłum. A. Opęchowska, Łódź 1949, s. 64.
70  4 kwietnia 1835 roku Chopin dał koncert „na dochód sierot polskich”, który nie został przyjęty tak,  
jak Chopin sobie tego życzył. „To niepowodzenie ostatecznie przekonało Chopina o jego niezdolności 
przykuwania uwagi i wzbudzania entuzjazmu większej liczby słuchaczy”. Tamże, s. 70.
71  Chodzi oczywiście stricte o aktywność pianisty-wirtuoza, kierującego swe wykonania do większych rzesz 
słuchaczy. J.-J. Eigeldinger, dz. cyt., s. 131.
72  A. Hedley, dz. cyt., s. 111. Chodzi o dwa koncerty u Pleyela, z lat 1841 i 1842.
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Przybyły przed około dziesięciu laty do Paryża, Chopin, w tłumie pianistów przychodzących 
zewsząd, nie zabiegał ani o pierwsze ani o drugie miejsce. Rzadko prezentował się 
publiczności, gdyż nie znosiła tego natura jego talentu, wybitnie poetycka. […] Muzyka 
ta była jego językiem, boskim językiem wyrażającym cały szereg uczuć, spośród których 
tylko nieliczne można było pojąć. […] Pozostawał sobą tak w stylu, jak i w koncepcjach 
swoich utworów. Myślom nowym potrafił nadać nową formę. […] Chopin wybrał te utwory, 
które najbardziej odbiegały od form klasycznych. Nie zagrał ani koncertu, ani sonaty,  
ani fantazji czy wariacji, ale preludia, etiudy, nokturny i mazurki. […] Dwie etiudy i Balladę 
musiał powtórzyć […] Preludia […] nie są tylko tym, na co mógłby wskazywać tytuł, 
utworami poprzedzającymi inne kompozycje; są to preludia poetyckie […] swobodne  
i wielkie na sposób, który charakteryzuje dzieło geniusza. Co się tyczy mazurków,  
to małe dzieła sztuki…73 

Aby właściwie ocenić walory recenzji prasowych odnoszących się do Chopina, należy 
poczynić jeszcze jedną uwagę. Mianowicie cytowana tutaj „La Revue et Gazette Musicale” 
należała do wydawcy Chopina, Maurice’a Schlesingera, stąd na jej łamach znajdujemy wiele 
pochlebnych wypowiedzi reklamujących utwory Chopina. Ta ostatnia jednak, pochodząca  
od Liszta, wydaje się bardziej osobista i pozbawiona wszelkich naleciałości marketingowych. 
Cytowana natomiast wcześniej „La France Musicale” należała do Herza, który stał w opozycji 
do Schlesingera, stąd dość rzadko pojawiały się tam informacje związane z Chopinem.  
Hedley twierdzi nawet, iż do roku 183874 nazwisko Chopina mogło być celowo pomijane,  
by nie reklamować „towaru” konkurencji (utworów Chopina wydawanych przez Schlesingera)75.

21 lutego 1842 roku Chopin po raz kolejny gra u Pleyela, tym razem towarzyszą mu przy-
jaciele: śpiewaczka Pauline Viardot i wiolonczelista Auguste Franchomme. Ich obecność  
u boku Chopina niewątpliwie wpłynęła na atmosferę intymności, którą można było osiągnąć 
tylko w gronie ludzi bardzo sobie bliskich. Koncert znów okazał się sukcesem Chopina,  
według relacji George Sand:

Koncert wielkiego Chopina był tak piękny, olśniewający i lukratywny jak ten zeszło-
roczny (ponad 5000 fr. dochodu76, wyjątkowa suma, jeśli chodzi o Paryż, co tylko dowodzi 
tego, jak bardzo jest tu pożądane usłyszenie najdoskonalszego i najwyborniejszego  
z muzyków)77.

Pośród recenzji znaleźć można teksty bardzo pochlebne: Maurice’a Bourges’a z „La Revue 
et Gazette Musicale” („styl Chopina jest wybitnie arystokratyczny”), Léona Escudiera  
z „La France Musicale” (chwalący pianistę i fortepian Pleyela), a także Hectora Berlioza:

