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1. Εισαγωγή 

Για τους πιανίστες, ο όρος «σπουδή» είναι πολύ οικείος καθώς από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια της ενασχόλησης τους με το όργανο, έρχονται σε επαφή με αυτό το μουσικό είδος. 

Σύμφωνα με τον Simon Finlow, «οι σπουδές κατέχουν μια ειδική θέση το αχανές ρεπερτόριο 

της διδακτικής του πιάνου» (Finlow, 1992:50). 

H Edith Crawshaw αναφέρει τα λόγια του Robert Schumann σε σχέση με τον ορισμό 

της λέξης «σπουδή» ως εξής: «Οι σπουδές είναι σπουδές: που σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει 

να μαθαίνει από αυτές κάτι που δεν γνώριζε προηγουμένως… Με μια ευρεία έννοια, κάθε 

κομμάτι μουσικής μπορεί να αποτελέσει μια σπουδή, και το πιο απλό μπορεί ορισμένες φορές 

να αποτελέσει τελικά το πιο δύσκολο. Με μια ακόμα πιο διευρυμένη αίσθηση, απαιτούμε 

έναν ειδικό στόχο στη σπουδή: πρέπει να βελτιώσει μια συγκεκριμένη τεχνική δυσκολία και 

να οδηγήσει στην εκμάθησή της, είτε αυτό έχει να κάνει με τεχνικά σημεία, ρυθμό, έκφραση, 

ερμηνεία, ή οτιδήποτε άλλο» (Crawshaw, 1930:233). 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των παιδαγωγών του πιάνου, των συνθετών, αλλά και των 

ίδιων των εκτελεστών για την ανάπτυξη μιας καλής τεχνικής, οδήγησε στη συγγραφή 

πληθώρας τέτοιων έργων. Σύμφωνα με τον Charles Rosen, o Musio Clementi, με το παίξιμο 

του σε παράλληλες τρίτες με το ένα χέρι, ήταν αυτός που επανεκίνησε το ενδιαφέρον για την 

πιανιστική δεξιοτεχνία στα τέλη του 18ου αιώνα, και ο ίδιος αργότερα έγραψε το εκπαιδευτικό 

έργο Gradus ad Parnassum (Rosen, 1995). 

Ανάμεσα στους συνθέτες που έγραψαν σπουδές, σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει ο 

Frederic. Chopin. Έχει γραφτεί πως «η προσέγγιση του Chopin στις σπουδές έχει πολύ λίγα 

κοινά σημεία με αυτή των πιο σημαντικών προηγούμενων του: Cramer, Czerny, Kalbrenner, 

και Moscheles» (Rosen, 1995:371). O Victor Lederer γράφει πως «οι σπουδές του Chopin 

αποτελούν τις μεγαλύτερες διδακτικές συνθέσεις μετά από αυτές του Bach στο να 
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συνδυάζουν την τεχνική δυσκολία με την  καλλιτεχνία στο υψηλότερο επίπεδο» (Lederer, 

2006:26). Υποστηρίζοντας τη θέση του, ο Finlow προσθέτει πως «οι σπουδές του Chopin 

είναι απαράμιλλες στην ικανότητα να εξασκούν τα δάχτυλα, ενώ η μουσική τους ποιότητα 

επιτρέπει –η καλύτερα απαιτεί- την δημόσια εκτέλεση». (Finlow, 1992:50).  

Το Οp.10 του Chopin περιλαμβάνει 12 σπουδές για πιάνο οι οποίες συντέθηκαν 

ανάμεσα στο 1829-1831, εκδόθηκαν ολοκληρωμένα το 1883 (Rosen, 1995). Εκείνον τον 

καιρό θεωρούνταν ότι  η τεχνική η οποία απαιτείται για να παιχτούν αυτές οι σπουδές ήταν 

εξαιρετικά πρωτοποριακή και ο πρώτος που τις έπαιξε δημόσια ήταν ο Franz Liszt, στον 

οποίο και είναι αφιερωμένες. Πολλές από τις σπουδές μνημονεύονται για την έκταση του 

χεριού που απαιτούν σε διαστήματα δεκάτης ή και περισσότερο. Το χέρι του Chopin δεν ήταν 

ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά διέθετε δάχτυλα μακριά έτσι ώστε να κάνει ανοίγματα που 

εντυπωσίαζαν (Gerig, 1974).  

Οι Kornel Michałowski και Jim Samson (2008) αναφέρουν πως το Op.10 ήταν το 

μεγαλύτερο επίτευγμα του Chopin μέχρι τότε. Είναι το έργο το οποίο σημάδεψε πιο καθαρά 

από καθετί τη διαφάνεια του λαμπερού στυλ, αντιμετωπίζοντας κατευθείαν τη δεξιοτεχνία. 

Πετυχαίνει μια ισορροπία μεταξύ τεχνικών και καλλιτεχνικών στόχων οι οποίοι ήταν άνευ 

προηγουμένου στην προηγούμενη ιστορία του είδους. Μέχρι το 1830 υπήρχαν ήδη έργα 

γνωστά για τη δεξιοτεχνία τους: λυρικά κομμάτια και  κομμάτια χαρακτήρα, τα οποία 

ανταγωνίζονταν τη σονάτα ως αρχέτυπο πιανιστικό είδος. Σε αυτά τα έργα προστέθηκε και το 

Op.10 από τη στιγμή που εκδόθηκε, το 1833. (Michałowski & Samson, 2008) 

Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το ζήτημα των εκδόσεων των έργων του Chopin. 

Λόγω του καθεστώτος προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που επικρατούσε στις μέρες 

του, υπάρχουν τρεις πρώτες εκδόσεις οι οποίες μαζί με τα αρκετά χειρόγραφα αποτέλεσαν τη 

βάση για τις εκδόσεις που είναι διαθέσιμες σήμερα. Εκδόσεις επίσης επιμελήθηκαν αργότερα 
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και οι μαθητές του Chopin. Όλοι αυτοί, προσπάθησαν να δημιουργήσουν εκδόσεις οι οποίες 

ναι μεν να ανταποκρίνονται πιο πιστά σε αυτό που είχε κατά νου του ο συνθέτης, αλλά να 

είναι και ουσιώδεις από διδακτικής πλευράς. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πληθώρα εκδόσεων, 

κάποιες από τις οποίες θεωρούνται καλές και κάποιες όχι.  

Κατά πόσο είναι αλήθεια όμως μια τέτοια απόλυτη δήλωση; Μπορεί κάποια έκδοση 

να χαρακτηριστεί «καλή» και κάποια «κακή», ή έχουν όλες να κάτι να προσφέρουν στον 

πιανίστα που τις μελετάει ή στον δάσκαλο που τις διδάσκει; 

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί ο 

τρόπος χειρισμού διαφόρων των τεχνικών δυσκολιών στο Op.10 του F. Chopin μέσα από 

τέσσερεις συγκεκριμένες εκδόσεις. Ειδικότερα, θα δοθεί απάντηση στα παρακάτω 

ερωτήματα:  

 Πώς αναγνωρίζει τα διάφορα τεχνικά ζητήματα η εκάστοτε έκδοση; 

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των τεχνικών δυσκολιών; Αν 

ναι, ποιες είναι αυτές; 

 Υπάρχει εν τέλει κάποια από τις υπό μελέτη εκδόσεις του Op.10 που να είναι 

καλύτερη από την άλλη από διδακτικής πλευράς και αν ναι, γιατί; 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Ιστορικό των εκδόσεων των έργων του Chopin 

Είναι ευρέως γνωστό πως ο Chopin εξέδιδε τα έργα του σε τρεις διαφορετικές χώρες: 

Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία (Samson, 1994: 5, Chopin, 1983:V). Γιατί όμως συνέβαινε κάτι 

τέτοιο; Ποιοι ήταν οι πρώτοι του επιμελητές; Πώς ετοιμαζόταν μία έκδοση και γιατί τελικά 

υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά μεταξύ των χειρογράφων των έργων του Chopin και των 

εκδόσεών τους;  Για να δοθεί απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι καλό αρχικά να ληφθούν 

υπόψη οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων που ίσχυαν στις ημέρες του Chopin καθώς 

επίσης και η σχέση του Chopin με το μουσικό κείμενο. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα μιας έκθεσης που έκανε η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του 

Chicago στο τμήμα των Ειδικών Συλλογών με θέμα «O Frederic Chopin και οι εκδότες του», 

κατά τη διάρκεια της ζωής του Chopin οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησία ήταν αρκετά 

ασυνεπείς. «Κανένας διεθνής νόμος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν 

προστάτευε τα δικαιώματα των εκδοτών στη Γαλλία. Ένας εκδότης που προστάτευε ένα 

γραπτό ή ένα μουσικό κείμενο δεν θα μπορούσε να προλάβει πειρατικές εκδόσεις από το να 

εκδοθούν σε άλλες χώρες» (Kallberg, 1983:536). Γι’ αυτόν τον λόγο οι Γάλλοι επιμελητές 

έκαναν διακανονισμούς με διάφορους επιμελητές σε Αγγλία και Γερμανία ή Αυστρία για να 

εκτυπώνονται τα έργα ταυτόχρονα και στις τρεις χώρες. Όταν ένα έργο τυπωνόταν 

ταυτόχρονα σε αυτές τις χώρες, ήταν πλέον παράνομο για κάποιον άλλον να το εκδώσει ξανά 

στη συγκεκριμένη χώρα. Έτσι, οι συνθέτες πουλούσαν τα έργα τους συνήθως σε ένα εκδότη, 

ο οποίος μετά έκανε τους διακανονισμούς με τους επιμελητές στις υπόλοιπες χώρες. Το 

κέρδος όμως του συνθέτη από αυτή την πρακτική ήταν πολύ λιγότερο από το να πουλάει τα 

έργα του κατευθείαν σε τρεις διαφορετικούς επιμελητές, γεγονός που οδήγησε και τον 

Chopin να κάνει κάτι τέτοιο (University of Chicago Library, 1998). 
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Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, ήταν απαραίτητο να υπάρχουν τρία διαφορετικά 

χειρόγραφα των έργων και «ως εκ τούτου υπήρχαν τρία ξεχωριστά χειρόγραφα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για την πρώτη έκδοση του κάθε έργου» (Merrick, 1956:575). Σε 

συνδυασμό με το γεγονός πως ο Chopin άφηνε πολλές φορές τη διαδικασία της αντιγραφής 

στους μαθητές του καθώς και το ότι δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στο να παρατηρεί τυχόν 

λάθη, τα χειρόγραφα δεν ήταν απλά πολλά στον αριθμό, αλλά πολλές φορές διέφεραν και σε 

σχέση με το μουσικό κείμενο. 

Επιπλέον, «ο Chopin αισθανόταν ότι πολλά σημεία που αφορούν στην εκτέλεση —όπως 

το φραζάρισμα, οι δυναμικές, η χρήση του pedal και τα σημεία άρθρωσης— δεν ήταν 

σταθερά στοιχεία της μουσικής του, έστω και αν έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον τρόπο που 

ακούγεται το έργο… [Επιπλέον,] ήταν ασυνεπής στο να περιλαμβάνει οδηγίες εκτέλεσης στα 

χειρόγραφά του και όταν οι επιμελητές του ζητούσαν να τα συμπληρώσει στο στάδιο της 

ταυτοποίησης των έργων, αυτός πολλές φορές άλλαζε την άποψή του. Επίσης κάποιες 

μουσικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε αυτό το στάδιο ποτέ δεν αντιγράφηκαν στα 

χειρόγραφά του» (University of Chicago Library, 1998).  Σύμφωνα με τον Nicholas 

Temperley, το χειρόγραφο και η έκδοση ενός έργου σε μια χώρα δεν ήταν διαθέσιμα στους 

άλλους επιμελητές και έτσι καμιά δεν ήταν βασισμένη σε ενδελεχή εξέταση όλων των πηγών 

(Temperley, 1980:307) Το συμπέρασμα από όλα αυτά τα στοιχεία είναι πως όταν ο Chopin 

έστελνε ξεχωριστά χειρόγραφα στους επιμελητές, «κάθε χειρόγραφο διέφερε ελαφρώς από το 

τελευταίο» (University of Chicago Library, 1998)  

Πρώτος εκδότης των έργων του Chopin στη Γαλλία ήταν ο Maurice Schlesinger. 

Κατά τη συνεργασία τους, ο Schlesinger έστελνε τα τεκμήρια στον Chopin για διόρθωση, 

αλλά ο συνθέτης επίσης εκμεταλλευόταν την ευκαιρία ώστε να προσθέτει pedal και ενδείξεις 

έκφρασης τα οποία δεν υπήρχαν στο πρωτότυπο.. Πολλές φορές αυτές οι αλλαγές ήταν τόσο 

εκτεταμένες που δεύτερα τεκμήρια έπρεπε να ετοιμαστούν και να διορθωθούν πριν την 
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εκτύπωση. Οι τυπωμένες εκδόσεις συνεπώς παρουσίαζαν ένα πιο προχωρημένο συνθετικό 

επίπεδο από τα χειρόγραφα του συνθέτη (University of Chicago Library, 1998).  Ένα τέτοιο 

τεκμήριο υπάρχει για τη σπουδή Op.10 Νo.2, με χειρόγραφους δακτυλισμούς και διορθώσεις 

που αφορούν σε ενδείξεις άρθρωσης, pedal και δυναμικής από τον ίδιο τον Chopin (Kallberg, 

1983).  

Στη Γερμανία, και συγκεκριμένα στη Λειψία, ο Chopin συνεργάστηκε αρχικά από το 

1832 και έπειτα με τον Friedrich Kistner. Αυτό έγινε μέσω του Schlesinger, ο οποίος 

προμήθευε τον Kistner με διορθωμένα αντίγραφα των τεκμηρίων που του έδινε ο Chopin. 

Αυτό το γεγονός έκανε μερικούς να πιστεύουν πως η έκδοση του Kistner ήταν μια απλή 

αντιγραφή αυτής του Schlesinger. Ωστόσο, αποδεικνύεται το αντίθετο καθώς  ο Kistner δεν 

σπαταλούσε χρόνο, έδινε τη μουσική για εκτύπωση κατευθείαν, έτσι ώστε οι εκδόσεις του 

εμφανίζονται αρκετούς μήνες μπροστά από του Schlesinger. Ως αποτέλεσμα, παρόλο που 

υπάρχουν φανερές ομοιότητες μεταξύ των εκδόσεων, διακρίνονται και αρκετές διαφορές η 

οποίες πιθανόν να οφείλονται σε «σε αναθεωρήσεις που έκανε ο Chopin στον Schlesinger τα 

τελευταία λεπτά» (University of Chicago Library, 1998).   

Αρκετές τέτοιες διαφορές εντοπίζονται στο Op.10. Σύμφωνα με τον Kallberg,  και οι δυο 

εκδόσεις παρουσιάζουν παρόμοια φυσική διάταξη: ο αριθμός των μέτρων ανά σύστημα, όπως 

πολύ συχνά και ο αριθμός συστημάτων ανά σελίδα, είναι συνήθως σε συμφωνία (Kallberg, 

1983b). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται για τις Op.10, No.2 και No.3.  

Αργότερα, η συνεργασία με τον Kistner διακόπηκε και ο Chopin συνέχισε με τον 

Heinrich Probst, αντιπρόσωπο του εκδοτικού οίκου Breitkopf & Härtel, επίσης στη Λειψία. Η 

Breitkopf, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σεβαστούς μουσικούς οίκους στην Ευρώπη, 

προσέφερε στον Chopin όχι μόνο υψηλότερες οικονομικές απολαβές αλλά και ένα διεθνές 
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σύστημα προβολής το οποίο έκανε τη μουσική του Chopin πολύ περισσότερο γνωστή απ’ ότι 

είχε γίνει μέσω του εκδοτικού οίκου του Kistner. 

Το 1835, ο Chopin άρχισε να δίνει τα χειρόγραφά του ο ίδιος στην Breitkopf και όχι μέσω 

του Schlesinger. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο Schlesinger είχε τα πρώτα χειρόγραφα των 

έργων. Παρ’ όλα αυτά, οι παρτιτούρες που στέλνονταν στη Γερμανία δεν ήταν πρόχειρα 

αντίγραφα, αλλά συχνά περιελάμβαναν αλλαγές οι οποίες δεν εμφανίζονταν στα Γαλλικά 

χειρόγραφα. Αυτό θα μπορούσε να υποδείξει τις Γερμανικές εκδόσεις ως πιο ολοκληρωμένες 

και ως εκ τούτου περισσότερο αυθεντικές. Από την άλλη μεριά όμως, γνωρίζοντας το γεγονός 

πως ο Chopin ζούσε στη Γαλλία, όταν εκείνος έστελνε τη μουσική του σε επιμελητές ξένων 

χωρών, δεν είχε πια επιπρόσθετο έλεγχο και έτσι τα λάθη των χαρακτών ή η παρερμηνεία της 

σημειογραφίας του παρέμεινε μη διορθωμένη. Για τις Γαλλικές εκδόσεις, ο Chopin είχε την 

ευκαιρία να κάνει αλλαγές και διορθώσεις μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ως αποτέλεσμα, οι 

Γαλλικές εκδόσεις θεωρούνται συχνά ως προτιμητέες πηγές για τη μουσική του Chopin, 

δίχως αυτό να σημαίνει ότι και οι Γερμανικές εκδόσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

αξιόπιστες πηγές (University of Chicago Library, 1998). 

Από τότε που επίσημος εκδότης του Chopin στη Γερμανία έγινε η Breitkopf, 

εξακολούθησαν να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των εκδόσεων. Ωστόσο, όπως 

αναφέρει ο Kallberg, όποτε υπήρχε κάποια διαφοροποίηση, είτε ο Schlesinger είτε η 

Breitkopf έκανα αναφορά ο ένας στον άλλον  (Kallberg, 1983b). Επίσης στο εξώφυλλο της 

μιας έκδοσης αναφέρεται το όνομα του εκδότη τη άλλης, κάτι που δεν συνέβαινε με την 

έκδοση του Christian Rudolph Wessel στην Αγγλία, όπως θα εξεταστεί παρακάτω (University 

of Chicago Library, 1998). 

Στην Αγγλία, ο Christian Rudolph Wessel ήταν αρχικά ο εκδότης των έργων του Chopin 

με την επωνυμία του οίκου Wessel &Co (Grabowski, 2008). Για αρκετά χρόνια οι ιστορικοί 
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πίστευαν ότι η έκδοση του Wessel ήταν μια απλή αντιγραφή της έκδοσης του Schlesinger 

ωστόσο πιο πρόσφατα έχει γίνει φανερό ότι ο Wessel λάμβανε τα χειρόγραφα ακριβώς με τον 

ίδιο τρόπο όπως τα λάμβανε και η Breitkopf (University of Chicago Library, 1998). 