73  F. Liszt, Concert de Chopin, „La Revue et Gazette Musicale”, rocznik VIII, 2 maja 1841 roku, s. 245–246.
74 „2 lutego 1838 roku. W „La France Musicale” zjadliwa recenzja Impromptu As-dur op. 29, prawdopodobnie 
pióra H. Herza: „Najlepszą rzeczą, jaką się da powiedzieć o tym utworze, jest to, że Chopin komponował 
bardzo piękne mazurki. Jeśli zaś idzie o Impromptu, to nie znamy nic bardziej pracowicie wymęczonego”. 
M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, dz. cyt., s. 78–79.
75  Por. A. Hedley, dz. cyt., s. 72.
76  Aby docenić skalę zarobku, można zajrzeć do cenników Pleyela i na ich podstawie stwierdzić, iż za tę sumę, 
osiągniętą z jednego tylko koncertu, Chopin mógłby nabyć dwa, fabrycznie nowe, duże fortepiany koncertowe.
77  G. Sand, Correspondance, t. V, dz. cyt., s. 607.
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[Chopin] raz na rok wyłania się z mgły i przez kilka chwil pozwala słuchać swojej gry 
w salonie Pleyela. Więc tylko publiczność i artyści są dopuszczeni do podziwiania 
jego wspaniałego talentu. Przez resztę roku, jeśli się nie jest księciem, ministrem  
czy ambasadorem, nie ma co marzyć o przyjemności jego słuchania78.

Czytając tę opinię, mamy pełniejszy obraz pewnego rodzaju ekskluzywności wystąpień 
Chopina, który „pozwalał” się usłyszeć w tym jednym konkretnym miejscu, u jednego,  
konkretnego człowieka, przyjaciela – Camille’a Pleyela. Czwarty koncert Chopina  
w Pleyelowskich salonach, odbył się 16 lutego 1848 roku i był ostatnim koncertem danym 
przez Chopina w Paryżu. 

Pleyel, Perthuis, Léo, Albrecht namówili mnie na koncert. Od tygodnia już miejsca nie 
ma. Dam go w salonie Pleyela 16-go [sic!] tego miesiąca. Tylko 300 biletów po 20 fr.  
Będę miał piękny świat paryski. Król kazał wziąć 10, królowa 10, księżna Orleanu 10 […] 
Zapisują się na drugi, którego zapewne nie dam, bo ten mnie już nudzi79.

Miałem grippę jak cały świat tutejszy – i jeżeli Wam krótko dziś piszę, to dlatego,  
żem myślą zajęty moim koncertem, który ma być 16 tego miesiąca. Przyjaciele moi przyszli 
jednego rana i powiedzieli mi, że muszę dać koncert, że o nic się nie mam turbować,  
tylko usiąść i zagrać. […] Dziwi mnie takie empressement i muszę dziś grać choć dla 
sumienia swojego, bo zdaje mi się, że gorzej gram niż kiedy. Będę grał (dla ciekawości) 
Mozarta Trio z Franchommem i Allardem. Afiszów nie będzie ani biletów darmo.  
Salon wygodnie urządzony, może 300 osób zmieścić. Pleyel żartuje zawsze z mojej głupoty 
i na zachęcenie do koncertu schody kwiatami ubierze. Będę jak u siebie i prawie tylko 
znajome twarze napotkają oczy moje. Mam już u siebie fortepian, na którym gram80.

Oprócz Mozarta i arii w wykonaniu Antonii Moliny di Mendi oraz tenora Gustave’a Rogera, 
Chopin grał solo nokturny, etiudy, Barkarolę, Berceuse, a także tak chętnie grywane przez niego 
preludia, mazurki i walce. Prasa po raz kolejny wychwalała talent Chopina oraz jego kompozycje, 
a koncert był równie dochodowy co poprzednie. Warto zauważyć, że Chopin rozpoczął  
swoją paryską karierę u Pleyela (Rue Cadet) i także u niego ją zakończył (ostatni koncert  
w Paryżu przy Rue Rochechouart), a przy instrumentach Pleyelowskich skomponował 
znaczną liczbę swych dzieł. Cztery koncerty u przyjaciela między 1832 a 1848 rokiem  
były wydarzeniami o ogromnym znaczeniu, czego dowodzą liczne relacje prasowe,  
a także koleje życia genialnego Polaka, w których zauważalne są skutki tych występów  
oraz niekwestionowany udział Camille’a Pleyela w rozwoju kariery Chopina. 

Po wyjeździe z Paryża (w roku 1848) Chopin udał się do Londynu, a wraz z nim fortepiany 
Pleyela, które preferował. 