Αφότου τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα του Chopin έληξαν 

στην Αγγλία το 1856, στη Γαλλία το 1859 και στη Γερμανία το 1869, εκδόσεις των έργων του 

επιμελήθηκαν και κάποιοι μαθητές του (University of Chicago Library, 1998). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκδοση του Karol Mikuli, ο οποίος σύμφωνα με τον 

Merrick (1956), πήρε τα χειρόγραφα και με και σχολαστικό τρόπο παρήγαγε υπέροχα 

υποβοηθητικά αποτελέσματα. Αναφέρεται πως το μουσικό κείμενο του Mikuli είναι το πιο 

αξιόπιστο  ανάμεσα στις εκδόσεις  του 19ου αιώνα. Επίσης, σημαντική είναι και η έκδοση του 

Thomas Tellesfen, ο οποίος υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής του Chopin. Ωστόσο η έκδοσή 

του, πλήχθηκε από πολλά λάθη και είχε μικρή απήχηση στο αγοραστικό κοινό (University of 

Chicago Library, 1998). 
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2.2 Ζητήματα τεχνικής και σπουδές 
 
2.2.1 Etude Op. 10 No. 1   

  Γραμμένη στη Ντο μείζονα, η πρώτη σπουδή είναι χαρακτηριστική για τα αρπίσματά 

της. Σε όλη της την έκταση είναι φανερή η έμφαση που δίνει ο Chopin στο legato παίξιμο 

συνεχόμενων αρπισμάτων με το δεξί χέρι σε γρήγορο tempo. Το άνοιγμα των αρπισμάτων 

ξεπερνά τη συνήθη οκτάβα, εκτεινόμενο ως και σε διάστημα 10ης (Klein, 1989:26). Ο Finlow 

(1992) χαρακτηρίζει αυτά τα αρπίσματα ως λαμπρά και μεγαλειώδη, παρομοιάζοντάς τα με 

διασκελισμούς. Η εκπαιδευτική αξία αυτής της σπουδής έγκειται στην ενδυνάμωση του 

δεξιού χεριού και του καρπού, καθώς και στην ανάπτυξη γρήγορα εναλλασσόμενων 

συστολών και διαστολών του χεριού. O Eigeldinger (1986:18) μιλώντας για την εν λόγω 

σπουδή αναφέρει ως πρώτη τεχνική απαίτηση «την έκταση και τη σταθερότητα στην 

μετατόπιση του χεριού πάνω σε όλο σχεδόν το μήκος του πιάνου». Ο Fielden (1933:51) την 

χαρακτηρίζει ως «σπουδή της διεύρυνσης», ενώ ο Huneker (1966:81) ως μια «ηρωική 

σπουδή». Πράγματι, όπως συνεχίζει ο ίδιος, οι διευρυμένες συγχορδίες μπορεί να έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς και από άλλους συνθέτες όπως ο Hummel και ο  Clementi, 

ωστόσο «το να παίρνεις διάσπαρτες αρμονίες και να τις μετατρέπεις σε μια επική σπουδή, το 

να αναδεικνύεις τη συγχορδία της δεκάτης σε μια ηρωική δομή, αυτό είναι κάτι που μόνο ο 

Chopin θα μπορούσε να έχει καταφέρει» ( Huneker, 1966:81). 

Όσον αφορά στο δακτυλισμό, και αναφερόμενος στην τεχνική γενικότερα στα έργα 

του Chopin, ο  Eigeldinger παραθέτει τα λόγια του ίδιου του Chopin ως εξής: «Τα πάντα είναι 

ζήτημα γνώσης καλού δακτυλισμού… Όπως ακριβώς μας είναι απαραίτητη η χρήση της 

προσαρμογής των δακτύλων, χρειαζόμαστε όχι λιγότερο τη χρήση του υπόλοιπου χεριού, του 

καρπού, του πήχη και του άνω βραχίονα. Κανείς δεν μπορεί να προσπαθήσει να παίξει τα 

πάντα από τον καρπό όπως ισχυρίζεται ο Kalkbrenner» (Eigeldinger,1986:18). Η 

συγκεκριμένη σπουδή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό. Μάλιστα, 
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συνεχίζοντας ο ίδιος αναφέρει πως «η ιδιαίτερη αλλά και φυσιολογική ανακάλυψη του 

Chopin σε σχέση με την κάλυψη των αποστάσεων στο κλαβιέ, το κεντρικό δάχτυλο, που 

λειτουργεί ως άξονας, δεν είναι το 3ο, αλλά ο δείκτης παίζοντας κατ’ εξοχής πρωταγωνιστικό 

ρόλο». Καθώς η εναρκτήρια φράση εκτείνει το χέρι σχεδόν σε όλο το μήκος του κλαβιέ, στην 

ουσία τα δάχτυλα είναι αυτά που ενεργοποιούν ολόκληρο το βραχίονα. Όλη η τεχνική 

καινοτομία έγκειται στο να αισθάνεται ο πιανίστας την απόλυτη συνέχεια από τον ώμο ως τις 

άκρες των δακτύλων. (Eigeldinger, 1986) 

Παραθέτοντας το εξής συγκεκριμένο απόσπασμα από τη σπουδή, 

 

Παράδειγμα 2.2.1.  F. Chopin, Etude Op.10 No.1, (Rosen, 1995: 364) 

ο Rosen εμβαθύνει λέγοντας πως «ο αυθεντικός δακτυλισμός οδηγεί σε επίπονο άνοιγμα 

μεταξύ του 2ου και του 4ου δακτύλου. Εδώ διαφαίνεται μια αλήθεια, η οποία ισχύει και σε 

άλλα έργα του Chopin: ο ίδιος αρνείται να συμβιβάσει τις μουσικές του σκέψεις με την άνεση 

του χεριού και ως εκ τούτου, στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η αλλαγή της αρμονίας κάνει 

τον αυθεντικό1 δακτυλισμό ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Rosen συνεχίζει λέγοντας πως πιανίστες με 

                                                 
1 Αυθεντικό σε σχέση με τη φυσιολογία του χεριού και τη φυσική διαδοχή των δακτύλων  
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μέτριο χέρι τείνουν στο μέτρο 31 να αλλάζουν το 124 5124 σε 125 2125. Ωστόσο αυτή η 

αλλαγή στο δακτυλισμό έχει ορισμένες φορές αρνητική επίδραση στη μελωδία, καθώς η ίδια 

υπονοείται από τις αλλαγές των αρμονιών, ή όπως αναφέρει ο Rosen, υπάρχει «μια αίσθηση 

μελωδικής γραμμής» (Rosen, 1995: 362, 364· Klein, 1989:26). Γενικότερα, η μελωδία αυτής 

της σπουδής εντοπίζεται στις μελωδικές κορυφώσεις των αρπισμών του δεξιού χεριού που 

παίζονται με το 4ο και 5ο δάχτυλο, σε συνδυασμό με την κίνηση των οκτάβων του μπάσου 

στο αριστερό χέρι. Όπως αναφέρει και ο  Finlow (1992:64) «η αντίστιξη της μελωδίας 

σκιαγραφείται από τις νότες στις κορυφώσεις του δεξιού χεριού, αντιθετικά με τη δυναμική 

και σχεδόν μελωδική γραμμή η οποία αναπτύσσεται στις οκτάβες του αριστερού χεριού».  

 Όσον αφορά στο «τέλειο legato» για το οποίο κάνει λόγο ο Cortot (Chopin, 1930:8), ο 

Klein προτείνει έναν πιο ολιστικό τρόπο σκέψης σε σχέση με τη μελέτη και την εκτέλεση 

αυτής της σπουδής, προσθέτοντας στο legato  παίξιμο το χαρακτηρισμό “seamless”, που κατά 

γράμμα σημαίνει «χωρίς ραφή», υπαινισσόμενος έτσι την έννοια του συνεχόμενου και 

αδιάσπαστου, όπως ακριβώς στην περίπτωση ενός υφάσματος χωρίς ραφή (Klein, 1986). 

 Σε σχέση με το tempo, οι διάφοροι επιμελητές και μελετητές προτείνουν διαφορετικές 

ενδείξεις στο μετρονόμο. Σύμφωνα με τον Huneker (1966), ο Kullak δίνει τη μετρονομική 

ένδειξη =176, αλλά ο ίδιος προτείνει 152, υποστηρίζοντας ότι σε ένα τόσο γρήγορο tempo 

το μαγικό μεγαλείο αυτής της σπουδής εξασθενεί. Συνεχίζοντας, παραδέχεται πως ο Kullak 

πλησιάζει περισσότερο στο tempo του Chopin, καθώς τα γρήγορα αυτά tempi γενικότερα 

απορρέουν από τον ελαφρύ μηχανισμό των πιάνων που κυκλοφορούσαν ευρέως στις ημέρες 

του Chopin. Ο Riemann, διαφοροποιώντας το φραζάρισμα, θέτει ως μονάδα το μισό, δίνοντας 

τη μετρονομική ένδειξη 88 και απλοποιώντας έτσι στο μάτι και στη σκέψη τον τονισμό που 

δίνει ο Chopin σε κάθε μισό (Huneker, 1966). O Von Bulow, συμμεριζόμενος την γνώμη του 

Kullak, υποστηρίζει ότι είναι δυνατή η κατάκτηση μια τόσο υψηλής ταχύτητας «εάν ο 
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εκτελεστής δεν περιφρονεί την αξία του να εντυπώσει στη μνήμη του το συγκεκριμένο 

δακτυλισμό της συγχορδίας που αποτελεί τη βάση του αρπίσματος» (Huneker, 1966:82). 

 Λέγεται ότι το 19ο αιώνα, ο μόνος που μπορούσε να ανταποκριθεί στο επίπεδο 

δυσκολίας και στις τεχνικές απαιτήσεις αυτής της σπουδής ήταν ο Liszt (Caldwell et al,  

2008).  Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Rosen, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μελετώντας την 

λογικά και χωρίς ιδιαίτερη πίεση οι μύες του χεριού αναπτύσσονται και μπορεί να επιτευχθεί 

το επιθυμητό αποτέλεσμα (Rosen, 1995).  

 

2.2.2 Etude Op. 10 No. 2  

  Η σπουδή είναι γραμμένη στη Λα ελάσσονα. Με μια πρώτη ματιά διακρίνεται μια 

ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία. που αφορά στην αδιάσπαστη χρωματική κίνηση του δεξιού 

χεριού σε υψηλή ταχύτητα. Όπως αναφέρει και ο Rosen, «είναι μια άσκηση στο παίξιμο 

χρωματικής σκάλας μόνο με τα τρία ασθενέστερα δάχτυλα» (Rosen, 1995:365). Ο μαθητής 

καλείται να μάθει πώς να περνάει το 3ο , 4ο  και  5ο δάχτυλο πάνω και πίσω από τα άλλα 

αποτελεσματικά και με ευχέρεια, χωρίς να συσσωρεύει ένταση στην παλάμη. Απαραίτητη 

είναι η ανεξαρτησία και η ευκαμψία των δακτύλων έτσι ώστε να παραχθεί ο απαιτούμενος 

ελαφρύς και legato ήχος για την επάνω φωνή (Klein, 1989).  

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η τεχνική γενικότερα είναι μόνο συμπτωματικής αξίας σε 

σχέση με τη μουσική έκφραση, λέγοντας ότι ο μόνος σκοπός μιας κλίμακας είναι τεχνικός,  

και φέρνουν ως παράδειγμα τη συγκεκριμένη σπουδή. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο  Finlow, 

«ακόμα και κλίμακες περιστασιακά μπορούν να υποστηρίξουν μια μουσική λειτουργία» όπως 

φαίνεται στη σπουδή αυτή, η μελωδία της οποίας στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε χρωματική 

κλίμακα (Finlow, 1992:76). Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Huneker, ο οποίος μάλιστα 
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αποκαλεί την εν λόγω σπουδή «αδιάκοπο μουρμουρητό» με  χρωματικές ελικώσεις  που 

προοιωνίζουν τα ιδιαίτερα εφέ κάποιων από τις επόμενες σπουδές (Huneker, 1966). 

 Μια δεύτερη τεχνική δυσκολία- πρόκληση την οποία εντοπίζει ο Klein έγκειται στις 

συγχορδίες τις οποίες καλείται να παίξει το δεξί χέρι παράλληλα με την χρωματική σκάλα. 

Χρειάζεται από μέρους του πιανίστα να ελέγξει δυο διαφορετικές αρθρώσεις στο ίδιο χέρι σε 

ταχύτητα, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο για έναν όχι και τόσο προχωρημένο πιανίστα (Klein, 1989). 

Όπως σημειώνει και ο Γαϊτάνος, είναι συγχορδίες οι οποίες στηρίζονται στα ελεύθερα 

δάχτυλα. 1ο και 2ο, και εκτελούνται με ένα πολύ ελαφρύ staccato (Γαϊτάνος, 2003). 

Ο Cortot, παρουσιάζοντας σε συνδυασμό τις δυο αυτές δυσκολίες, διαιρεί τη μυϊκή 

δράση του χεριού σε δυο μέρη: Α: δάχτυλα 3,4,5 τα οποία αποτελούν το ενεργό στοιχείο, και 

Β: δάχτυλα 1,2, τα οποία αποτελούν το στοιχείο της συνοδείας, εμφανίζοντας το εξής σχήμα 

στην έκδοση του για τις σπουδές:  

 

Παράδειγμα 2.2.2 F. Chopin, Etude Op. 10 No.2 (Chopin, 1930:14) 

Επισημαίνει επίσης την ένταση που δημιουργείται στο δεξί χέρι λόγω της συνεχιζόμενης 

δράσης, της ανάποδης αυτής κίνησης των τριών τελευταίων δακτύλων, και την πρόκληση να 

παραμείνει στη σωστή θέση. Την ίδια παρατήρηση κάνει και ο Eigeldinger, ο οποίος κάτω 

από τον υπότιτλο «Ηρεμία και Ομαλότητα του ήχου», σχολιάζει λέγοντας ότι πρέπει «να 

κρατηθεί το χέρι στη σωστή, φυσική του θέση ακόμα και αν περνάει το 3ο ή 4ο δάχτυλο πάνω 

από το 5ο (Eigeldinger, 1989:39).  

 Μια συνήθη τεχνική δυσκολία που συναντάται σε πολλές σπουδές γενικά, αφορά 

στην κάλυψη λιγότερο ή περισσότερο εκτενών αποστάσεων στο αριστερό χέρι σε μεγάλη 
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ταχύτητα. Στη συγκεκριμένη σπουδή, η δυσκολία αυτή έχει τη μορφή συγχορδιών σε 

συνοδεία, οι οποίες συμπίπτουν με τις συγχορδίες που καλούνται να παίξουν τα πρώτα δυο 

δάχτυλα του δεξιού χεριού στο πρώτο δέκατο έκτο του κάθε χρόνου. 

 Όσον αφορά στο tempo της σπουδής, ο Huneker παραθέτει διάφορες ενδείξεις 

μετρονόμου: οι Mikuli και Klindworth δίνουν 144 στο τέταρτο, ενώ ο Von Bulow δίνει 114. 

Ενώ τέλος ο Riemann χωρίζοντας το μέτρο στα δύο και όχι στα τέσσερα, δίνει 72 στο μισό 

(Huneker, 1966). Μια τέτοια προσέγγιση είναι ουσιαστικά η ίδια με αυτές των Mikuli 

Klindworth, ωστόσο το να σκέφτεται ο πιανίστας ανά μισό και όχι ανά τέταρτο, τον βοηθάει 

να κάνει καλύτερο φραζάρισμα στη μελωδία. 

 Τέλος, «καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις pedal από τον συνθέτη, προσοχή χρειάζεται να 

δοθεί στο να διατηρηθεί ο ήχος διαφανής, χωρίς να είναι ξερός και στεγνός» (Klein, 

1989:28). 

 

2.2.3 Etude Op. 10 No. 3 

Είναι γραμμένη στη Μι μείζονα. O Von Bulow την αποκαλεί μια σπουδή στην 

έκφραση ενώ ο Kullak συμπληρώνει εύστοχα πως αυτή η αξιαγάπητη σπουδή μοιάζει ως 

προς το στυλ περισσότερο με νυχτερινό παρά με σπουδή. Ο Chopin είπε στον έμπιστό του 

μαθητή Adolf Gutmann ότι δεν είχε ποτέ στη ζωή του γράψει άλλη τέτοια μελωδία, και 

κάποια φορά ακούγοντάς τον να την εκτελεί, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και αναφώνησε: «Ω, 

πατρίδα μου!» (Eigeldinger, 1986:68). 

Ένας από τους στόχους της σπουδής αυτής είναι λοιπόν να αποδοθεί μια εκφραστικά 

legato μελωδία πάνω από αρκετά επίπεδα συνοδείας, ως επί το πλείστον στο δεξί χέρι (Klein, 

1989). Ως εκ τούτου, η κύρια τεχνική δυσκολία της εν λόγω σπουδής αφορά στο παίξιμο 

μελωδίας και συνοδείας στο ίδιο χέρι.  Ο Finlow συμπληρώνει λέγοντας πως απαιτείται  
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ακριβής στάθμιση των εσωτερικών φωνών και ο Cortot επισημαίνει πως με αυτή τη σπουδή 

επιτυγχάνεται βελτίωση ταυτόχρονα του πολυφωνικού και του legato παιξίματος  (Finlow, 

1992· Chopin, 1930). Είναι η πρώτη επίσης σπουδή στην οποία γίνεται λόγος για rubato. O 

Cortot μιλάει για εκφραστικό συνδυασμό του tempo rubato με το μουσικό φραζάρισμα 

(Chopin, 1930). 

 Σύμφωνα και με τον Klein ,στο μεσαίο μέρος (μέτρα 21-61) , η γαλήνια διάθεση 

μετατρέπεται σε πιο δραματική καθώς η μελωδία είναι συνδεδεμένη με έκτες και τρίτες  Ο 

ίδιος χαρακτηρίζει αυτό το μέρος ως «ταραχώδες δράμα» (Klein, 1989:28). Και στα δυο 

χέρια συναντάμε διαστήματα ελαττωμένης πέμπτης και αυξημένης τέταρτης οι οποίες 

συνολικά συνθέτουν διαδοχικές αυξημένες συγχορδίες.  Αυτή η έντονη χρωματικότητα είναι 

κάτι καινοτόμο για την αρχή του 19ου αιώνα και δημιουργεί ένταση στο παίξιμο. Η δυσκολία 

αυτών των μέτρων αυξάνεται από το αυστηρό legato το οποίο υποδεικνύει ο Chopin 

ειδικότερα στα μέτρα 32-36. Κατά τη διάρκεια των μέτρων 46-48 παρατηρείται το εξής : 

 

Παράδειγμα 2.2.3 F. Chopin, Etude Op.10 No.3, (Chopin, 1978:19) 

Πρόκειται για μια επαναληπτική ακολουθία του ίδιου μοτίβου βασισμένου σε μία σειρά 

ελαττωμένων συγχορδιών μεθ’ εβδόμης, την οποίο καλούνται να εκτελέσουν από κοινού τα 

δυο χέρια σε αντίθετη όμως κατεύθυνση. Σ’ αυτό το σημείο, ο Cortot επισημαίνει πως για να 

μπορέσει ο πιανίστας να ανταπεξέλθει στην τεχνική δυσκολία, θα πρέπει η ατάκα του στις  

διπλές νότες να είναι αποφασιστική καθώς αυτές είναι απλωμένες σε ευρύ φάσμα (Chopin, 

1930) . Ο Klein αναφέρει πως στο σημείο αυτό εκπαιδεύεται η ανεξαρτησία των συνδυασμών 

των δακτύλων , και το χέρι χρειάζεται να αναπτύξει ένα θολωτό σχήμα για να μπορέσει να 
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ανταπεξέλθει σε τέτοιες σπαστές συγχορδίες, έχοντας καθαρό παίξιμο, χωρίς να αγγίζει τις 

γειτονικές νότες (Klein, 1989). 

Όσον αφορά στο pedal o Cortot κάνει λόγο για «μελωδική χρήση» (Chopin, 1930:20). 

Από τη μια μεν είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να αποδοθεί σωστά και εκφραστικά η 

μελωδία, από την άλλη όμως  υπάρχει κίνδυνος λόγω της ίδιας της υφής της σπουδής η 

συνέπεια του tempo να πάσχει και το ύφος να είναι υπερβολικά αισθηματικό.  

Ο Γαϊτάνος αναφέρει, χωρίς ωστόσο να εξακριβώνει, πως ο Liszt λέγεται ότι έδωσε 

στη σπουδή «το χαρακτήρα Tristesse, διερμηνεύοντας το θλιμμένο τραγούδι που έγινε 

δημοφιλές και τόσο γνωστό κυρίως από τις πολλές μεταγραφές που πραγματοποίησαν 

διάφοροι διασκευαστές» (Γαϊτάνος, 2003:227). 

 

 2.2.4 Etude Op. 10 No. 4 

 Έχει λεχθεί ότι η συγκεκριμένη σπουδή είναι από τις πιο δύσκολες που έχει γράψει ο 

Chopin και αυτό γιατί συνδυάζει  πολλά διαφορετικά τεχνικά ζητήματα. Ο Finlow κάνει λόγο 

για  «πολύπλοκη μοτιβική συνεργασία και επιθετική ρυθμική άρθρωση» (Finlow, 1992:76). 

Ο Kullak την αποκαλεί επιδεικτική σπουδή σε σχέση με την ταχύτητα  (Huneker, 1966). 

 Βασικό ζητούμενο είναι η ευκινησία και από τα δυο χέρια. Ως παράδειγμα μπορεί να 

δοθεί το αρχικό μοτίβο στα μέτρα 1-3 το οποίο περνάει μετά στο αριστερό χέρι στα μέτρα 4-

7: 



21 

 

 

Παράδειγμα 2.2.4.1  F. Chopin, Etude Op.10 No.4, (Chopin, 1930:28) 

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που κάνει σε σχέση και με αυτό ο Klein,  έχει να κάνει  με το 

γενικότερο χαρακτήρα της σπουδής. Ακόμα και αν δεν έχει πολυφωνικό χαρακτήρα σύμφωνα 

με την αυστηρή έννοια του όρου, «ο Chopin ίσως είχε στο μυαλό του κάποια από τις δίφωνες 

inventions του Bach. Η μίμηση της εναρκτήριας μελωδίας στο αριστερό χέρι (μέτρο 4) στην 

ελάσσονα δεσπόζουσα, και η επιστροφή στην τονική με το δεξί χέρι να παίζει το μοτίβο 

(μέτρο 9) μοιάζει πολύ με το μοντέλο του Bach. Ωστόσο, μέσα από αυτό το τεχνικά δύσκολο 

μοτίβο, ο Chopin δημιουργεί ενδιαφέρουσα και λαμπερή μουσική, πράγμα που συμβαίνει σε 

λίγες μόνο σπουδές (Rosen 1995:371). 

Επιπλέον, είναι φανερή η ετοιμότητα που απαιτείται από μέρους του πιανίστα σε 

σχέση με τη συχνή αλλαγή θέσεων και όσον αφορά στα δάχτυλα, τα οποία άλλοτε χρειάζεται 

να είναι μαζεμένα και άλλοτε απλωμένα για να μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία του ήχου 

κατά τη μετάβαση από τη μια θέση στην άλλη (Chopin, 1930). Γι αυτή τη γρήγορη 

προσαρμογή σε ποικίλες θέσεις του χεριού κάνει λόγο και ο Klein, προσθέτοντας πως ο 

πιανίστας συχνά καλείται «να αλλάζει το τουσέ του από legato σε non legato σε διάφορους 

συνδυασμούς, και να χτίσει αντοχή και δύναμη και στα δυο χέρια» (Klein, 1989:29). Αυτό 
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φαίνεται από την αρχή ακόμα, στο μέτρο 4, όπου το αριστερό χέρι παίζει οκτάβες staccato 

και στον τελευταίο χρόνο του μέτρου παίρνει το θεματικό μοτίβο, και υποχρεώνεται σε 

συστολή. Αντίστοιχή περίπτωση παρατηρείται στο δεξί χέρι,  στα μέτρα 66-71 όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Παράδειγμα 2.2.4.2  F. Chopin, Etude Op.10 No.4, (Von Bülow, 1880:17) 

Πρόσθετα τεχνικά ζητήματα αφορούν σε αρπίσματα που συναντώνται και στα δυο 

χέρια: μέτρα 35, 36 στο αριστερό · οκτάβες και σπαστές οκτάβες: μέτρα 4,54,71-74. (Klein, 

1989) και χρήση του αντίχειρα στα μαύρα πλήκτρα καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδής 

(Chopin, 1930· Γαϊτάνος, 2003:). Επίσης συναντάται αντίθετη κίνηση των χεριών σε μεγάλη 

έκταση στο κλαβιέ: μέτρα 35,36,39,40,75-78 και έντονη επί τόπου χρωματική κίνηση: μέτρα 

47-50.  

Λόγω της ίδιας της υφής της σπουδής, μια υπαρκτή παρόρμηση πολλών πιανιστών 

είναι να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην κατάκτηση της ταχύτητας, δίνοντας λιγότερη 

σημασία στα υπόλοιπα εκφραστικά σημεία.  Αν και η σπουδή είναι όντως ιδιαίτερα γρήγορη 

και παίζεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου f , είναι εξίσου σημαντικό να αποδοθούν σωστά και οι 

δυναμικές διακυμάνσεις, τα σημεία τονισμών. Προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης σύμφωνα με 

τον Klein στη χρήση του pedal: ποτέ δεν πρέπει να επισκοτίζει την μιμητική δίφωνη υφή 

(Klein, 1989). 
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2.2.5 Etude Op. 10 No. 5 

Σχολιάζοντας ευρύτερα τη σπουδή ο Klein αναφέρει πως είναι ενδιαφέρουσα και 

μοναδική από την άποψη της συνεχούς κίνησης του δεξιού χεριού επάνω στα μαύρα πλήκτρα. 

(Klein, 1989). Ο Finlow κάνει λόγο για «λαμπερή φιγούρα του δεξιού χεριού» (Finlow, 

1992:57),  ο Γαϊτάνος για «μια εξαιρετικά κομψή ατμόσφαιρα» (Γαϊτάνος, 2003:228) και ο 

Huneker την χαρακτηρίζει «χαριτωμένη , ευφυής… τσαχπίνα» (Huneker, 1966:86). 

  Η παρουσία μελωδίας αποτελούμενη αποκλειστικά από φθόγγους στα μαύρα 

πλήκτρα και η απελευθέρωση του αντίχειρα, ο οποίος μπορεί πλέον να κινηθεί ελεύθερα στο 

κλαβιέ, ήταν κάτι καινοτόμο για την εποχή του Chopin. Αρχικά υπήρξαν αρνητικά σχόλια, 

ωστόσο αργότερα αρκετοί συνθέτες τον μιμήθηκαν (Eigeldinger, 1986). 

Σαν κύτταρο, ένα τρίηχο που παραθέτει μελωδικά τους φθόγγους μιας συγχορδίας 

ακολουθείται από ένα άλλο παρόμοιο κύτταρο αντίθετης κατεύθυνσης. Αυτή η διεργασία 

επαναλαμβάνεται συνεχώς στα ίχνη ενός μελωδικού περιγράμματος που ανεβαίνει ή 

κατεβαίνει (Klein, 1989). Η συγκεκριμένη τεχνική μορφή και η χρήση από μέρους του 

Chopin της χρωματικής αρμονίας έχει ως αποτέλεσμα   «αρμονική υφή πλούσια σε ένατες και 

αυξημένες έκτες» (Finlow, 1992:57). 

Στόχος σύμφωνα με τον Cortot είναι μια εύκολη, διαυγής και ρέουσα κίνηση πάνω 

στα μαύρα πλήκτρα, ένα λαμπρό και ντελικάτο legato ή όπως σχολιάζει ο Γαϊτάνος, να είναι 

η σπουδή «ηχητικά πολύ ανάλαφρη και με χαρακτήρα εντελώς αισιόδοξο» (Chopin, 1930:33· 

Γαϊτάνος, 2003:228).  Ο πιανίστας συναντά συγκεκριμένα εμπόδια όσον αφορά αυτό το 

σημείο που έχουν να κάνουν με τη δυσκολία του παιξίματος στα στενότερα μαύρα πλήκτρα 

με ακρίβεια σε μεγάλη ταχύτητα και ταυτόχρονα να παράγεται ένας ήχος ο οποίος να κάνει 

το κομμάτι να λάμπει (Klein, 1989). 

Εφόσον για το δεξί χέρι χρησιμοποιείται αυτή πεντατονική κλίμακα, το αριστερό 

συμπληρώνει τις υπόλοιπες νότες της σολ ύφεση μείζονας (Klein, 1989). Κρατά δυναμικά το 
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ρυθμό και σε ορισμένα σημεία και το μελωδικό σχήμα, συνοδεύοντας υπό τύπου χορού. Για 

το αριστερό χέρι η δυσκολία εντοπίζεται στην κάλυψη μεγάλων αποστάσεων παίζοντας 

συγχορδίες καθαρά και με ακρίβεια (Chopin, 1930). 

Για την αντιμετώπιση του τεχνικού ζητήματος που αφορά στο δεξί χέρι,  ο Huneker 

προτείνει «επίπεδα,… βελούδινα στην άκρη δάχτυλα και έναν ευλύγιστο καρπό» (Huneker, 

1966:86). Μια σημαντική συμβουλή που δίνει ο Cortot είναι η εξής: «Αποφύγετε προσεκτικά 

το παραμικρό υπερβολικό ύψωμα των δακτύλων· τα δάχτυλα, σε αντίθεση, πρέπει να 

κρατηθούν κοντά στα πλήκτρα, σχεδόν στη θέση που απαιτείται για τις κρατημένες νότες. Ο 

καρπός να είναι πολύ ελαστικός επιτρέποντας το χέρι να μετατοπίζεται εύκολα. Είναι περιττό 

να πούμε ότι  το δεξί χέρι θα πρέπει να εξασκηθεί χωριστά μέχρις ότου η σπουδή να έχει 

μαθευτεί εξολοκλήρου» (Chopin, 1930:35). 

 Ο Klein υποδεικνύει μια διακριτή τρεμουλιαστή κίνηση του καρπού για να επιτευχθεί 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ως παραδείγματα δίνει τα μέτρα 23-30,όπου το δεξί χέρι 

χρειάζεται να φτάσει χαμηλές και ψηλές νότες  γρήγορα και τα μέτρα 33-40 για τα 

επιμηκυμένα αρπίσματα. Με μια μισή λοιπόν κίνηση του καρπού βοηθά τα δάχτυλα έτσι 

ώστε να ακουστούν αυτά τα μέτρα ενωμένα  (Klein, 1989). Αυτή η παρατήρηση ισχύει 

φυσικά για όλη την έκταση της σπουδής, καθώς η μορφή είναι η ίδια.  

Άλλη μια δυσκολία έχει να κάνει με τον έλεγχο των διαστημάτων τρίτης που 

προστίθενται στα μέτρα 77-80, και για τα δύο χέρια. Αυτά τα διαστήματα, σύμφωνα με τον 

Klein, «απαιτούν έναν ειδικό έλεγχο… ενόσω το δεξί χέρι έχει να ανταπεξέλθει με ευρεία 

πηδήματα. Εφόσον σε αυτό το σημείο χρειάζεται μια αντίθετη κίνηση του καρπού σε σχέση 

με την αρχή, η αλλαγή από το μέτρο 76 στο 77 χρειάζεται να μελετηθεί εκτεταμένα» (Klein, 

1989:31). 

 Μια τελευταία πρόκληση αποτελούν οι παράλληλες για τα δυο χέρια οκτάβες στο 

μέτρο 81. Όπως επισημαίνει ο Klein, «η γρήγορη αυτή εξόρμηση με κατεύθυνση προς τα 
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κάτω μπορεί μονάχα να παιχτεί αποδοτικά με τα δάχτυλα πολύ κοντά στα πλήκτρα και ένα 

ραγδαία παλλόμενο καρπό» (Klein, 1989:31). 

 

2.2.6 Etude Op. 10 No. 6 

 «Η σπουδή αυτή επανέρχεται στην τέχνη του αργού παιξίματος, εκφραστικής 

μουσικής όπως βρίσκεται και στην τρίτη σπουδή» (Klein, 1989:32). Είναι φανερή η 

εσωτερική φωνή η οποία τριγυρνά σε ένα στενό χώρο και εναλλάσσεται μεταξύ αριστερού 

και δεξιού χεριού.  Ο Mark κάνει λόγο για «μια andante μελωδία πάνω από ένα επίμονο 

ostinato στη μέση φωνή» (Mark, 1980:42).  Σύμφωνα με τον Huneker, οι απαιτήσεις για αυτή 

τη σπουδή αφορούν τόσο στην τεχνική όσο και στην ευαισθησία του εκτελεστή (Huneker, 

1966). 

 Ο Cortot επισημαίνει πως «πέρα από μερικά μεγάλα ανοίγματα, η μόνη πραγματική 

δυσκολία αυτής της σπουδής είναι η ισορροπία και η ανεξαρτησία της διπλής μελωδικής 

γραμμής» (Chopin, 1930:40). Ωστόσο, χρειάζεται κάτι παραπάνω από ελαφριά και επιπόλαια 

τεχνική γνώση, απαιτείται εξαιρετική ικανότητα για να διατηρηθεί και να μορφοποιηθεί η 

μελωδία χωρίς να χαθούν οι λεπτές αλλαγές στο ostinato από κάτω ( Mark, 1980).  Όλες οι 

φωνές χρίζουν ειδικής προσοχής για να κρατηθούν οι σωστές ισορροπίες και να παραχθεί ο 

κατάλληλος ήχος (Klein, 1989). Ο Cortot κάνει λόγο για «διακριτή μελωδική γραμμή για 

καθεμιά από τις παράλληλες φωνές» και τονίζει το γεγονός πως λόγω του συμπυκνωμένου 

χαρακτήρα της σπουδής, το μοτίβο αυτό με τα δέκατα έκτα στη μεσαία φωνή τείνει να 

παίζεται «σαν μια άγευστη σκιά «piano» ή ένα άχρωμο legato το οποίο θα μπορούσε να 

ελαττώσει αυτό το μοτίβο στο ρόλο μιας απλής συνοδείας» κάτι που δεν είναι στη σκέψη του 

Chopin  (Chopin, 1930:40). 

 Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται διαφορετικός τρόπος 

αγγίγματος των πλήκτρων για την κάθε φωνή. «Για την επάνω φωνή αυτό μπορεί να γίνει με 



26 

 

το να παράγεται ο ήχος πιέζοντας τα πλήκτρα παρά πολύ βαθιά, με τα δάχτυλα πρακτικά ίσια 

και τόσο σταθερά ,με πλήρες βάρος. Τα δάχτυλα που παίζουν τη μελωδία στα δέκατα έκτα 

πρέπει να έχουν μια πιο ανεξάρτητη προσωπική κίνηση» (Chopin, 1930:40). 

 Η ένδειξη την οποία δίνει ο Chopin σε σχέση με το tempo είναι Andante, χωρίς 

συγκεκριμένη ένδειξη για το μετρονόμο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές εκτελείται Adagio. 

«Στο tempo του Chopin, η πλούσια εσωτερική φωνή είναι εκπληκτικά δύσκολη- πάνω από 

όλα για να παιχθεί απλά, ήσυχα και με όλες τις λεπτές διακυμάνσεις οι οποίες την κάνουν 

εκφραστική χωρίς να υπερισχύουν της μελωδίας (πχ μέτρα 29-40)»  (Rosen, 1995: 380). Το 

tempo είναι πράγματι Andante, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο πιανίστας σκέφτεται τη μεσαία 

φωνή των δέκατων έκτων την ώρα που παίζει, ο τρόπος του φραζαρίσματος, δεν θα πρέπει να 

είναι σαν ένα  αργό μουρμουρητό με 6 χρόνους στη μονάδα, αλλά να το αντιλαμβάνεται στο 

σύνολο του μέτρου σαν ένα αργό δυάρι. Μια τέτοια προσέγγιση είναι χρήσιμη να πλησιάσει 

κανείς στο «τέλειο πολυφωνικό παίξιμο» για το οποίο κάνει λόγο ο Cortot (Chopin, 1930:40).  

 

 

2.2.7 Etude Op. 10 No. 7 

 Ο Huneker  χαρακτηρίζει τη σπουδή ως ευφυή toccata που αφορά στη μελέτη διπλών 

νοτών και στην αλλαγής δακτύλου στο ίδιο πλήκτρο (Huneker, 1966:87). Παρόμοιο σχόλιο 

κάνει και ο Finlow όταν αναφέρεται σε  «επαναλήψεις τύπου τοκκάτας» (Finlow, 1992:76). 

Σύμφωνα με τον Klein, «η μελωδία είναι κρυμμένη μέσα στα διαρκή δέκατα έκτα της 

φιγούρας του δεξιού χεριού… υπονοείται από τις υψηλότερες νότες στα αδύναμα μέρη του 

μέτρου» (Klein, 1989:34). 

Πράγματι, για το δεξί χέρι είναι υπαρκτή η απαίτηση για «ακρίβεια στο πιάσιμο 

διπλών νοτών, ευκαμψία σε συνδυασμό με ταχύτητα σε κίνηση των δακτύλων σε ολοένα και 

αυξανόμενα διαστήματα». (Chopin, 1930:45). Επιπλέον, τα διαστήματα που 
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χρησιμοποιούνται είναι από δευτέρα έως και έβδομη σε ποικίλους συνδυασμούς. Κάτι τέτοιο 

απαιτεί συνεχείς συστολές και διαστολές του χεριού σε γρήγορο tempo  καθώς  και ευκινησία 

στα δάκτυλα του δεξιού χεριού» (Γαϊτάνος, 2003· Chopin, 1930). 

Ο Chopin υποδεικνύει sempre legato, πράγμα που αυξάνει την δυσκολία. Ο legato 

ήχος έχει να κάνει με την επάνω φωνή, ενώ τα χαμηλότερα ζευγάρια των 

επαναλαμβανόμενων νοτών παίζονται non legato. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες νότες 

παίζονται με τα δάχτυλα 2-1 , πράγμα το οποίο χρειάζεται τη βοήθεια του καρπού, σε 

υψηλότερη μάλιστα θέση από το φυσιολογικό, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χώρος για 

την αποτελεσματική κίνηση του  για τον αντίχειρα (Klein, 1989). 

 Ως προς τη συγκεκριμένη τεχνική δυσκολία, ο Cortot επισημαίνει πως η αίσθηση του 

ήχου θα πρέπει να είναι όπως ρέει το νερό και το παίξιμο να είναι ελαφρύ και τα δάχτυλα να 

είναι κοντά στα πλήκτρα, να μην χάνουν την επαφή, αλλά ταυτόχρονα να παραμένουν 

κυρτωμένα. Ο Huneker προτείνει για τη μελέτη το να παιχθεί η σπουδή αργά με το βάρος του 

καρπού και σε δυνατή ένταση. «Αυτό θα σιγουρέψει την άρθρωση, το στακάτο[κυρίως στη 

μεσαία φωνή του δεξιού χεριού ]και την μνήμη των δακτύλων» (Chopin, 1930:46). Τέλος, σε 

σχέση με το αριστερό χέρι, το οποιοδήποτε μελωδικό στοιχείο χρειάζεται  να παιχτεί αισθητά 

αλλά χωρίς να παρεμποδίζει τη ροή της μελωδίας του δεξιού χεριού. (Chopin, 1930). 

  

2.2.8 Etude Op. 10 No. 8 

 Βασικό ζήτημα τεχνικής που παρατηρείται σε αυτή τη σπουδή σχετίζεται με την 

αδιάκοπη κίνηση του δεξιού χεριού σε όλη την έκταση του κλαβιέ. Η χρήση αρπισμάτων έχει 

ως αποτέλεσμα έναν κομψό ήχο, έναν ήχο που ρέει και δεν βρίσκεται στις σπουδές του 

Crammer ή του Clementi (Klein 1989). Ο Eigeldinger (1986:18) σημειώνει πως είναι 

απαραίτητη σε αυτή τη σπουδή η «ευλύγιστη επέκταση του δεξιού χεριού» και ο Cortot 

(1930) κάνει λόγο για «πέρασμα του αντίχειρα κάτω από τα υπόλοιπα δάχτυλα». Ωστόσο η 
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συγκεκριμένη χρήση του αντίχειρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τμηματοποιήσει τη 

μελωδία· η μελωδία  πρέπει να παραμένει ομαλή, καθαρή και αδιάσπαστη.  

 Στο μεσαίο μέρος (μέτρα 29-60), ο χαρακτήρας της σπουδής γίνεται πιο δραματικός 

και έχουμε επιπλέον μια τεχνική δυσκολία που αφορά στην επαναλαμβανόμενη παράλληλη 

και αντίθετη κίνηση των χεριών (Γαϊτάνος 2003· Klein 1989). Τέτοια παράλληλη κίνηση 

συναντάμε και στο τέλος στα μέτρα 89-94. Στα μέτρα 47-50 το δεξί χέρι έρχεται αντιμέτωπο 

με επαναλαμβανόμενες νότες οι οποίες παίζονται με τα δάχτυλα 1 και 5, υποδεικνύοντας μια 

ακόμα δυσκολία που αφορά  στη γρήγορη σύσπαση του χεριού 

 

Παράδειγμα 2.2.8 F. Chopin Etude Op.10 No.8 (Chopin, 1983:33) 

 Σε σχέση με το αριστερό χέρι παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου 

μέρους της σπουδής έχει να καλύψει μεγάλες αποστάσεις. Ο Klein αναφέρει πως τα ρυθμικά 

σχήματα με τα οποία συνοδεύει το δεξί έχουν χορευτικό ύφος. (Klein 1989). 