 
 
 

78  H. Berlioz, La critique musicale 1823–1863, tom V, 1842–1844, Paris 2004, s. 94.
79  Korespondencja Fryderyka Chopina, tom II, nr 600, dz. cyt., s. 228 (pisownia oryginalna).
80  Tamże, s. 229.
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Érard okazał się bardzo uprzejmy i oddał do mojej dyspozycji jeden ze swych fortepianów. 
Mam więc jeden instrument Broadwooda, drugi Pleyela – razem trzy fortepiany 81. 
Mam 3 fort. prócz pleyelowskiego, jeden Broadwooda, drugi Érarda, ale dotychczas  
tylko na moim grać mogę82.

„Na moim”, czyli tym od Pleyela. Eigeldinger przytacza nazwisko Alfreda J. Hipkinsa 
(stroiciela i technika u Broadwooda), który zaświadcza o wyjątkowej grze Chopina  
na instrumencie Pleyela podczas porannego koncertu u Lady Blessington. Podaje także źródła 
potwierdzające transport fortepianu Pleyela w ślad za Chopinem z jego pierwszego miejsca 
zamieszkania (Bentinck Street 10) do drugiego (Dover Street 48)83. Chopin korzystał też  
z fortepianu Jane Stirling (wspomniany wcześniej model nr 13 823), który zabrała ze sobą  
z Paryża. W jego angielskiej korespondencji znajdujemy też listy do Camille’a Pleyela:

Najdroższy przyjacielu.

Przed mym wyjazdem do Szkocji, gdzie zamierzam spędzić w spokoju kilka tygodni  
(jeśli to możliwe) – napisałem do Pana krótki liścik z Londynu, przesyłając 80 funtów, 
które otrzymałem od Lady Trotter za Pański fortepian. Pan Mańkowski, który zechciał 
się podjąć doręczenia Panu tej sumy, jest młodym człowiekiem bardzo uprzejmym 
– przyjacielem Koźmiana – i uwielbia muzykę; mam nadzieję, że udało mu się Pana 
zobaczyć. Byłoby mi bardzo miło usłyszeć coś o Panu i dowiedzieć się przez niego,  
jak się Pan miewa. Co do mnie, duszę się w tej pięknej Szkocji – dla odmiany. […]  
Mam nadzieję, że nie straszą u was na wsi, że jest pięknie i że Pan znajduje tam wypoczynek 
po dniach przeżytych w Paryżu. Niech Bóg Panu zsyła szczęście. – Proszę zachować  
mi swą przyjaźń – ja Pana kocham zawsze i zawsze, 

całym sercem oddany F. Chopin84.

Ostatni zachowany list Chopina do Pleyela jest bardzo krótki i zapowiada tylko wizytę 
Tellefsena, który miał przybyć do Pleyela i zdać relację z losów przyjaciela:

Najdroższy przyjacielu. 

Zamiast listu przesyłam Panu p. Telefsena [sic!], który zabawi kilka dni w Paryżu.  
P. Ed. Rodrigues mówił Panu o nim przed Rewol. 48. Jest on moim uczniem i był dla 
mnie bardzo miły – a będzie nim jeszcze bardziej, gdy mi przywiezie wiadomości od 
Pana. Powie także Panu o wszystkim, co robię – chciałbym, żeby mógł Panu powiedzieć,  
co będę robił – ale ja sam tego nie wiem, poza tym, że będę Pana kochał zawsze, zawsze – 

Sercem Panu oddany F. Chopin. 

Proszę być dobrym dla niego85.

 
81  Tamże, nr 623, s. 243.
82  Tamże, nr 625, s 246.
83  J.-J. Eigeldinger, dz. cyt., s. 183–184 z przypisami.
84  Korespondencja Fryderyka Chopina, tom II, nr 635, dz. cyt., s. 258–259.
85  Tamże, nr 640, s. 275–276.
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A tuż przed wyjazdem z Londynu z powrotem do Paryża pisze takie słowa do Wojciecha 
Grzymały:

Dziś leżę prawie cały dzień – ale we czwartek wyjeżdżam z tego psiego Londynu  
o tej porze. […] Proszę, każ, żeby prześcieradła i poduszki suche były. […] nawet każ 
Pleyelowi, żeby mi byle jaki fortepian przysłał we czwartek wieczór; każ go przykryć86. 

Ten „byle jaki fortepian” (Pleyel nr 14 810) został u Chopina aż do jego śmierci, a dziś  
znajduje się w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Po śmierci Chopina instrument 
ten nabyła od Pleyela Jane Stirling i przysłała go do Warszawy w roku 1850, Ludwice 
Jędrzejewiczowej, siostrze Chopina. 