 Κλείνοντας, ο Klein κάνει ένα γενικό σχόλιο για τη σπουδή λέγοντας πως «είναι 

εξαιρετικά δεξιοτεχνική και δύσκολη να παιχτεί. Περικλείει όχι μόνο αρπίσματα σαν το κύριο 

τεχνικό θέμα, αλλά επίσης ποικίλους τρόπους σύνθεσής τους οι οποίοι βγάζουν τον πιανίστα 

από κάθε είδους ρουτίνα» (Klein 1989:35). 
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2.2.9 Etude Op. 10 No. 9 

  «Είναι προβλεπόμενη στην εκπαιδευτική της αξία. και δίνεται έμφαση στο αριστερό 

χέρι, το οποίο πρέπει να συνοδέψει την «molto agitato» μελωδία με αυξανόμενα διαστήματα 

ανάμεσα στις νότες». Με αυτά τα σχόλια αρχίζει την περιγραφή του για τη σπουδή ο Klein 

(Klein 1989:35). Ο Cortot σχολιάζει πως με μια πρώτη ματιά το τεχνικό ενδιαφέρον 

εστιάζεται στο legato παίξιμο του αριστερού χεριού καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις 

(Cortot, 1930).  Συναντώνται διαστήματα έκτης και εβδόμης που πρέπει να παιχτούνε  

ανοικτή παλάμη. Έχοντας ως βάση την κεντρική νότα του μπάσου, τα διαστήματα φτάνουν 

έως δέκατη και ενδέκατη (Γαϊτάνος 2003). 

 Κάτι τέτοιο είναι φανερό πως αποτελεί πρόκληση για πιανίστες με μικρά χέρια και  γι 

αυτό υπάρχει «ανάγκη από μια ευελιξία του καρπού, μαζί με χαλαρό βραχίονα για να παιχτεί 

“απόλυτα” legato» (Γαϊτάνος 2003:230). Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Cortot, αυτή η 

δυσκολία είναι στην πραγματικότητα δευτερεύουσας σημασίας, καθώς «ακόμα και ένας 

πιανίστας με μέτριο χέρι μπορεί να το καταφέρει μετά από εξάσκηση βάσει συγκεκριμένων 

ασκήσεων» (Cortot, 1930:61). Θέτει ως πρώτιστης σημασίας τη γενικότερη ερμηνεία της 

σπουδής, την ίδια δε άποψη έχει και ο Klein. Αναφέρει πως δεν είναι μια σπουδή για τη 

μελέτη του αριστερού χεριού, αλλά μια σπουδή σε σχέση με την αντίθεση των τουσέ και των 

δυναμικών. Συχνά εναλλάσσεται η portamento με τη legato άρθρωση καθώς επίσης και τα 

δυναμικά επίπεδα (Klein 1989). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μέτρα 61-62:  

 

Παράδειγμα 2.3.9 F. Chopin, Etude Op.10 No.9 (Chopin, 1930: 65) 
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Οι έντονες και  ξαφνικές αλλαγές δυναμικής που συναντώνται είναι ιδιαίτερα δύσκολο, 

σύμφωνα με τον Klein, να κατακτηθούν όταν η σπουδή εκτελείται σε μεγάλες αίθουσες, στις 

οποίες  ο χρόνος απόσβεσης του ήχου είναι μεγάλος (Klein 1989:35). 

Ακόμα μια πρόσθετη πρόκληση όσον αφορά στην έκφραση αποτελούν οι συνεχείς 

ενδείξεις έκφρασης και υποδείξεις που έχουν να κάνουν με το tempo όπως: ritandanto και 

μετά a tempo, έπειτα stretto, acceleranto, rallentanto, sempre agitato, appassionato, con forza, 

sempre più crescendo e acceleranto, ενδείξεις στις οποίες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, 

σύμφωνα με τον Cortot (Cortot, 1930). Τελικά, στο σύνολο της σπουδής θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στις ισορροπίες της δυναμικής και στην ισορροπία των χεριών. Το δεξί 

χέρι πρέπει να ακούγεται περισσότερο από το αριστερό, και οι legato οκτάβες που έχει σε 

κάποια σημεία η μελωδία καθιστούν κάτι τέτοιο πιο δύσκολο. Ο Klein προτείνει να 

«παιχθούν με τονισμένη άρθρωση και με συνοχή σαν να είναι μια γραμμή» (Klein 1989:35). 

 

2.2.10 Etude Op. 10 No. 10 

 Ο Hans Von Bulow έγραψε πως αυτός που έχει καταφέρει να παίξει αυτήν τη σπουδή 

είναι μεγάλος βιρτουόζος (Γαϊτάνος, 2003). Αρχικά το δεξί χέρι έχει να ανταπεξέλθει με 

αρμονικά διαστήματα έκτης τα οποία ωστόσο δεν είναι συνεχόμενα, αλλά διακόπτονται από 

μια νότα η οποία παρεμβάλλεται και παίζεται με τον αντίχειρα. Η χρήση αυτή του αντίχειρα 

φανερώνει μια επιπρόσθετη δυσκολία, καθώς ως πρώτο δάχτυλο ο αντίχειρας τείνει να 

τονίζεται περισσότερο.  

 Επιπλέον, όπως προσθέτει ο Cortot, απαιτείται «δύναμη στην ατάκα του πέμπτου 

δακτύλου» το οποίο έχει την μελωδία (Cortot, 1930:66). Κάτι τέτοιο όμως είναι σαφώς 

δύσκολο καθώς ο Chopin τοποθετεί τη νότα αυτή της μελωδίας άλλες φορές στη μεσαία νότα 

του τρίηχου, άλλες στην πρώτη, άλλες στην τελευταία. Φραζάρει τις νότες στο δεξί χέρι ανά 

δύο, παρόλο που η γραφή τους είναι ανά τρία, και τοποθετεί ένα τονισμό ανά 6 όγδοα:  
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Παράδειγμα 2.2.10.1,  F. Chopin, Etude Op.10 No.10 (Chopin, 1978: 49)  

Παράλληλα, το αριστερό χέρι έχει να αντιμετωπίσει δυο ζητήματα: πρώτα το legato παίξιμο 

σε μεγάλες αποστάσεις, το οποίο εξασκεί το άνοιγμα και την ελαστικότητα του χεριού. 

Ταυτόχρονα, το διαφορετικό φραζάρισμα, ανά 6 όγδοα ενισχύει τη ρυθμική ανεξαρτησία 

(Cortot, 1930 · Rosen 1995). 

 Ο Cortot συμβουλεύει λέγοντας πως για να μπορέσει να υπερνικηθεί μια τέτοια 

δυσκολία στο σύνολο της, είναι «επιτακτικό από πριν να έχει κατακτηθεί ανεξάρτητη 

κινητικότητα του κάθε δακτύλου. Είναι ένα κοινό λάθος όταν εξασκούμε τέτοια περάσματα 

σε σπαστές συγχορδίες να χρησιμοποιούμε τον καρπό σαν  κύριο παράγοντα εκτέλεσης. Αυτό 

εξωθεί τα δάχτυλα να πιέζουν τα πλήκτρα μόνο όσο τους επιτρέπει η ταχύτητα του καρπού ο 

οποίος κινείται κατά μήκος του κλαβιέ: αποτέλεσμα είναι η σίγουρη δυσκαμψία και η 

συμπύκνωση των δακτύλων, και αυτό βλάπτει μαζί την ευκολία της εκτέλεσης και την αξία 

του ήχου» (Cortot, 1930:66). Με αυτή τη θέση συμφωνεί και ο Γαϊτάνος όταν λέει πως η 

συγκεκριμένη σπουδή απαιτεί «συνειδητή γνώση της χρησιμοποίησης των δακτύλων, του 

καρπού του βραχίονα και ορθή στήριξη του βάρους» ( Γαϊτάνος 2003:231). 

 Μια επιπρόσθετη τεχνική δυσκολία έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα των 

αρθρώσεων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στα μέτρα 1-4 συναντάμε φραζάρισμα 2-2 

νοτών ξεκινώντας από το ασθενές μέρος του μέτρου και με μεγάλο διάστημα. Τονίζει ανά 6 

νότες (3 γκρουπ των 2). Στα μέτρα 5-8 ο τονισμός πάει ανά τρίηχο . Στα μέτρα 9-12 το 
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φραζάρισμα γίνεται ανά δυο νότες αλλά δίνεται έμφαση ξεχωριστά στο κάθε γκρουπ των δυο 

νοτών, όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

Παράδειγμα 2.2.10.2 F. Chopin, Etude Op.10 No.10 (Chopin, 1930: 68)  

Μια τρίτη κατηγορία αφορά στο staccato φραζάρισμα, το συναντάμε μόνο στα μέτρα 

13-16, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη, τα οποία συναντώνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σπουδής:  

 

Παράδειγμα 2.2.10.3 F. Chopin, Etude Op.10 No.10 (Chopin, 1930: 68)  

(Klein 1989). Απαιτείται λοιπόν ένα καθαρό και ανάλαφρο παίξιμο με μεγάλη αντοχή και 

επιμονή του δεξιού χεριού (Γαϊτάνος 2003). Ο Klein συνεχίζει επισημαίνοντας στη δυσκολία 

στο δεξί χέρι όσον αφορά στα μέτρα 43-53, όπου «η μελωδία εκτείνεται σε πάνω από τρεις 
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οκτάβες και το αριστερό χέρι αλλάζει την αρμονική του λειτουργία σε μια πιο ρυθμική 

αντίστιξη» ( Klein 1989:36). 

 Κλείνοντας, ο Klein συνοψίζει όσον αφορά τον γενικότερο τρόπο εκτέλεσης της 

σπουδής: «Αυτή η σπουδή είναι ήρεμη στο χαρακτήρα… ο Chopin υπαγορεύει 

“deliccatissimo” και “legatissimo” [μέτρα 49 και 51 αντίστοιχα] υποδεικνύοντας ότι το ύφος 

δεν πρέπει ποτέ να εκτυλιχθεί σε επιθετικό ακόμα και σε αυτά τα σημεία που παίζονται forte. 

Σε αυτό το κομμάτι ο σπουδαστής χρειάζεται να επικεντρώσει σε μια ομοιόμορφη εκτέλεση 

των σπαστών συγχορδιών του δεξιού χεριού. Ταυτόχρονα, το αριστερό χρειάζεται να 

συνοδεύει ως επί το πλείστον με ένα αδιάσπαστο legato» (Klein 1989:36). 

 

 2.2.11 Etude Op. 10 No. 11 

Το ηχητικό αποτέλεσμα της σπουδής μοιάζει με ήχο κιθάρας, καθώς όλη η δομή της 

συγχορδίας αποτελείται από «σπαστές συγχορδίες εκτελούμενες σε γρήγορα αρπίσματα»  

(Huneker 1966:91· Eigeldinger 1986:18).  Ο Klein τη χαρακτηρίζει ως «υπόδειγμα για μελέτη 

της συγχορδίας ως αρπέζ» (Klein 1989: 38).  

Πολλά είναι τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σπουδή. Αρχικά οι 

συγχορδίες αυτές καθαυτές είναι γραμμένες σε ανοιχτή θέση, που σημαίνει ότι απαιτείται 

μεγάλο άνοιγμα του χεριού (Cortot, 1930). 

Έπειτα, το γεγονός ότι είναι σπαστές, ενέχει την πρόκληση της ομαλότητας και του 

ελαφρού παιξίματος κατά την εκτέλεση. «Η τεράστια απόσταση μεταξύ της χαμηλότερης και 

της υψηλότερης νότας έχει ως αποτέλεσμα σε ένα εκτεταμένο ηχητικό αποτέλεσμα» (Klein 

1989:38). Σύμφωνα με τον Cortot, η ατάκα των χαμηλότερων δακτύλων στο δεξί χέρι 

χρειάζεται  να είναι ελαφριά έτσι ώστε να αναπτυχθεί η ταχύτητα με την οποία θα παιχτούν 

αυτές οι ανοιχτές θέσεις (Chopin, 1930). Είναι σημαντικό να «κατακτηθεί ταχύτητα για  την 

κάθε σπαστή συγχορδία, έτσι ώστε όλες οι εσωτερικές φωνές να ακούγονται το ίδιο και σε 
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ισορροπία, αποφεύγοντας τα αρπίσματα που δίνουν έμφαση μόνο στις πάνω ή στις κάτω 

νότες» (Klein, 1989:38). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολο να παιχθεί η αλληλουχία 

των σπαστών συγχορδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδής, καθώς «δεν είναι μόνο η 

ευχάριστη μελωδική γραμμή η οποία κάνει πολύτιμη τη σπουδή αλλά και τα αρμονικά 

χρώματα που προκύπτουν από τις εσωτερικές φωνές» (Klein, 1989:38). 

Η σπουδή αυτή στοχεύει μεταξύ των άλλων στο να βοηθήσει τον πιανίστα να αυξήσει 

τη δύναμη και την ισορροπία των επάνω δακτύλων καθώς το εκφραστικό μέρος (η μελωδία) 

παίζεται από τα επάνω δάχτυλα του δεξιού χεριού (Chopin, 1930). Κάποιες φορές μονάχα η 

μελωδία μεταφέρεται στις εσωτερικές φωνές (π. χ. στα μέτρα 25-27). Μια τέτοια ιδιαίτερη 

μελωδία είναι δύσκολο να αποδοθεί όμορφα, καθώς ιδιαίτερα οι χαμηλές εντάσεις δεν 

διευκολύνουν την συγκεκριμένη άρθρωση γενικότερα.  Επομένως, είναι απαραίτητη η 

βοήθεια του βραχίονα που θα βοηθήσει στην μετατόπιση του χεριού (Γαϊτάνος 2003). 

Κάτι τέτοιο ισχύει και για το αριστερό χέρι, και το γεγονός ότι τα αρπίσματα 

παίζονται ταυτόχρονα και στα δυο χέρια, φανερώνει ακόμα ένα ζήτημα που αφορά στην 

ανάγκη της καθαρής άρθρωσης (Γαϊτάνος 2003:231). Ο Cortot συμβουλεύει την αποφυγή του 

τονισμού στον αντίχειρα του αριστερού χεριού, καθώς «η μελωδική φιγούρα η οποία έχει να 

παίξει είναι λιγότερο σημασίας από αυτή του μπάσου» (Cortot, 1930: 73). 

Τέλος, σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεσης των αρπισμάτων, έχουν προταθεί  διάφοροι 

τρόποι .Σύμφωνα με τον Klein, o Von Bulow προτείνει το κλασικό άρπισμα και τα δυο χέρια 

να ξεκινάνε μαζί, ενώ ο Kalmus να ξεκινά το άρπισμα από τη χαμηλότερη του αριστερού και 

να καταλήγει στην ψηλότερη του δεξιού διαδοχικά (Klein 1989) . Κάτι τέτοιο όμως και είναι 

αντίθετο στην σκέψη του Chopin o οποίος στην παρτιτούρα γράφει : 
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Παράδειγμα 2.2.11 F. Chopin, Etude Op.10 No.10 (Chopin, 1930: 75)  

Και όχι:  

 

 

2.2.12 Etude Op. 10 No. 12 

 Έχει δίκαια τον τίτλο «Επαναστατική». Σύμφωνα με τον Sadie, λέγεται πως η σπουδή 

πήρε το ψευδώνυμο αυτό λόγω του ότι ο Chopin την έγραψε «ως αποτέλεσμα του ότι άκουσε 

για τη ρωσική κατοχή στην πολωνική πόλη Βαρσοβία το Σεπτέμβριο του 1831. Το όνομα 

σίγουρα συσχετίζεται με το θυμό και την περιφρόνηση που είναι φανερές στη μουσική» 

(Sadie, 2003:217).  

Ο Γαϊτάνος παρομοιάζει το αριστερό χέρι με «αλαφιασμένο όχλο έχοντας συνεχείς 

αυξομειώσεις δραματικών εντάσεων με το δεξί να μοιάζει σαν σάλπισμα» (Γαϊτάνος 

2003:231), ενώ ο Huneker κάνει λόγο για δαιμονική έκφραση της φύσης του Chopin., χωρίς 

να υπάρχει στιγμή χαλάρωσης από την αρχή της σπουδής ως και την τελευταία 
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υπερβάλλουσα συγχορδία. (Huneker, 1966). Ο Cortot μιλάει για έντονο παλμό, σάρωση και 

αξιοσημείωτο σθένος που χρειάζονται για την εκτέλεση αυτής της σπουδής (Chopin, 1930). 

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η συγκεκριμένη σπουδή είναι το αντίστοιχο της Νο 8 

για το αριστερό χέρι (Klein, 1989). Ο ήχος είναι πλούσιος και το μοτίβα χρωματικά και 

περίπλοκα καθιστώντας φανερή την πρόκληση. Το αριστερό χέρι «εκπαιδεύεται να 

αντιμετωπίζει αρπίσματα, κλίμακες, χρωματικές φιγούρες ακόμα και μερικά άλματα» (Klein 

1989:39) .Στα μέτρα  5-8 και 43-46 έχουμε επίσης μια ακόμα τεχνική δυσκολία όπου υπάρχει 

παράλληλη κίνηση των δυο χεριών σε απόσταση οκτάβας. Απαραίτητες δεξιότητες για να 

παιχτεί αυτό το απόσπασμα είναι η ανεξαρτησία των δακτύλων και ο κατάλληλος 

συγχρονισμός των χεριών σε ταχύτητα. 

 Από τη φύση της η σπουδή είναι παρορμητική και ωθεί σε ενθουσιασμό για 

επίσπευση της εκτέλεσης της. Ωστόσο, τέτοιου είδους συναισθήματα όπως αυτά που 

προαναφέρθηκαν «μπορούν αληθινά να  παραχθούν από κάποιον εκτελεστή ο οποίος έχει 

υπερπηδήσει τις δυσκολίες και ο οποίος μπορεί να αγνοήσει εντελώς τα πολυάριθμα τεχνικά 

εμπόδια τα οποία εξαπλώνονται ανάμεσα σε αυτόν και τα αισθήματα που καλείται να 

εκφράσει» (Chopin, 1930:78).  Χρειάζεται από μέρους του πιανίστα «προσπάθεια πάνω από 

όλα να κατακτήσουν με μια επί μακρόν, υπομονετική και ερευνητική δουλειά σε σχέση με τη 

δύναμη των δακτύλων, την άριστη ποιότητα του ήχου η οποία σίγουρα θα γίνει βοηθός της 

μουσικής σκέψης». Πρώτιστο μέλημα του σπουδαστή είναι λοιπόν να επικεντρωθεί «στο 

τεχνικό μέρος του αριστερού χεριού μελετώντας ξεχωριστά τις λίγες ουσιώδεις φιγούρες οι 

οποίες σχηματίζουν το μελωδικό περίγραμμα… Εφόσον έχει κατακτηθεί σε όλο το μήκος της 

σπουδής το παίξιμο του αριστερού χεριού, τότε θα μπει το δεξί» (Chopin, 1930:78).  

Παρά τον όγκο της εξάσκησης που απαιτείται σε σχέση με το αριστερό χέρι, δεν 

πρέπει να παραμεληθεί και η μελωδία στο δεξί. Στηρίζεται σε συνεχόμενες οκτάβες και 

συγχορδίες οι οποίες χρειάζονται και αυτές τον δικό τους χρόνο μελέτης ειδικά από έναν 

πιανίστα με μικρό άνοιγμα δεξιού χεριού. Όπως αναφέρει ο Klein, είναι πολύ καλό «να 
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κρατηθεί η διαύγεια και η σαφήνεια στο αριστερό χέρι και να δοθεί σημασία στις οκτάβες 

σαν μια διπλή μελωδία εκτελούμενη με τονισμένη άρθρωση και σχηματισμένη ανάλογα με το 

περίγραμμα της κάθε φράσης» (Klein 1989:39). 

Από την άλλη μεριά, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα σημεία 

δυναμικής για να μην ακούγεται ο ήχος βάναυσος. «Τίποτα δεν είναι χειρότερο από το να 

γίνει η ταχύτητα και ένας ήχος γεμάτος δύναμη η βάση για την ερμηνεία. Μια τέτοια 

προσέγγιση θα κατέστρεφε την αγωγική και τον ασθμαίνων χαρακτήρα της σπουδής» (Klein 

1989:39). Με αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Cortot ο οποίος συμπληρώνει λέγοντας ότι 

κάποιος δεν μπορεί «να επικεντρώσει σε μια εκτέλεση η οποία ενισχύεται από τις σύντομες 

ενδείξεις, αυτοσχέδιες δυναμικές και μια καταχρηστική χρήση του pedal» (Chopin, 1930:78). 

«Ο μαθητής δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται από την αργή πρόοδο της σπουδής», 

αλλά χρειάζεται ωριμότητα και βάθος χρόνου για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα  

(Chopin, 1930:78).  

  

 
 
3.Έρευνα- Συγκριτική μελέτη εκδόσεων ως προς 
ζητήματα πιανιστικής τεχνικής 
  

3.1 Περιγραφή της μεθόδου 

3.1.1 Οι εκδόσεις 

Για την έρευνα επιλέχθηκαν τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του Op.10 του  F. 

Chopin. Οι εκδόσεις αυτές είναι: 

 του Alfred Cortot, (Chopin, F. (1930).  Chopin 12 Études Op. 10, Student’s Edition.  

Edited by A. Cortot.  Translated by M. Parkinson.  Editions Salabert, Paris.) 
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 του Hans von Bülow, (Von Bülow, H.(1880). Instructive Ausgabe Auserlesene 

Klavier- Etüden von Fr. Chopin (Aus Op.10 und Op.25). Jos. Aibl in München, 

München.) 

 του εκδοτικού οίκου Henle-Verlag, με επιμελητές τους Ewald Zimmermann και 

Hermann Keller, (Chopin, F. (1983).  Etüden. Edited by E. Zimmermann. Fingering 

by Hermann Keller. G. Henle Verlag.  München.) 

 του Institut Fryderyka Chopina, με επιμελητές τους Ignaz Paderewski, Ludwik 

Bronarski και Jόsef Turczynski. (Chopin, F. (1978). Studies for Piano. Editorial 

Committee I. J. Paderewski, L. Bronarski, J. Turczynski. Eighteenth Edition. Institut 

Fryderyka Chopina. Warsaw.) 

Ένα πρώτο κριτήριο για την επιλογή των εκδόσεων ήταν ο τόπος έκδοσής τους. Είναι 

γνωστό πως ο Chopin εξέδιδε ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές χώρες, Γαλλία, Αγγλία και 

Γερμανία. Από τις εκδόσεις που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα, η έκδοση του Cortot 

είναι γαλλική, των Hans von Bülow και Henle-Verlag είναι γερμανικές και η έκδοση του 

Institut Fryderyka Chopina είναι πολωνική. Η τελευταία επιλέχθηκε με βάση το γεγονός πως 

ο Chopin καταγόταν εν μέρει από την Πολωνία (με μητέρα Πολωνή και πατέρα Γάλλο 

πρόσφυγα στην Πολωνία) και πέρασε σημαντικό μέρος της ζωής του εκεί. Επίσης η έκδοση 

αυτή περιέχει στο παράρτημά της πλούτο σχολίων για την κάθε σπουδή όσον αφορά στα 

κείμενα και τα χειρόγραφα που μελετήθηκαν και πάρθηκαν ως βάση. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης και ο επιμελητής της κάθε έκδοσης. Ο Alfred Cortot 

(1877-1962) θεωρείται σήμερα ως ένας από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές- μελετητές-

επιμελητές εκδόσεων των έργων του Chopin, προσεγγίζοντας τα έργα ιδιαίτερα από 

διδακτικής πλευράς. Ειδικότερα σε σχέση με τις σπουδές, η προς μελέτη έκδοσή του, περιέχει 



39 

 

πριν από κάθε σπουδή εκτενή αναφορά στο μουσικό υλικό της κάθε σπουδής. Ο Cortot  

προτείνει τρόπους επίλυσης των τεχνικών δυσκολιών με ασκήσεις προετοιμασίας.  

 Ο Hans von Bülow (1830-1894) ήταν ένας διακεκριμένος Γερμανός πιανίστας, 

μαέστρος και συνθέτης του ύστερου 19ου αιώνα. Μάλιστα, o Mathis Lussy, Ελβετός 

θεωρητικός του 19ου αιώνα, τον κατονομάζει ανάμεσα στους πιο σημαντικούς πιανίστες του 

ύστερου 19ου αιώνα μαζί με τους Anton Rubinstein και Karl Klindworth (Doğantan, 2009). Ο 

Hans von Bülow κάνει επίσης αναφορά, όμοια αλλά λιγότερο εκτενή από αυτή του Cortot, σε 

κάθε σπουδή. 

Πρέπει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη έκδοση δεν περιλαμβάνει όλες τις σπουδές 

από το Op. 10. Όπως εξηγεί ο ίδιος στον πρόλογο της έκδοσής του, αυτή είναι μια επιλογή 

των σπουδών για πιάνο του Chopin, και πρόθεσή του είναι να «κάνει κάποιες από αυτές, οι 

οποίες εξ’ αιτίας της δυσκολίας τους έχουν παραμείνει μη δημοφιλής , περισσότερο 

προσβάσιμες, ειδικότερα στους μη επαγγελματίες, επισημαίνοντας τον τρόπο για τη σωστή 

τους μελέτη» (von Bülow, 1880, II). Ωστόσο, όπως συνεχίζει ο ίδιος, σπουδές οι οποίες έχουν 

παραλειφθεί, όπως οι no. 3 & 6 από το Op.10, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο απαιτητικές. 

«Ο μαθητής θα κάνει καλά να  τις αφήσει στην άκρη … μέχρις ότου να έχει κατακτήσει την 

επαρκή ευκολία των δακτύλων οι οποία θα τον καταστήσει ικανό να κρατήσει την προσοχή 

του σχεδόν αποκλειστικά στη σωστή ερμηνεία των έργων αυτών». Απαιτείται ρυθμική 

ελαστικότητα, ελευθερία και ανεξαρτησία των δακτύλων , καθώς και ένας σεβασμός σε αυτό 

που αποκαλούμε “tempo rubato” για να μπορέσουν τέτοια έργα να αποδοθούν με τον 

κατάλληλο τρόπο (von Bülow, 1880, II).  

Ο εκδοτικός οίκος Henle- Verlag επιλέχθηκε, πέρα από το ότι εδρεύει στη Γερμανία, 

για το γεγονός πως οι επιμελητές της εν λόγω έκδοσης, Ewald Zimmermann και Hermann 

Keller,  παρουσιάζουν το μουσικό κείμενο ως αποτέλεσμα συγκριτικής μελέτης των  
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διαθέσιμων χειρογράφων και των πρώτων εκδόσεων. Σύμφωνα με τον Nicholas Temperley,  

η έκδοση αυτή είναι η καλύτερη διαθέσιμη. Για κάθε έργο, ερευνάται  το πρωτότυπο κείμενο 

(αν υπάρχει) και η σύγχρονη έκδοση στην οποία είναι βασισμένο το έργο κατά το μεγαλύτερο 

βαθμό καθώς επίσης και άλλες πηγές που σχετίζονται με αυτό. Όταν υπάρχουν δυο 

ουσιαστικά διαφορετικές πηγές, προερχόμενες και οι δυο από τον ίδιο τον Chopin 

αναφέρονται πλήρως (Temperley, 1980) 

 

3.1.2 Διαδικασία συλλογής των δεδομένων 

 Οι εκδόσεις που επελέχθησαν προς έρευνα μελετήθηκαν ως προς πέντε κύρια 

χαρακτηριστικά: 

α) το μουσικό κείμενο 

β) τους δακτυλισμούς 

γ) τις δυναμικές και τα σημεία έκφρασης 

δ) το pedal 

ε) τις ενδείξεις φραζαρίσματος. 

 Για λόγους ευχρηστίας, καθεμιά από τις δώδεκα σπουδές χωρίστηκε σε τμήματα 

ανάλογα με την μελωδική- αρμονική δομή του μουσικού κειμένου και μελετήθηκε ως προς 

καθένα από αυτά πέντε τα χαρακτηριστικά. Έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα στοιχεία που 

διαφοροποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις εκδόσεις, και είναι αυτά τα οποία παρουσιάζονται 

στους πίνακες που ακολουθούν. Ωστόσο, θα γίνει αναφορά σε κάθε στοιχείο, κοινό και μη, 

στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων.  
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 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες ανά σπουδή. Κάθε πίνακας αφορά ένα 

ξεχωριστό υπό μελέτη χαρακτηριστικό.  

Η έκδοση του Institut Fryderyka Chopina για λόγους συντομίας θα αναφέρεται στο 

εξής ως Paderewski, μιας και άτυπα είναι γνωστή και με αυτή την ονομασία (Michałowski & 

Samson, 2008). 

 Για τις εκδόσεις Henle Verlag και Paderewski, οι δακτυλισμοί με πλάγιους 

χαρακτήρες είναι των εκδοτών, ενώ αυτοί με τους απλούς χαρακτήρες είναι του Chopin 

(Chopin, 1978: 135· Chopin, 1983: VIII). 
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3.2 Πίνακες- Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

3.2.1 Etude Op.10 No.1 

Πίνακας 1.1 Μουσικό κείμενο 

Allegro, = 176 σε όλες τις εκδόσεις 

Παρουσίαση του αριστερού χεριού το οποίο είναι  γραμμένο με ολόκληρα σε όλες τις εκδόσεις, εκτός από τα μέτρα 49 και 65 στην έκδοση του 

von Bülow, όπου υπάρχει μια διαφοροποίηση. 

Ισχύουν οι εξής παραδοχές: 

- Οι νότες συμβολίζονται με γράμματα του λατινικού αλφάβητου. 

- Σε κάθε περίπτωση έχουμε αρμονικά διαστήματα 8ης το τονικό ύψος των οποίων σημειώνεται με κριτήριο το τονικό ύψος της βάσης του 

διαστήματος , εκτός αν δίπλα στη νότα υπάρχει αστερίσκος, οπότε υπονοείται η μεμονωμένη νότα. 

- Για τον προσδιορισμό του τονικού ύψους ακολουθείται η εξής τυποποίηση: Νότες που ανήκουν στην οκτάβα του 1ου μέτρου 

συμβολίζονται απλά με το γράμμα του ονόματός τους, νότες που ανήκουν στην οκτάβα του 2ου μέτρου, συμβολίζονται με ένα (-) πριν 

από το γράμμα δηλ. –c. 

- Για παράδειγμα, στο 1o μέτρο αν θέλουμε να σημειώσουμε την οκτάβα θα γράψουμε «C», ενώ αν θέλουμε να γράψουμε τη βάση του 

διαστήματος ως μεμονωμένη νότα, αυτό θα γραφεί: «C*»   
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1-8 9-16  17-24 25-36 37-48 49-56 57-66 67-79 Μέτρα 

μ.1 μ.2  μ.9  μ.10  μ.26 μ.29 μ.32 μ.35  μ.49 μ.57 μ.65  

Εκδόσεις               

Cortot c* & (-c) c* & (c) c* c  d* & (-d) c  & (-c) -c -a  -c c* -c  

von Bülow c* c* c* c  d* c* -c* -a*  Βλ. μουσικό 
παράδειγμα 
παρακάτω 

c* Βλ. μουσικό 
παράδειγμα 
παρακάτω 

 

Henle- Verlag c c c c  d c -c -a  -c c -c  

Paderewski c c c c  d c -c -a  -c c c  

 

Τα μέτρα 49 και 65 είναι ίδια όσον αφορά στο ρυθμικό μέρος του αριστερού χεριού το οποίο εξετάζεται.  Ως εκ τούτου, το παράδειγμα αναφέρεται στο μέτρο 49, αλλά 
ισχύει ακριβώς το ίδιο και στο μέτρο 65.  

Ο von Bülow γράφει στο μέτρο 49:    ενώ οι υπόλοιποι 3 επιμελητές γράφουν: 
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Πίνακας 1.2 Δακτυλισμοί  

 

                                                 
2 Βλέπε Cortot 

 Βλέπε von Bülow 

3 Βλέπε Henle- Verlag 

1-8 9-16  17-24 25-36 37-48 49-56 57-66 67-79 Μέτρα 

δεξί χέρι μ.4 μ.16  μ.18 & μ.20  μ. 22  μ. 23 μ. 27 μ. 30  μ. 31      

Εκδόσεις             

Cortot 1ος χρόνος 5-3-2-1 1ος χρόνος 5-3-2-1 

2ος χρόνος 5-4-2-1 

Όπως το 
μ.16  

1ος -2ος 
χρόνος 5-3-
2-1 

1ος χρόνος  

1-2-3 

1ος χρόνος  

1-2-4 

1ος χρόνος 
5-3-2-1 

1ος 
χρόνος  

1-2-4 

    

von Bülow 1ος χρόνος 5-4-2-1 Βλ. C2 Όπως το 
μ.16 

Βλ. C Βλ. C Βλ. C 1ος χρόνος 
5-4-2-1 

Βλ. C     

Henle- 
Verlag 

Βλ. B. 1ος χρόνος 5-4-2-1 

2ος χρόνος μόνο 5 

στο 1ο  

Όπως το 
μ.16 

Βλ. C Βλ. C & 
επίσης  

1-3-4 

1ος χρόνος  

1-2-3  

& επίσης 
1-2-4 

Βλ. B. Βλ. C     

Paderewski Βλ. B. Βλ. HV3 Όπως το 
μ.16 

Βλ. C & 
επίσης 5-4-
3-1 

Βλ. C 1ος χρόνος 

 1-2-3 

Βλ. C & 
επίσης 5-4-
2-1 

Βλ. C & 
επίσης 1-
2-3 
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Πίνακας 1.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

1-8 9-16  17-24 

μ. 17-18 μ.19-20 μ.21 μ.23 

Μέτρα 

μ.1-2, 5-6, 
7-8 

μ.3 μ.4 μ.11-12 μ.15-16 

α. χ. δ. χ.     

Εκδόσεις            

Cortot   
2ος,3ος,4
ος 
χρόνος 
> στο 

1ο  

 
ανά 4 

> 
στο 1ο 

  mf 
espre
ssivo  

mp Βλ. μ.11-12 cresc. f 

von Bülow 
 

3ος 
χρόνος
> στο 

1ο   

 ανά 4 

> 
στο 1ο  

,εκτός 
από το 
3ο , στο 
4ο έχει 
marc. 

 
προσθέτει 
και dimin. 

mf 
espre
ssivo  

p Βλ. μ.11-12 cresc. f 

Henle- Verlag  Βλ. μ.11-12  

Paderewski  Βλ. μ.11-12  
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25-36 37-48 49-56 

μ.26 μ.32 
α. χ. 

Μέτρα 

  

μ.34 μ.38 & μ.40 
δ. χ. 

μ.45 μ.46 μ.48 μ.50 μ.52 μ.56 

Εκδόσεις            

Cortot 
 

3ος,4ος 
χρόνος > 
στο 1ο 

 

  3ος,4ος 
χρόνος > στο 

1ο  

> στο 

1ο  

α. χ. 4ο 

 
έχει> 

più f & 

για τα 
υπόλοιπα 
βλ.μ.45 

dimin
. 

1ος, 4ος 
χρόνος > στο 

1ο  

4ος χρόνος > 

στο 1ο  

1ος,3ος,4ος 
χρόνος > 
στο 1ο 

 

4ος χρόνος > 

στο 1ο  

von Bülow 
 

1ος,3ος,4ος 
χρόνος > 
στο 1ο 

 

> & 
sfz 

sfz & > 
στον 4ο 
χρόνο 

1ος, 4ος 
χρόνος > στο 

1ο , στον 
4ο και fz 

Βλ. 
C. 

Βλ. C. Βλ. C.  Βλ. C.   1ος, 4ος 
χρόνος > στο 

1ο , στον 
4ο  & fz 

Henle- Verlag     4ος χρόνος > 

στο 1ο  

   dimin
. 

   Βλ. C. 

Paderewski     Βλ. HV    dimin
. 

4ος χρόνος > 

στο 1ο  

 4ος 
χρόνος > 
στο 1ο 

 

Βλ. C. 
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57-66 67-79 

μ.60 μ.64 μ.69-70 

Μέτρα 

μ.57 μ.59 

 δ. χ. α. χ.   

μ.65 μ.67 

 μ.70 

μ.72 μ.75 μ.76 μ.77 μ.78 μ.79 

Εκδόσεις                   

Cortot    3ος,4ος 
χρόνος > 
στο 1ο 

 

  3ος,4ος 
χρόνος 
> στο 

1ο  

 α. χ. 
έχει > 

cresc. 1ος , 3ος,4ος 
χρόνος > 

στο 1ο  

 1ος , 
3ος,4ος 
χρόνος 
> στο 

1ο  

4ος 
χρόνος 
> στο 

1ο  

4ος 
χρόνος 
> στο 

1ο  

ff  & 2ος, 
3ος,4ος 
χρόνος 
> στο 1ο 

 

> στο 

1ο  
κάθε 
χρόνου 

> 
στο 

 

von Bülow f fp και 
3ος,4ος 
χρόνος 
> στο 

1ο   

f 1ος , 
3ος,4ος 
χρόνος > 
στο 1ο 

 

4ος 
χρόνος > 
στο 1ο 

 

f 1ος , 
3ος,4ος 
χρόνος 
> στο 

1ο  

mf Βλ. C. cresc 
από  mf  
σε f  

1ος κ  
3οςχρόνος 
> στο 1ο 

 

f 1ος , 3ος 
χρόνος 
> στο 

1ο  

Βλ. C. Βλ. C.    

Henle- 
Verlag 

   4ος 
χρόνος > 
στο 1ο 

 

  3ος,4ος 
χρόνος 
> στο 

1ο  

  Βλ. C. > στο 1ο 

 κάθε 
χρόνου 

       

Paderewski    Βλ. HV   Βλ. HV   Βλ. C. Βλ. HV        
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Πίνακας 1.4 Pedal 

- O von Bülow δεν υποδεικνύει τη χρήση pedal καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδής 

1-8 9-16  17-24 25-36 37-48 49-56 57-66 67-79 Μέτρα 

μ.4 & μ. 8 μ.5  μ.18, 20  μ.38 & 
μ. 40 

μ.42-44  μ.48 μ.52 μ.53 μ.56 μ.60 μ.74 

Εκδόσεις              

Cortot ξεχωριστό 
για τον 4ο 
χρόνο 

σύμφωνα 
με το α.χ.4 

 σύμφωνα 
με το α.χ.

 όπως το 
μ.4 

σύμφωνα 
με το α.χ. 

ξεχωριστό 
για τον 4ο 
χρόνο 

όπως 
το μ.4 

σύμφωνα 
με το α.χ. 

όπως 
το μ.4 

στον 1ο, 3ο 
κ 4ο χρόνο 

όπως το 
μ.4 

Henle- Verlag όλο το 
μέτρο 

όλο το 
μέτρο 

 όλο το 
μέτρο 

 όπως το 
μ.4 

όλο το 
μέτρο 

μέχρι τον 
3ο χρόνο 
 

όπως 
το μ.4 

όλο το 
μέτρο 

όπως 
το μ.4 

στον 1ο κ 
3ο χρόνο 

όπως το 
μ.4 

Paderewski Βλ. HV Βλ. HV  Βλ. HV  όπως το 
μ.4 

Βλ. HV Βλ. C.  όπως 
το μ.4 

Βλ. HV όπως 
το μ.4 

Βλ. HV όπως το 
μ.4 

 

Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα  

Ενδείξεις για φράσεις στο δεξί χέρι δίνουν μόνο οι Cortot και von Bülow.  Σε γενικές γραμμές οι φράσεις είναι δίμετρες. Διαφορές βρίσκουμε  

π. χ. στο μ. 4 όπου ο von Bülow έχει σε ξεχωριστή φράση, μόνο του τον 4ο χρόνο, ενώ ο Cortot τον συμπεριλαμβάνει μέσα στη μεγάλη φράση.  

Στο μ. 5-6 οι Cortot και Paderewski υποδεικνύουν τη γραμμή της μελωδίας του αριστερού χεριού τοποθετώντας σύζευξη προσωδίας . Σε πολλές 

περιπτώσεις ο Cortot έχει το αριστερό χέρι legato σε αντίθεση με τους υπόλοιπους επιμελητές οι οποίοι δεν έχουν κάποια τέτοια ένδειξη. 