Na koniec prześledźmy jeszcze losy kilku zachowanych do dziś instrumentów Pleyela,  
z którymi w mniejszym lub większym stopniu związany był Fryderyk Chopin. Pianino nr 6668 
– już tu opisywane – z roku 1838, przesłane przez Pleyela na Majorkę, znajduje się w Muzeum 
Chopina w Valldemossie. Fortepian nr 7267 (z roku 1839) był do dyspozycji Chopina od roku 
1839 i został sprzedany hrabinie Obreskow w maju 1841 roku, a teraz znajduje się w Musée 
de la Musique w Paryżu. Fortepian nr 12 480 (z roku 1845) był u Chopina od końca 1846 roku, 
dziś znajduje się w Sztokholmie, The Nydahl Collection. Instrumen nr 13 716 (1846–1847) dziś 
jest eksponatem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podobnie jak fortepian  
nr 13 823 (1847), należący do Jane Stirling, który był do dyspozycji Chopina podczas jego 
pobytu w Anglii. Fortepian nr 13 819 (z roku 1847) był oddany do dyspozycji Chopina  
w roku 1848, a następnie sprzedany przez niego Lady Trotter za 80 funtów szterlingów  
(2 000 franków), dziś jest eksponatem The Cobbe Collection Trust w Hatchlands Park (Anglia)87. 

Kluczem do zrozumienia relacji Chopina i Pleyela był zatem fortepian, który stanowił –  
jak to ujmuje Eigeldinger – alter ego Chopina. Wiele przekazów, czy to od samego Chopina,  
czy od jego bliskich, potwierdza szczególną atencję, jaką miał on dla Pleyelowskich 
instrumentów. Chopin używał fortepianów Pleyela, bo były non plus ultra, a śledząc zależności 
pomiędzy nim a Pleyelem, widać wyraźnie, że cała skomplikowana problematyka finansowa 
miała swoje źródło właśnie w owej doskonałości. Chopin nie unikał innych instrumentów,  
ale to właśnie te ze znakiem Pleyela były wszędzie tam, gdzie on, i to ich właściwości  
dźwiękowe stawały się swego rodzaju ideałem, który materializował się na zapisywanych 
przez Chopina nutowych kartach. 

86  Tamże, nr 651, s. 289.
87  J.-J. Eigeldinger, dz. cyt., s. 236–256.
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Daniel Eibin     The I. J. Paderewski Complex of Music Schools in Krosno 

hiStoriCal plEyEl piano.  
a StuDy of thE itEm no. 32 490 of 1862  
on thE baSiS of Preludes op. 28 by fryDEryk Chopin, part i

The Pleyel grand piano no. 32 490, an item exhibited in the Sub-Carpathian Museum in Krosno, 
is one of the most precious historical items of this type in Poland. The instrument manufactured 
in 1862 is a valuable example of the model which was known and used by Fryderyk Chopin. 
A necessary introduction to the article is the presentation of a historical perspective  
of the evolution of piano structure. In Chopin’s times, the grand piano was in the phase  
of a dynamic development. It differed from the first Cristofori pianos from the early 18th century 
first of all in terms of sound features, thanks to which it became much more firmly established 
on the music market. Gaining popularity, it left behind the harpsichord and clavichord,  
which then were mainly used for the rendering of basso continuo (harpsichord) or at 
home, thanks to small size (clavichord). Two basic features made Pleyel’s model of 1862 
different from present day instruments – single escapement mechanism and parallel strings.  
These differences will be analysed in greater detail in the second part of the article, which  
will be published in the next issue of this magazine.

 Pleyel et Cie, founded in 1807, until recently used to be the oldest piano manufacturing 
firm in the world. It was definitively shut down in 2014 but it still remains a permanent 
part of the French piano making art. While looking at the history of the firm, we can notice 
passion that accompanied all its directors, especially in the period which is of interest to us: 
from Ignace and Camille Pleyel to Gustave Lyon. They introduced a number of innovations  
to the piano construction, which enhanced not only the comfort and precision of playing, 
but first of all, specific sound qualities of Pleyel instruments. Fryderyk Chopin noticed these 
qualities and throughout the whole period of emigration he chose these very instruments, 
which became a starting point for his numerous compositions in terms of sound. Very 
important were the relations between Fryderyk Chopin and Camille Pleyel. They were reflected  
in the correspondence between the two men and its analysis is complemented with the analysis 
of trading books of Playel company, which were published some time ago by Paris’ Musée  
de la musique. The analysis reveals interesting financial dependencies and benefits to both 
Chopin and Pleyel. The main criterion Chopin used for Pleyel pianos selection was perfection, 
which he mentioned a number of times in letters to his friends.