                                                 
4 α. χ. σημαίνει αριστερό χέρι 
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3.2.2. Etude Op. 10 No. 2 

Πίνακας 2.1 Μουσικό κείμενο 

Allegro, = 144 σε όλες τις εκδόσεις 

1-8 9-18 19-25 26-35 36-49 Μέτρα 

  μ.25 α. χ.  
4ος χρόνος 

μ.26 α. χ. 
4ος χρόνος 

μ.28 α. χ. 
1ος χρόνος 

μ.49 οι νότες μι και λα του δεξιού χεριού 
τοποθετούνται: 

Εκδόσεις       

Cortot   

   
στο στο κάτω πεντάγραμμο 

von Bülow   

      με βοηθητικές γραμμές στο στο επάνω 
πεντάγραμμο 

Henle- Verlag   Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. 

Paderewski   Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. 
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Πίνακας 2.2 Δακτυλισμοί 

1-8 9-18 Μέτρα 

δεξί χέρι μ. 1 

1ος /2ος/3ος 
χρόνος 

μ.2 
1ος/2ος/3ος/4ος 
χρόνος 

μ.3  

1ος /3ος 
χρόνος 

μ.4  

1ος χρόνος 

μ.7 

1ος/3ος/4ος 
χρόνος 

μ.8 

1ος χρόνος 

μ.15  2ος/3ος/4ος 
χρόνος 

μ.16 1ος 
χρόνος 

μ.17 1ος/4ος 
χρόνος 

μ.18 2ος χρόνος 

Εκδόσεις           

Cortot 5-3-4-5/ 4-5-
3-4/5-4-5-3 

4-5-3-4/5-4-3-
5/4-5-4-3/5-3-5-
4 

3-5-3-5/3-
5-3-5 

3-5-3-5 3-4-5-3/5-4-
5-4/3-4-5-4 

3-5-3-5 5-3-4-5/4-5-3-
4/3-4-3-5 

4-3-5-3 5-4-3-5/3-
4-5-3 

4-5-3-4 

von Bülow 5-3-4-5/3-4-
3-4/5-3-4-5 

3-4-3-4/5-4-3-
5/4-5-4-3/5-3-5-
4 

3-5-4-5/3-
4-3-4 

Βλ. C Βλ. C Βλ. C 4-3-4-5/4-5-4-
5/4-5-4-5 

4-3-5-4 Βλ. C Βλ. C 

Henle- Verlag 4-3-4-5/3-4-
3-4/5-3-4-3 

3-4-3-4/5-4-3-
4/3-5-4-3/4-3-5-
4 

Βλ. C /Βλ. 
B. 

3-4-3-4 & 
3-5 

5-3-4-3 κ 3-
4-5-(-)/5-4-
5-4 κ 4-3-(-)-
(-)/5-4-5-4 κ 
3-(-)-(-)-(-) 

Βλ. C & 4-
5-3-5 

4-3-4-5/4-5-3-
4/3-4-3-4 

5-4-5-4 5-4-3-4/3-
4-5-4 

3-4-3-4 

Paderewski Βλ. HV Βλ. HV Βλ. C / Βλ. 
B. 

3-4-3-4 5-3-4-3/5-4-
5-4/5-4-5-4 

Βλ. C  Βλ. HV, επίσης 
4ος χρόνος (-)-(-
)-(-)-5 

Βλ. HV, 
επίσης 4-3-
(-)-(-) 

Βλ. HV Βλ. HV 
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19-25Μέτρα 

δεξί χέρι 
μ.19 1ος/2ος/3ος 
χρόνος 

μ.20 1ος/2ος 
χρόνος 

μ.21 1ος/3ος/4ος 
χρόνος 

μ.22  

1ος/4ος χρόνος 

μ.23 1ος/4ος χρόνος μ.24 1ος/2ος/4ος 
χρόνος 

μ.25 4ος χρόνος 

Εκδόσεις        

Cortot 3-5-3-5/3-4-3-
4/5-3-5-3 

3-5-3-5/3-4-3-4 3-4-3-4/5-3-5-3/5-
3-5-4 

3-4-2-4/5-3-5-3 5-3-2-3/4-3-5-3 5-3-5-3/5-3-4-3/4-5-
3-4 

5-3-2-1 

von Bülow 4-5-4-5/4-5-3-
4/5-4-5-4 

3-5-3-54-5-3-4 3-5-4-5/5-3-5-4/5-
3-5-4 

Βλ. C 5-4-2-3/4-3-4-3 4-3-4-3/4-3-4-3/3-5-
3-4 

5-4-3-4 

Henle- 
Verlag 

4-5-3-4/3-4-3-
4/5-3-4-3 

3-4-3-4/3-4-3-4 3-4-3-4/5-4-5-4/5-
3-5-4κ 5-3-5-3 

3-4-2-4 κ 2-3- (-)-
(-)/5-4-3-4 

5-4-3-4/4-3-4-3 4-3-4-3/4-3-4-3/3-
4/3-4 

5-4-3-1 

Paderewski Βλ. HV Βλ. HV 3-4-3-4/5-4-5-4/5-
3-5-4 

3-4-2-4/5-4-3-4 Βλ. HV Βλ. HV Βλ. HV 
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26-35 36-49 Μέτρα 

δεξί χέρι μ.26 
1ος/2ος 
χρόνος 

μ.27 
2ος/3ος/4ος 
χρόνος 

μ.28 3ος 
χρόνος 

μ.29 
3ος/4ος 
χρόνος 

μ.30 
1ος/2ος/3
ος/4ος 
χρόνος  

μ.31 
1ος/2ος/3ος/4ο
ς χρόνος 

μ.32 και 33 
2ος/3ος/4ος 
χρόνος 

μ.35 4ος 
χρόνος 

μ.42 
1ος/2ος/3ος/4ος 
χρόνος 

μ.44 1ος/4ος 
χρόνος 

μ.45 
1ος/2ος/3ος/4ος 
χρόνος 

μ.46 3ος/4ος 
χρόνος 

Εκδόσεις             

Cortot  5-4-3-5 
κ 5-5-4-
5/3-4-3-
1 

3-5-3-5/3-
5-3-4/3-4-
5-3 

4-5-3-5 3-5-3-
5/3-5-3-
5 

3-5-3-4/4-
5-3-5/3-5-
3-4/5-4-3-
5 

3-5-2-3/5-4-
3-5/4-5-3-
4/5-4-3-5 

4-5-3-5/4-5-
3-5/4-5-3-
5/4-5-3-5 

5-4-5-4 
κ 2-3-1-
3 

4-3-5-3/5-3-4-
5/4-5-3-5/3-5-
3-5 

5-4-3-5/3-4-
5-3 

2-3-4-5/4-5-3-
4/5-3-5-3/4-3-
4-5 

5-3-4-3/4-3-
4-5 

von Bülow 5-4-3-
5/3-5-4-
1 

3-5-4-5/4-
5-4-5/4-5-
4-3 

4-5-4-5 3-5-3-
5/4-5-4-
5 

4-5-3-4/4-
5-3-5/3-5-
3-4/5-4-3-
5 

3( στο 3ο 

 )5-4-3-
5/4-5-3-4/5-
4-3-5 

Βλ. C. 5-4-5-4 4-3-5-4/5-3-4-
5/4-5-4-5/3-5-
3-5 

Βλ. C. 5-3-4-5/4-5-3-
4/5-4-5-4/5-3-
4-5 

5-4-5-4/5-3 

Henle- Verlag 5-5-4-
5/3-4-3-
1 

3-5-4-5/3-
4-3-4/3-4-
5-4 

Βλ. C. 3-5-4-5 
κ 3-5-3-
5/4-5-4-
5 κ 3-5-
4-5 

3-4-3-4 κ 
3-5-3-5/5-
4-3-4 κ3-
5-3-4 /3-
4-3-4 κ 3-
5-3-4/5-4-
3-4 

3-4-3-4/5-4-
3-4/3-4-3-
4/5-4-3-4 

4-5-4-5/4-5-
4-5 κ 4-5-3-
5/4-5-4-5 

4-3-4-3 4-3-5-3/4-3-4-
5/4-5-4-5/4-5-
4-5 

5-4-3-4/3-4-
5-4 

2-3-4-5/3-4-3-
4/5-3-4-3/4-3-
4-5 

 

Paderewski Βλ. HV Βλ. HV Βλ. C. 3-5-4-
5/4-5-4-
5 

3-4-3-4/5-
4-3-4/3-4-
3-4/5-4-3-
4 

Βλ. HV 4-5-4-5/4-5-
4-5/4-5-4-5 

Βλ. HV Βλ. HV Βλ. HV Βλ. HV  
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5 δ. χ. σημαίνει δεξί χέρι.  

1-8 9-18 19-25 

μ.20  

Μέτρα 

μ.1-2 μ.4, 2ος 
χρόνος 

μ.7 μ.12, 
2ος 
χρόνος 

μ.13 μ.14, 2ος 
χρόνος 

μ.16 

1ος 

χρόνος,  
δ. χ. 

3ος 
χρόνος 
α. χ. 

4ος 
χρόνος  

μ.21 μ.22 

3ος 
χρόνος 

μ.23  μ. 24,1ος 
χρόνος 

μ.25 

Εκδόσεις                

Cortot  
 

στα 4 

   

 

στα 4 

  
του 
χρόνου 

p     

έχει 
> 

fz poco a 
poco 
cresc. 

Βλ. 
μ.20 

  α. χ. 

το  
έχει > 

α. χ. 4ος 
χρόνος 
έχει 
stacc. 

von Bülow stacc. 
για την 
μεσαία 
φωνή 
στο δ. χ, 
5 

> & sfz mf > & sfz  cresc.
-
dimin
. 

στα 4   
του 
χρόνου 

f  
energico 1ο   

> 

   Βλ. 
μ.20 

1ο  
είναι 
p κ 
έχει > 

Βλ. μ.20 το 

έχε
ι > & 
sfz 

 

Henle- 
Verlag 

 >  >      Βλ. C. Βλ. 
μ.20 

  Βλ. 
C. 

 

Paderews
ki 

 >  >      Βλ. C. Βλ. 
μ.20 

  Βλ. 
C. 
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Πίνακας 2.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

26-35 36-49 

μ.30 

 

Μέτρα 

μ. 26, 4ος 
χρόνος, α. 
χ. 

μ. 29 

αρχή του 
μέτρου 

2ος κ 4ος 
χρόνος α. χ. 

μ.32 α. χ.   μ.33 & 34, 
2ος χρόνος, 

1ο  

μ.36 μ.39 μ. 40 μ. 44 μ.47 

Εκδόσεις            

Cortot stacc. f  μόνο >   p Βλ. μ. 33  Βλ. μ.4  

von Bülow  f f fp >  & sfz ff > & fz mfp Βλ. μ. 33 p Βλ. μ.4 f 

Henle- 
Verlag 

 Βλ. C. fz > μόνο στο 
2ο χρόνο 

   Βλ. μ. 33  Βλ. μ.4 f 

Paderewski  Βλ. C. sf Βλ. C.    Βλ. μ. 33  Βλ. μ.4  

 

O Cortot αποδίδει αυξομειώσεις έντασης με περισσότερα «ψαλίδια»., 

Υπάρχουν διαφορές σε sf,  fz και  sfz μεταξύ των εκδόσεων αλλά δεν σχολιάζονται καθώς εκλαμβάνονται ως  διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας έννοιας. Επίσης το ίδιο ισχύει 
και για τονισμούς > και < σε μεμονωμένες νότες. 

Επιπλέον δεν σχολιάζονται διαφορές του τύπου cresc και  ή dimin. και καθώς αποτελούν συνώνυμες εκφράσεις αυξομειούμενης 
έντασης.  
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 Πίνακας 2.4 Pedal 

Μόνο ο Cortot τοποθετεί  pedal καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδής. Οι υπόλοιποι επιμελητές δεν χρησιμοποιούν pedal. Μάλιστα ο Cortot 

προτείνει «πολύ ελαφριά και μέτρια χρήση» του μεσαίου pedal. ( Chopin, 1930: 16) 

Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα  

Γενικά δεν υπάρχουν ενδείξεις φράσεων για το δεξί χέρι από κανέναν επιμελητή. Ο Cortot κάνει μια αρχική υπόδειξη δίνοντας μία φράση για τα 

τέσσερα πρώτα μέτρα. Επίσης στο μ. 18 βρίσκουμε μια σύζευξη προσωδίας στον 3ο- 4ο χρόνο από τους Cortot, Paderewski και  Henle-Verlag. 

Όσον αφορά στο αριστερό χέρι όπου συναντώνται ενδείξεις φραζαρίσματος είναι ίδιες για όλους τους επιμαλητές. 
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3.2.3 Etude Op.10 No.3 

Πίνακας 3.1 Μουσικό κείμενο 

Lento ma non troppo, = 100 σε όλες τις εκδόσεις 

μ.1-21 μ.21-88 μ.39-46 μ.46-54 μ.54-77 Μέτρα 

 μ.1, 2ος χρόνος έως μ.2, 

2ος  χρόνος & μ.9-10 

αντίστοιχοι χρόνοι, δ. χ. 

μ.15, δ. χ. 1ος χρόνος, 2ο  

 μ.30,31,34&35, 

μεσαία φωνή και στα 

2 χέρια 

 μ.62-63 μ.73& 74,2ος χρόνος, α. χ. 

Εκδόσεις        

Cortot 

 

σι# κρατημένο από το 

προηγούμενο  

 

 

 Βλ. μ.1-2 

 

Henle- Verlag 

 

Βλ. C.  

 

 Βλ. μ.1-2 

 

Paderewski Βλ. HV.   Βλ. HV.  Βλ. μ.1-2 
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Πίνακας 3.2 Δακτυλισμοί 

μ.1-21 μ.21-38 

μ.26& 28, 2ος χρόνος  

Μέτρα 

μ.17 2ος 

χρόνος, δ. χ. 

μ.18 2ος 

χρόνος, δ. 

χ. 

μ.19 2ος 

χρόνος, δ. χ.  

μ.22, 2ος 

χρόνος, δ. 

χ. 1ο  

μ.23, δ. 

χ.  
επάνω φωνή 

 

κάτω φωνή 

 

μ.29 α. χ. 

2 

τελευταία 

 

μ. 30 α. χ. μ. 38, 2ο -3ο 

, δ. χ.  

Εκδόσεις           

Cortot (-)-5-5-4 5-5-5-3 5-5-5-3 5 5-4_1* 5-4-5 2-1-3 2-4 5-(-)/ 3-(-) 5_2-3_1 

 

Henle- Verlag (-)-(-)-5-(-)  
5 στο 2ο  

5 4   3-5 3-(-) Βλ. C.  

Paderewski (-)-4-5-3 (-)-4-3-2 5-5-4-3 4 5-4_2 4-(-)-(-) 1-2-1 Βλ. HV. 3-(-)/2(-) 5_2-4_1 
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μ.39-46 μ.46-54 μ.54-77 Μέτρα 

μ. 39-40 
μ.54,  2ος χρόνος  

 

Εκδόσεις    

Cortot ίδιο δακτυλισμό με τον εναλλακτικό της HV 5-5-4  

Henle- Verlag ίδιο δακτυλισμό με Paderewski& εναλλακτικός σε πλάγιους χαρακτήρες (-)-(-)-3  

Paderewski ίδιο δακτυλισμό με HV 5-4-3  

 

* υποδηλώνει αρμονικό διάστημα που παίζεται με το 1ο και 4ο δάχτυλο. Ομοίως κάθε φορά που συναντάται η κάτω παύλα (_).  
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Πίνακας 3.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

μ.1-21 μ.21-38 μ.39-46 μ.46-54  μ.54-77 Μέτρα 

μ. 4, δ. 

χ.  2ος 

χρόνος 

μ.8, δ. χ.  2ος 

χρόνος  

μ. 9 μ. 14-15, δ. χ. , 

1ος χρόνος, 3ο 

 

μ. 16, α. χ.   μ.51  μ. 58-59 μ.69-70   

Εκδόσεις           

Cortot  
& > 

στο  

a Tempo > > σε κάθε 

1ο ανά 

4 

   
δίνει  

σε κάθε χρόνο 

riten.& μετά a 

Tempo 

Henle- 

Verlag 

> — / > & ten. 

στο  

     cresc. & stretto   

Paderewski > Βλ. HV. Βλ. C.      Βλ. HV.   
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Πίνακας 3.4 Pedal 

μ.1-21 μ.21-38 μ.39-46 μ.46-54 μ.54-77 Μέτρα 

μ. 1-19  μ.20-21  μ. 29-41 μ.42-43 & 44-45    

Εκδόσεις        

Cortot υποδεικνύει 

pedal 

 υποδεικνύει 

pedal 

υποδεικνύει 

pedal 

αρχή 42&44 έως  1ο χρόνο των 43-45 

αντίστοιχα 

υποδεικνύει 

pedal 

υποδεικνύει pedal 

Henle- Verlag     Βλ. C.   

Paderewski  αρχή του 20- 2ο 

χρόνο 3ο  του 

21 

  Βλ. C.   
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Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα  

μ. 3 -4, δ. χ. ,επάνω φωνή Ο Cortot έχει δυο φράσεις  ως εξής:  

   Η Henle- Verlag:  

          O  Paderewski:  

μ. 4, , 2ος χρόνος- μ.5, 1ος χρόνος  , μεσαία φωνή: Μόνο ο Cortot τα έχει τοποθετημένα με σύζευξη προσωδίας μέσα σε φράση. 

μ. 5-6, επάνω φωνή, δ. χ. Η Henle- Verlag δίνει τη φράση στο μ.5, ενώ οι υπόλοιποι επιμελητές συμπεριλαμβάνουν στη φράση και το 1ο  

του 6ου  μέτρου. Αντίστοιχα στα μ.7-8. 

μ.71-72, δ. χ. ,επάνω φωνή: Η Henle- Verlag βάζει σύζευξη στα των μέτρων, ενώ οι υπόλοιποι επιμελητές συμπεριλαμβάνουν στη φράση 

και το 1ο του επόμενου μέτρου. 

μ. 73-74: Η Henle- Verlag  έχει μια φράση στο μέτρο σε αντίθεση με τους υπόλοιπους επιμελητές οι οποίοι συνεχίζουν όπως στα μ.71-72.
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3.2.4 Etude Op. 10 No. 4 

Πίνακας 4.1 Μουσικό κείμενο 

Presto, =88 σε όλες τις εκδόσεις 

1-12 13-24 25-33 34-40 41-50 51-63 64-71 71-82 

μ.8 δ. χ. 

Μέτρα 

επάνω 

φωνή 

κάτω 

φωνή 

 μ. 27 α. χ.  μ. 34 3ος 

χρόνος-35, 

δ. χ.  

μ.36 α. χ. μ.45, 2ος – 4ος  

χρόνος, δ. χ. 

 μ.68, 2ος – 4ος  

χρόνος,  α. χ. 

μ.75 α. χ. 

Εκδόσεις           

Cortot 
ανά 2 τα  

ανά 2 

τα  

 το τοποθετεί 

στο  

8va alta 
από 2ο 

χρόνο 

8va alta  το τοποθετεί 

στο  

με βοηθητικές 

γραμμές 

von Bülow 
ανά 4 τα  

σε γκρουπ 

των 3 και 4 

 

 το τοποθετεί 

στο  

με 

βοηθητικές 

γραμμές 

από 3ο 

χρόνο 

με βοηθητικές 

γραμμές 

 με βοηθητικές 

γραμμές 

το τοποθετεί στο 

 

Henle- 

Verlag 

Βλ. C. Βλ. C.   Βλ. B. Βλ. C. Βλ. B.  Βλ. C. Βλ. C. 

Paderewski Βλ. C. Βλ. C.   Βλ. B. Βλ. C. Βλ. C.  Βλ. Β. Βλ. C. 
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Πίνακας 4.2 Δακτυλισμοί 

 

 

 

 

 

 

1-12 13-24 25-33 34-40 

μ. 20, α. χ.  

Μέτρα 

μ.2, 4ος χρόνος, δ. χ. μ.61ος & 2ος χρόνος, α. χ. μ.18 1ος χρόνος, δ. χ. 

2ος χρόνος 4ος χρόνος 

μ.21 1ος 

χρόνος, δ. 

χ. 

  

Εκδόσεις         

Cortot 1-2-1-(-) 2-1-2-(-)/ 4-2-3-(-) &3-2-3-(-) 3-4-2-5 & 2-3-(-)-(-) 4-2-3-1 4-2-3-1 3-4-2-1   

von Bülow  —/ 3-(-)-(-)-(-) (-)-(-)-2-(-) 3-(-)-(-)-(-) 4-(-)-(-)-(-) 2-3-1-(-)   

Henle- 

Verlag 

(-)-2-(-)-(-) (-)-(-)-3-(-)/ 4-2-3-(-) (-)-(-)-2-(-) 4-2-3-(-)     

Paderewski 1-3-2-(-) 2-1-3-1/4-2-3-(-) 3-4-2-(-) 4-2-3-1 4-2-3-1    
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41-50 51-63, 64-71, 71-82 

μ.47 δ. χ.  μ. 50, 4ος χρόνος, α. χ.  

Μέτρα 

μ.46 α. χ. 

1ος χρόνος 2ο  - 2ος χρόνος 2ο    
3ος χρόνος 3ο – 4ος χρόνος 

3ο  

  

Εκδόσεις      

Cortot 2-5-3-1(2)/2(1)-5-3-1/2-5-3-

2/1-2-3-4 

εναλλακτικός: 2-1-2-3 εναλλακτικός: 2-1/3-5-2 2-3-1-2  

von Bülow 2-5-4-1/2-5-4-1/2-5-4-2/1-2-(-

)-(-) 

Δεν υπάρχει εναλλακτικός 

δακτυλισμός 

Δεν υπάρχει εναλλακτικός 

δακτυλισμός 

1-(-)-3-(-)  

Henle- Verlag (-)-(-)-(-)-2/1-4-(-)-(-)/(-)-(-)-(-

)-(-)/1-(-)-3-(-) 

Βλ. B. Βλ. B.   

Paderewski 2-5-4-2/1-4-3-1/2-5-4-2/1-(-)-

(-)-(-) 

Βλ. B. Βλ. B.   
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Πίνακας 4.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

1-12 13-24 

μ.4 δ. χ.  μ. 13  

Μέτρα 

μ.1*-1 α. χ. μ.2& 10  δ. 

χ., > σε 

κάθε 1ο 

ανά 4 

μ.3 α. χ. 

συγχορδίες 

arpeggiato  

 

4ος 

χρόνος 

 

μ. 7, 2ος 

&4ος 

χρόνος 

 

 

 

μ. 11 α. χ. 

συγχορδίες 

arpeggiato 

μ.12  

α. χ., > σε 

κάθε 1ο 

ανά 4 

 

μ. 17 μ. 24 

Εκδόσεις             

Cortot χωρίς  2ος -3ος -4ος 

χρόνος 

1ος  – 2ος 

χρόνος 

> στο 

1ο  

        

       

μόνο > μόνο > 1ος -2ος -3ος 

χρόνος 

ff σε όλους τους 

χρόνους 

mf p 
 

von 

Bülow 

με  Βλ. C.  1ος -2ος -3ος 

χρόνος 

 > & fz > & sfz Βλ. C. ffz 1ος χρόνος  Βλ. 

C. 

p 
 

Henle- 

Verlag 

Βλ. Β.  1ος χρόνος  μόνο > μόνο >   

Βλ. C. 

   Βλ.C. 

 

Paderews

ki 

Βλ. Β. σε όλους 

τους 

χρόνους  

Βλ. C.   μόνο > Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. 

C. 

 Βλ.C. 
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25-33 34-40 41-50 51-63 64-71 71-82 

μ.70 

>  

Μέτρα 

μ.25& 26, 

4ος χρόνος 

μ. 27-32, > σε κάθε 

1ο ανά 4 

μ.33 μ. 34 3ος 

χρόνος 

μ. 37 μ. 48-49 α. χ.   

fff 

δ. χ. α. χ.  

μ.72 μ. 81 3ος 

χρόνος  

Εκδόσεις             

Cortot fz σε όλους τους 

χρόνους 

ff   

 

συγχορδίες 

arpeggiato 

 1ος χρόνο σε κάθε 

χρόνο 

στο 4ο 

  

ff συγχορδία 

arpeggiato 

von Bülow sfzp  μ.29 3ος χρόνος, 

μ.30 1ος &3ος 

χρόνος, μ.31 &32 

σε όλους τους 

χρόνους 

ffz  ffz Βλ. C.  3ος χρόνο 3ο &4ο 

χρόνο 

στο 3ο 

& 

4ο   

Βλ. C Βλ. C. 

Henle- Verlag Βλ.C. 

 

Βλ.C. 

 

 

Βλ. C. 

fp  

 

  Βλ. C. 4ο χρόνο Βλ. C.   

Paderewski Βλ.C. 

 

Βλ.C. 

 

 

Βλ. C. 

Βλ. HV sf   Βλ. C.  Βλ. C.   
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Πίνακας 4.4 Pedal 

71-82 Μέτρα 1-71 

μ. 79-82 

Εκδόσεις   

Cortot υποδεικνύει pedal μ.79, 80 κάθε 1ο χρόνο & 81 μέχρι τέλος 82 

von Bülow  

μ.79-81, 1ο & 81 τελευταίο - τέλος 82 

Henle- Verlag  συνεχόμενο pedal σε όλα τα μέτρα 

Paderewski  Βλ. HV. 
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Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα 

μ. 1*-1, 1ο , α. χ. : Μόνο ο  Cortot δεν ενώνει τις δυο αυτές αξίες.  

μ. 8: Παρατηρείται διαφορά στο φραζάρισμα του δεξιού χεριού, στην οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω. 

μ. 2, δ. χ. : Οι Cortot και Henle- Verlag δίνουν αυτό το μέτρο ως μέρος της φράσης η οποία έχει ξεκινήσει από το 1ο μέτρο. Ο von Bülow 

διακόπτει τη φράση μετά τον 1ο χρόνο και συνεχίζει δίνοντας μικρές φράσεις ανά τέσσερα και  ο Paderewski δίνει από την αρχή του μέτρου 

φράσεις ανά τέσσερα . Ίδια αντιμετώπιση παρατηρείται  στο μ.6 α. χ. , στο μ.10, δ. χ.  

μ. 14-16, α. χ.: Οι Cortot, Henle-Verlag  και Paderewski δίνουν μια φράση για το μ.14 και μια ακόμα για τα μ.15-16.  Ο von Bülow 

διαφοροποιεί το φραζάρισμα, ξεκινώντας τη δεύτερη φράση δυο πριν από τους άλλους, παίρνοντάς τα από το μ. 14.  

μ. 29-30, δ. χ. : Οι Cortot και Paderewski υποδεικνύουν φράσεις ανά 2 χρόνους ξεκινώντας από τον 2ο χρόνο του μ.29 . Η Henle- Verlag βάζει 

δυο φράσεις, μια ανά μέτρο, και  ο von Bülow έχει τον κάθε χρόνο ξεχωριστά.  

μ. 41-43: Οι Cortot, Henle- Verlag  και Paderewski τοποθετούν τις φράσεις ως εξής: 1ος -2ος , 3ος, 4ος χρόνος για καθένα από αυτά τα μέτρα. Ο 

von Bülow δίνει: 1ο -3ο , 4ο χρόνο.  

μ. 79 -81, 1ο  : Οι Cortot, Henle- Verlag  και Paderewski δίνουν μια ενιαία φράση. Ο von Bülow δίνει τη δική του εκδοχή, σύμφωνα με τις 

αλλαγές των θέσεων του δεξιού χεριού.  
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3.2.5 Etude Op. 10 No. 5 

Πίνακας 5.1 Μουσικό κείμενο 

Vivace = 116, σε όλες τις εκδόσεις. 

Ο Bülow δίνει εξάηχα σε μεγάλο μέρος της σπουδής(μ 19-20, .33-40, 69-71), και όταν δίνει τρίηχα, τα έχει  επί το πλείστον ενωμένα από κάτω (μ. 1- 16) 

* το πρώτο όγδοο του χρόνου είναι η ίδια νότα και για τα 2 χέρια, οπότε και ο Paderewski που έχει παύση τετάρτου, γράφει στην ουσία το ίδιο πράγμα. 

μ. 1-16 μ. 17-32 33-48 49-67 67-83 Μέτρα 

μ. 4, 1ο & μ7, 

4ο , δ. χ., 

μ.32, δ. χ., 

4ο   

μ, 27-28, δ. 
χ. ρεb, 
σιb,λαb, 
σολb 

μ.33,δ. χ.,  1ο -2ο   
μ. 57-61, α. 
χ. 

μ. 67 δ. 
χ., 1ος 
χρόνος* 

μ. 75 α. χ. 

τελευταίο  

μ. 77, δ. χ., 2ος 
χρόνος-79 1ος 
χρόνος  

μ. 84  

Εκδόσεις          

Cortot 8va alta με 
βοηθητικές 
γραμμές 

μόνο ως 
μέρος του 
τριήχου 

1ο  στο κάτω 
5γραμμο 

εναλλάσσει 

από  & 

 

( )  
non arpeggiato τοποθετεί τις 

νότες και στα 2 
5γραμμα 

arpeggiato 
μόνο το α. χ.  

von Bülow με βοηθητικές   στο 
επάνω 
5γραμμο 

και ως 
ανεξάρτητη 

φωνή  

 στο επάνω 5γραμμο με 
βοηθητικές 
γραμμές 

  
arpeggiato   στο επάνω 

5γραμμο  

arpeggiato και 
τα 2 χέρια 

Henle- 
Verlag 

Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. πρώτες 2 νότες του 1ου 

 στο κάτω 5γραμμο 

Βλ. Β.  Βλ. Β. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. 

Paderewski Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. HV. Βλ. Β. 
 

Βλ. C. Βλ. C. Βλ. Β. 
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Πίνακας 5.2 Δακτυλισμοί 

*διαχωρίζονται ανά τρίηχο 

μ. 1-16 μ. 17-32 33-48 49-67 67-83 

μ, 3, δ. χ. 

Μέτρα 

μ.1 δ. χ., 
1ος χρόνος 

μ.2 , 
α. χ., 
2ο -3ο 

 

2ο 

 

1ο  

3ο 

μ. 23, δ. χ. 1ο 

, 2ο -3ο 

 

μ. 40, 3ο 

 

μ. 58, δ. χ. 
2ο &4ο 

 

μ. 65, δ. χ. μ.66 δ. χ.   

Εκδόσεις           

Cortot 2-5-1/4-2-3 4-5 4 1-4-2 3-2 4-3-2 4-1 

5 5-4/3-2-1/5-4-3( 3-2-1)/2-1-
5(3-2-1) 

3(4)/4-3  

von Bülow 3-5-1/4-2-4 3-4 4 Βλ. C. 4-2 5-3-2  

(-) 4-3/2-1-4/3-2-1/4-3-2 

1/3-(-)  

Henle- 
Verlag 

Βλ. Β.   5( 4) 1-5-2 Βλ. Β. Βλ. Β. 5-1/4-1 

5 3-2/1-4-3/2-1-4/3-2-1 

2(3)/4-(-)  

Paderewski Βλ. Β./ 2-4 4-5  5 (4) Βλ. 
HV. 

Βλ. Β. Βλ. Β. Βλ. HV. Βλ. HV.   
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Πίνακας 5.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

Μόνο ο Cortot γράφει και Brillante. 

μ. 1-16 μ. 17-32 33-48 Μέτρα 

μ. 15 α. 
χ. 

μ. 17-18 α. χ.  μ. 23-28, το 1ο 

ανά 6  

μ.32-33 α. 
χ.  

μ. 35 α. χ. μ. 42& μ.44, α. χ. 

 

μ. 47 μ. 48 

Εκδόσεις         

Cortot 
 > σε κάθε γκρουπ  

εκτός του τελευταίου 

είναι   

ten.   α’ μισό του 

μέτρου  

von Bülow 
 

> σε 17 το 2ο & 18 το 1ο 

 

είναι  
 

 

έχει > στο & 
γράφει espressivo 

 στο β’ μισό 
του μέτρου 

 

Henle- 
Verlag 

Βλ. C. Βλ. Β.  Βλ. Β. Βλ. Β.    Βλ. C. 

Paderewski Βλ. C. Βλ. Β. Βλ. C. Βλ. C.     Βλ. C. 
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μ. 49-67 μ. 67-83 

μ. 55-56 

Μέτρα 

α. χ. δ. χ. 

μ. 61  
μ. 61 τελευταίο -1ο  του 62, & 

τελευταίο του 62 -  του 63 α. χ. 

μ. 65 α. χ.  μ. 69-70 μ. 72 
τελευταίο 

 

Εκδόσεις        

Cortot 

 

  ενωμένα με stacc. 

 

delicato 

Όπως το μ. 17-
18 

> 

von Bülow 

 

 fp απλά ενωμένα 

 

delicato 

Όπως το μ. 17-
18 

 

Henle- 
Verlag 

Βλ. C. > στο 3ο 

του 
κάθε μέτρου 

 καθόλου ενωμένα· στο μ.63 είναι stacc. 

 

delicatissimo 

Όπως το μ. 17-
18 

 

Paderewski Βλ. B. Βλ. HV.   Βλ. C.  Βλ. HV. Όπως το μ. 17-
18 
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Πίνακας 5.4 Pedal 

μ. 1-16 Μέτρα 

μ. 1  μ. 2 μ.3 μ. 4 μ. 5-6 μ. 7 μ. 8 μ.9-12  μ.13-14 μ. 15 μ. 16 

Εκδόσεις            

Cortot 3ο  - 4ο 

 

3ο -  4ο 

 

1ο -2ο 
& 3ο – 

4ο  

1ο -2ο 
& 3ο 
– 

4ο  

Βλ. μ.1-2 ένα σε 
όλο το 
μέτρο 

1ο -3o χρόνο( 
στο τέλος του 
3ου το σηκώνει) 
 

Βλ. μ.1-4 Όπως το μ. 
5-6 

1ο -3ο χρόνο( 
στο τέλος του 
3ου το σηκώνει) 

1ο -2ο  χρόνο 

von Bülow     Βλ.  μ.1-2 Βλ. C. Βλ. C.  Βλ. μ.1-4 Όπως το μ. 
5-6 

ένα σε όλο το 
μέτρο 

Βλ. C. 

Henle- 
Verlag 

 1ο - 3ο 

 

Βλ. C. Βλ. 
C. 

Βλ. μ.1-2, 
εκτός από το 
5 που βάζει 
στον 1ο χρόνο 

 1ο -2ο  χρόνο Βλ. μ.1-4 Όπως το μ. 
5-6 

Βλ. Β. ένα σε όλο το 
μέτρο 

Paderewski ( 1ο - 3ο 

) 

Βλ. 
HV. 

1ο -3ο 

&4ο 

Βλ. 
C. 

Βλ.  μ.1-2 ( ένα 
σε όλο 
το 
μέτρο) 

Βλ. HV.  Βλ. μ.1-4 Όπως το μ. 
5-6 

Βλ. Β. Βλ. HV. 
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μ.17-32 Μέτρα 

μ. 17-18 μ.19-20 μ.21-22 μ. 23-24 μ. 25-26 μ.27-28 μ.29-30 μ. 32 

Εκδόσεις         

Cortot στο 1ο & 2ο 

 

στον 1ο & 2ο 
χρόνων των 
μέτρων 

στον 1ο & 2ο 
χρόνο 

1ο -3ο χρόνο του 23, 4ος 
χρόνος του 23- 3ος 
χρόνος του 24 

1ο -2ο χρόνο 
των μέτρων 

1ο -3ο χρόνο των 
μέτρων 

Βλ. μ.25-26 1ο -3ο χρόνο 

von Bülow 1ο -2ο χρόνο 
του 17 

 1ο -3ο χρόνο ένα σε κάθε μέτρο 1ο -2ο χρόνο 
του 25 

Βλ. C.  Βλ. μ.25-26 Βλ. C. 

Henle- 
Verlag 

 Βλ. C. στον 1ο & 2ο 
χρόνο του 21 

ένα και στα 2 μέτρα Βλ. C. ένα σε κάθε 
μέτρο 

Βλ. μ.25-26 ένα σε όλο το 
μέτρο 

Paderewski  Βλ. C. Βλ. HV. Βλ. HV. Βλ. C. Βλ. HV. Βλ. μ.25-26 Βλ. HV. 
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μ. 33-48 μ. 49-66 μ. 67-
83 

Μέτρα 

μ.41-44 μ.45-46 μ. 47-48 μ. 49-54 μ. 55-56 μ. 57-58 μ.59-60 μ. 61-62 μ63-65 μ.66  

Εκδόσεις            

Cortot αλλάζει 
κάθε 
χρόνο  

1ο  του 45 & 
μετά αλλαγή στο 
3ο -4ο  , στο 46 
σύμφωνα με το 
α. χ. 

μ.47 στο 1ο & 3ο 

, μ. 48 
σύμφωνα με το 
α. χ. 

Βλ. 1-6 
1ο -3ο  
και στα 2 
μέτρα  

1ο -3ο 

 

και στα 
2 μέτρα 

 ένα σε 
κάθε μέτρο 
 

μ.63-64 
ενιαίο, 
μ.64 ένα 
σε όλο 
το μέτρο 

στον 1ο 
& 2ο 
χρόνο 

 

von Bülow    Βλ. 1-6        

Henle- Verlag ενιαίο 
σε όλα 
τα 
μέτρα 

ένα και στα 2 
μέτρα από το 2ο   

του 47- τέλος 
του 48 

Βλ. 1-6 1ο -2ο & 3ο 

– 4ο  

Βλ. C. 
1ο -3ο  
και στα 2 
μέτρα 

Βλ. C. ενιαίο 
και στα 
3 μέτρα  

Βλ. C.  

Paderewski Βλ. 
ΗV.  

Βλ. ΗV. Βλ. ΗV. Βλ. 1-6 Βλ. ΗV. Βλ. C. Βλ. ΗV. Βλ. C. Βλ. ΗV. Βλ. C.  

  

Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα 

μ. 17-18, δ. χ.:  Οι Cortot και Paderewski έχουν σε μια φράση και τα δυο μέτρα. Όπως επίσης το ίδιο κάνει και η Henle-Verlag με τη διαφορά 

πως προσθέτει στη φράση και το τελευταίο τρίηχο του μ. 16.  Ο von Bülow  στο μ.16 δίνει φράσεις των τεσσάρων   και στο μ .17 δίνει δυο 
φράσεις ανά δυο τρίηχα.  

μ. 65-66: Μόνο ο Cortot χωρίζει τα δυο μέτρα σε δυο φράσεις (μια ανά μέτρο). Οι υπόλοιποι επιμελητές έχουν μια φράση και για τα δυο μέτρα. 
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3.2.6 Etude Op. 10 No.6 

Πίνακας 6.1 Μουσικό κείμενο 

Andante,  = 69, μόνο ο Cortot γράφει = 69 

μ. 1-16 μ. 17-28 μ.29-40 Μέτρα 

μ. 7, 15 α. χ. 1η 6άδα μ. 9 δ. χ. 

μ.15 

μ. 17 μεσαία φωνή 
μ. 22 δ. χ. τελευταίο   
της 6άδας 

μ. 26 

μ. 38-39, δ. χ. 

τελευταίο   της 
κάθε 6άδας 

μ. 40, δ. χ. 

Εκδόσεις       

Cortot 

τα 4 μεσαία  είναι στο  , 
επάνω 5γραμμο, 1ο & 6ο στο 

 , κάτω 5γραμμο 

 

στο    , επάνω 5γραμμο, με 
βοηθητικές γραμμές 

Βλ. μ. 22  , κάτω πεντάγραμμο 

Henle- 
Verlag όλη η εξάδα στο  , κάτω 

5γραμμο  

Βλ. C. 
  , κάτω 5γραμμο 

Βλ. μ. 22 Βλ. C. 

Paderewski Βλ. HV.  

 
  , επάνω 5γραμμο, 
με βοηθητικές γραμμές 

Βλ. C. Βλ. μ. 22 
 , επάνω 5γραμμο, με 

βοηθητικές γραμμές 
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μ. 41-53 

μ. 51-52, δ. χ.  

Μέτρα 

μ.47, 48 &49, δ. 
χ. ,1η 6άδα των 
μέτρων 

μ. 50, δ. χ. 2η 6άδα  

 
χωρισμός των σε 
γκρουπ 

μ.53 νότα σολ 

Εκδόσεις      

Cortot Βλ. μ.7 

όλη στο  , επάνω 
5γραμμο 

 , κάτω 5γραμμο 
5άδα-2άδα-4άδα-2άδα-
4άδα-2άδα-4άδα-1άδα  , κάτω 5γραμμο 

Henle- Verlag Βλ. μ.7 
τα 2 τελευταία  στο 

 , κάτω πεντάγραμμο 

Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. 

Paderewski Βλ. μ.7 
το 5ο  στο  , κάτω 
πεντάγραμμο 

 , κάτω 5γραμμο, εκτός από 

τα τελευταία  των γκρουπ 

που είναι   , επάνω 5γραμμο 

 6άδα- 6άδα-6άδα-6άδα 
 , επάνω 5γραμμο, με βοηθητικές 

γραμμές 
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Πίνακας 6.2 Δακτυλισμοί  

μ. 1-16 

μ.15  

Μέτρα 

μ. 1 
δ. χ. 
τελευ
-ταίο 

 

μ. 2 
α. χ. 

1ο  

μ. 3 α. χ. μ.4 α. χ.  μ.5 α. χ. μ. 6 α. χ., 
1η 6άδα, 
τελευταί

ο  

μ. 7 
μεσαία 
φωνή 

μ. 8 1η 
6άδα, 
τελευταία 

3  

μ. 9 δ. 
χ. 
τελευ-

ταίο 

α. χ., 1η 

6άδα 
δ. χ.  

μ. 16, 2η 
6άδα 

Εκδόσεις             

Cortot 2 1 (-)-1-3-1-2-4 1-2-3-2-1-4/ 1-
(-) 

(-)-2-3-2-1-(-) 1 1(α. χ.)-3-
2-4-3-1( δ. 
χ.) 

2-1-2 2 (-)-2-3(-)-
1-2 

5_1- 
4_2 

4-2-4-2-3-5 

Henle- 
Verlag 

1  3-2(1)-4(3)-2-3-
4/ 3-2-4-2-3 

1-2-3-1-2-4/ 2-
1 

 3 1-1-2-1-
2(α. χ .)-1 

1-2-1 1 1-2-1-2-1-
(-) 

(-)- 4_1 4-1-3-1-2-4 

Paderewski Βλ. 
HV. 

 

2 (-)-2-4-2-3-4/ 3-
2-4-2-3 & (-)-1-
3-1-2-4/2-1-3-1-
2  

Βλ. HV. (-)-1-3-1-2-4 Βλ. HV. 1-2-1-2-1-
1(α. χ.) 

Βλ. HV. Βλ. HV. 

 

1-2-1-2-1-
2 

5_3-
4_2 

Βλ. HV. 
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μ. 17-28, μεσαία φωνή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά μ.29-40 μ. 41-53 

μ.26 

Μέτρα 

μ. 17  μ. 18  μ. 19  μ. 20  μ. 21. μ. 23 

2η 6άδα δ. χ. 

μ.27-28 μ.29-31 μ.40 2η 
6άδα 

μ.47 
μεσαία 
φωνή, 1η 
6άδα 

Εκδόσεις             

Cortot 2-1-2-1-2-
1/2-1-2-1-
(-)-1( α. χ. 
) 

(-)-1-2-1-
2-4/5-1-3-
2-1-(-) 

1-3-2-3-
2-1/2-3-
1-2-1( α. 
χ.) 

(-)-1-2-1-2-
4/5-3-4-1-2-
5 

(-)-(-)-2-
3-2-(-)/2-
3-2-4-3-1 

2-3-2-3-2-
2(α. χ.)/1-2-
1-3-2-1(α. 
χ.) 

2-2-1-3-
2-1 

5_3/5_3 υποδεικνύει 
δακτυλισμό 

υποδεικνύει 
δακτυλισμό 

2-1 (-)-3-2-4-
3-2(α. χ.) 

Henle- 
Verlag 

2-3-1-3-2-
1/(-)-(-)-2-
1-(-)-1 

(-)-1-2-1-
2-3/4-1-3-
1-2-5 

 καθόλου 
δάχτυλα/ 3-
(-)-(-)-1-(-)-
(-) 

  (-)-(-)-(-
)-3(-)-(-) 

    1-2-1-2-1-
2(α. χ.) 

Paderewski 2-3-1-3-2-
1/2-1-2-(-
)-2-1 

(-)-1-2-1-
2-3/4-1-3-
1(2)-2(1)-
5 

2-3-1-3-
2-1/2-1-
2-1-2-
1(α. χ.) 

(-)-1-2-1-2-
3/4-1-3-1-2-
4 

(-)-3-1-3-
(-)-(-
)/καθόλου 
δάχτυλα 

2-3-1-3-(-)-
(-)/2-(-)-(-)-
(-)-(-)-(-) 

2-3-1-3-
(-)-(-) 

5_3/5_4   2-3 1-2-1-2-1-
1(α. χ.) 
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Πίνακας 6.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης  

Και οι τρεις επιμελητές δίνουν con molto espressione, sempre legatissimo (ο Cortot το δίνει στο μ.5).  

μ. 1-16 μ. 17-28 μ.29-40 μ. 41-53 Μέτρα 

μ. 11 δ. χ. 

1ο  

μ. 13 μ. 17-20, α. χ., 

1ο  κάθε 
μέτρου 

μ. 21 μ. 23 α. χ. 2ο μισό 

του μέτρου,  

μ. 36 μ. 41 δ. χ. 1ο 

 

μ. 50 α. χ. 2ο μισό του 

μέτρου,  

Εκδόσεις         

Cortot   >   cantabile  
 

  

Henle- 
Verlag 

> f   > 
 

> > 

Paderewski > f    
 & (dimin.) 

> > 

 

Πίνακας 6.4 Pedal 

Δεν υποδεικνύεται pedal από κανένα εκδότη σε όλη τη διάρκεια της σπουδής.  

Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα 

μ.1-16 και μ 41-46: Φράσεις για το δεξί χέρι δίνει μόνο ο Cortot.  

μ.17-28, δ. χ. : Φράσεις δίνουν οι Henle- Verlag και Paderewski, μία ανά δυο μέτρα. Στα μ.21-26 δίνει και ο Cortot. 

μ. 47- 51, δ. χ. : Οι Cortot και Henle- Verlag δίνουν μια φράση ανά μέτρο στα μ. 47-49. Ο Paderewski δίνει μία φράση μ.47- 49 3ο χρόνο και 

μια από το μ. 49 3ο χρόνο-51.  
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3.2.7 Etude Op. 10 No. 7 

Πίνακας 7.1 Μουσικό κείμενο 

Vivace  = 84 σε όλες τις εκδόσεις 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδής, ο Von Bülow χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο γραφής για το δεξί χέρι: , ενώ οι υπόλοιποι επιμελητές:  

μ. 1-16 μ. 17-33 μ. 34-59 Μέτρα 

μ. 2, 6,14,  α. χ. μ. 17 -23 σε 
διάφορους 
χρόνους, δ. χ. 

μ. 
34,35,38,39, 
α. χ.  

μ. 42.43.45,47 σε 
διάφορους 
χρόνους, δ. χ. 

μ. 43, α. χ. μ. 45, δ. χ. 

μ. 51 2ος χρόνος-56 1ο , δ. χ 

Εκδόσεις        

Cortot 

 
 

Όπως μ. 2 
 

  

κατεβάζει το δ. χ. στο κάτω 
πεντάγραμμο 

von Bülow 

  

Όπως μ. 2 

  
 

τοποθετεί στο επάνω 
πεντάγραμμο 

Henle- Verlag Βλ. C. Βλ. C. Όπως μ. 2 Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. 

Paderewski Βλ. C.  Βλ. C. Όπως μ. 2 Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. 
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Πίνακας 7.2 Δακτυλισμοί 

μ. 1-33 μ. 34-59 Μέτρα 

 μ. 42, δ. χ., 2ο γκρουπ 

Εκδόσεις   

Cortot  (-)-(-)-3_2-5_1-3_2-5_1 

von Bülow   

Henle- Verlag  (-)-(-)-3_2-5_1-4_2-5_1 

Paderewski  Βλ. HV.  

 

Πίνακας 7.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

μ. 1-16 μ. 17-33 μ. 34-59 Μέτρα 

μ. 2 μ.3 &11 μ.4, 
δ. χ. 

μ. 5 μ. 8 μ. 16 μ. 
25 

μ. 26. 
α. χ. 

μ. 32 μ. 34 μ. 48 μ. 54, δ. χ. 
μ. 58, 2ο  

Εκδόσεις              

Cortot    sempre 
legato 

μόνο το 
cresc. 

  >  το 1ο 

είναι 
p,μετά 
έρχεται το f 

> στο 1ο -

7ο  

> 

von Bülow Βλ. C. sf στον 4ο 
χρόνο 

> στο 
1ο & 
4ο 
χρόνο 

 κορύφωση 
του cresc. 
σε f 

espressivo& 
οριοθετημένη 
κορύφωση του 
cresc σε f 

f fp  p Βλ. C. Βλ. C. > & sfz 

Henle- 
Verlag 

    Βλ. C.   fz   f από το 
πρώτο 

του 
μέτρου 

> στο 2ο -

4ο -6ο  

ff 

Paderewski     Βλ. C.      Βλ. HV Βλ. C. Βλ. HV 
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Πίνακας 7.4 Pedal 

μ. 1-16 μ. 17-33 μ. 34-59 Μέτρα 

μ. 1-15 μ. 16 μ. 17-21, 23 μ. 22 μ. 24, 25 μ.26-33 μ. 34-55 μ. 56-59 

Εκδόσεις         

Cortot υποδεικνύει 
pedal στο 1ο  στο 1ο & 4ο  

στο 4ο 

 

2ο -4ο 

 

υποδεικνύει 
pedal 

υποδεικνύει 
pedal 

από 56-59 1ο χρόνο, στον 3ο ξαναβάζει & 
στο 59 έχει ξεχωριστό 

von Bülow         

Henle- Verlag  σε όλο το μέτρο σε όλο το μέτρο     ένα pedal για όλα τα μέτρα 

Paderewski  Βλ. HV Βλ. HV     Βλ. HV 

 

Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα  

μ. 29-32: Παρατηρείται μεγάλη διαφορά στις φράσεις που παρουσιάζουν και οι τέσσερις οι επιμελητές, στοιχείο το οποίο θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά με παραδείγματα στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων.  

 

 

 

 



84 

 

 

3.2.8 Etude Op.10 No.8 

Πίνακας 8.1 Μουσικό κείμενο 

Allegro, = 88 σε όλες τις εκδόσεις 

μ. 1-14 μ. 15-28 μ. 29-46 μ. 47- 60 μ. 61-74 μ. 75-95 Μέτρα 

δ. χ. : μ.1*-1 1ος , μ.8 4ος , 
μ.9-11, 1ος & 4ος   χρόνος  

μ.16 4ος ,μ.17 1ος, μ.22 4ος , 
μ.23,24 1ος& 4ος ,μ. 25 1ος 
χρόνος 

  μ.68 4ος  , μ.69,70 1ος & 4ος , 
μ.71 1ος χρόνος 

μ.80 α. χ. μεσαία φωνή 

Εκδόσεις       

Cortot 8va alta 8va alta   8va alta 

 

Henle- 
Verlag 

με βοηθητικές  με βοηθητικές    με βοηθητικές  
 

Paderewski Βλ. HV.  Βλ. HV.    Βλ. HV.  Βλ. HV. 
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Πίνακας 8.2 Δακτυλισμοί 

μ. 1-14 μ. 15-28 μ. 29-46 

μ. 1 

Μέτρα 

1* tr 

δ. χ. α. χ. 

μ.2  
α. χ. 2ος χρόνος 
& μετά 

μ. 7& 8 ,δ. 
χ. 
τελευταίο 

  

μ. 8. δ. 
χ. 1ος 
χρόνος   

μ.14, δ. χ. 1ος ,2ος 
,4ος χρόνος  

μ. 18 δ. χ. 
1ος χρόνος 

μ.19 -24 μ. 28, δ. χ. , 
3ος χρόνος 

μ.30 α. χ. 
τελευταίο 

 

Εκδόσεις            

Cortot 2-3 και 1-2 
η κατάληξη 

5-3-2-1/ 
4-3-2-1 

1-2-1-2 3-4-1-1-3 5 4-1-2-3 5-1-2-5/4-2-1-
5/4-2-3-1 

3-1-2-3 προτείνει 
δακτυλισμό 

1-3-4-2 3 

Henle- 
Verlag 

 4-3-2-
1/4-3-2-
1 

1-(-)-(-)-
2 

1(2)-(-)-1-1-4 4 3-1-2-3 5-1-2-5/4-1-2-
5/4-(-)-4(3)-(-) 

  1-2(3)-4-2  

Paderewski  Βλ. HV.  2-(-)/3-
1(2)-2 

3-(-)-1-1-4 4 Βλ. HV. 5-1(2)-2(1)-5/4-
1-2-5/4-2-4-(3)-1 

  Βλ. HV. 4 
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μ.47-
60 

μ. 61-74  μ. 75-95 

μ.78 μ. 89 2ος  - 4ος χρόνος 

Μέτρα 

 μ. 61, 
δ. χ.  

1ο  

μ.67, δ. χ. 
τελευταία 

2  

μ.68 
1ος 
χρόνος 

μ.75 δ. χ.  μ. 76 δ. χ. 
1ος χρόνος 

δ. χ. 1ος-
2ος χρόνος 

α. χ. 1ος 
– 2ος 
χρόνος 

μ. 
81.δ.χ. 
3ος 
χρόνος 

3ο  

μ. 86 1ος 
χρόνος 

δ. χ.  α. χ.  

Εκδόσεις             

Cortot  5 (-)-5 4-1-2-3 3-(-)-2-4/3-1-2-
4/3-5-4-1/5-4-1-2 

3-5-4-(-) 2-4-5-1/2-
3-1-2 

1-2 4 3-2-1-5 2-4-3-1/2-5-4-
2/1-4-3-1 

5-1(2)-2(1)-
4/ομοίως  

Henle- 
Verlag 

 4 2-4 3-1-2-3 (-)-(-)-3-5/4-1-2-
4/3-5-4-1/5-(-)-1-(-
) 

(-)-5-5-1 1-2-4-1/2-
4(3)-1-2 

1-1 5 Βλ. C. 2-4-5-2/1-5-4-
2/1-5-4-2 

4-2-1-4/5-1(2)-
2(1)-4/5-(-)-(-)-
4 

Padere-
wski 

 4 Βλ. HV. Βλ. 
HV. 

Βλ. C.  Βλ. HV. Βλ. HV. Βλ. HV.  Βλ. HV. 5-2-1-5 2-4-5(3)-
2(1)/1(2)-5-4-
2/1-5-4-2 

4-2-1-4/5-1-2-
4/(-)-(-)-(-)-4 
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Πίνακας 8.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

μ. 1-14 μ. 15-28 μ. 29-46 μ. 47- 60 μ. 61-74 μ. 75-95 Μέτρα 

μ.12  μ.22 μ.29 μ. 38& 40 α. χ. 
2ος χρόνος  

μ. 50, α. χ. τελευταίο 

 

μ.73 μ.74 μ. 79, α. χ.  μ.91 μ.93 

Εκδόσεις           

Cortot 
 

 mp 
 

  dimin. (>)-(-)-(>)-
(>) 

 
 

Henle- 
Verlag 

 cresc.  Βλ. C.  > 
 

 (-)->-(-)-> con forza  

Paderewski  Βλ. HV.  meno f 

 

Βλ. HV. f & μετά 

 

Βλ. 
HV. 

Βλ. HV.   
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Πίνακας 8.4 Pedal 

 

 

 

 

μ. 1-14 μ. 15-28 μ. 29-46 Μέτρα 

μ.1-2 μ. 2 μ. 3-4 μ. 4 μ. 6-14 μ. 15-16, 
17-18, 19-
20, 21-22 

μ.  
23-24,26,28 

μ.25 μ.29-30, 
31-32, 33-
34, 35-36 

μ.37-46 

Εκδόσεις           

Cortot μέχρι τον 3ο χρόνο 
του 1ου μέτρου& 
ξανά για τον 1ο 
χρόνο του 2ου  

μέτρου 

στον 3ο & 
4ο χρόνο 

μέχρι τον 3ο 
χρόνο του 
μέτρου 

υποδεικνύει 
pedal 

υποδεικνύει 
pedal 

Όπως μ. 1-2 υποδεικνύει 
pedal 

στον 1ο & 3ο 
χρόνο 

Όπως  
μ. 1-2 

υποδεικνύει 
pedal 

Henle- 
Verlag 

σε όλο το μέτρο 
μέχρι & τον 1ο 
χρόνο του 2ου 
μέτρου 

 μέχρι τον 1ο 
χρόνο του 4ου 
μέτρου 

  Όπως μ. 1-2  σε όλο το 
μέτρο 

Όπως 
 μ. 1-2 

 

Paderewsk
i 

Βλ. HV.  μέχρι το 
τέλος του 
μέτρου 

  Όπως μ. 1-2  Βλ. HV. Όπως  
μ. 1-2 
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Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα  

μ. 4-5, 18-19, 32-33: Ο Cortot έχει δυο ξεχωριστές φράσεις, μία ανά μέτρο, ενώ οι υπόλοιποι επιμελητές έχουν μία φράση και για τα δυο μέτρα. 

μ. 47- 60 μ. 61-74 μ. 75-95 Μέτρα 

μ.48, 50,57-
60 

μ.51-57 μ. 61-62, 63-
64, 65-
66,67-68 

μ.69,70, 3ος -
4ος  χρόνος, 
74  

μ. 71-72 μ.73 μ.75 3ος -4ος 
χρόνος, 77-85, 
89-94 

μ.76 86-88 

Εκδόσεις          

Cortot υποδεικνύει 
pedal 

51μέχρι &το 1ο του 53, από το 

τελευταίο του 54 μέχρι τον 2ο 
χρόνο του 57& ξανά στον 2ο & 4ο 
χρόνο του 57 

Όπως μ. 1-2 υποδεικνύει 
pedal 

71 μέχρι τον 
4ο χρόνο, 72 
σε όλο το 
μέτρο 

μέχρι τον 
4ο χρόνο 
του μέτρου

υποδεικνύει 
pedal 

1ο χρόνο & στον 
2ο–4ο χρόνο  

στο 86 & στο 
87-88 

Henle- 
Verlag 

 1ο-4ο χρόνο του 51, από το 2ο 
χρόνο του 53 μέχρι το τέλος του 56 

Όπως μ. 1-2  συνεχόμενο & 
στα 2 μέτρα 

σε όλο το 
μέτρο 

 μέχρι τον 4ο 
χρόνο  

ενιαίο στα 3 
μέτρα 

Paderews
ki 

 
από το 51 μέχρι &το 1ο του 53, , 
από το 2ο χρόνο του 53 μέχρι το 
τέλος του 54, από το 55 μέχρι το 56

Όπως μ. 1-2  71 σε όλο το 
μέτρο, 72 
καθόλου 

Βλ. HV.  Βλ. HV. Βλ. HV. 
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μ. 24, 2ος χρόνος-26: Ο Cortot αφήνει χωρίς σύζευξη τον 3ο και 4ο χρόνο του μ.24 και έχει από μία φράση στα μέτρα 25 και 26. Η Henle- 

Verlag δημιουργεί τρεις φράσεις: η πρώτη αποτελείται από τον 3ο και 4ο χρόνο του μ.24., η δεύτερη αποτελείται από το μ.25 και η τρίτη από το 

μέτρο 26. Ο Paderewski τοποθετεί σε μια φράση από τον 3ο χρόνο του μ. 24 ,μέχρι το προτελευταίο   του μ.16, αφήνοντας το τελευταίο να 

συγκαταλεχθεί στην επόμενη φράση των μέτρων 27-28. 

μ. 36-37: Ο Cortot έχει σε μια φράση όλο το μ. 36 και στο μ.37 σημειώνει φράσεις ανά ένα χρόνο. Η Henle-Verlag στο μ.36 δεν έχει κάποια 

σύζευξη και στο μ.37 σημειώνει τις φράσεις κατά τον ίδιο τρόπο με τον Cortot. O Paderewski τοποθετεί μια φράση από το 2ο  του 1ου χρόνου 

στο μ. 36 μέχρι και τον 1ο χρόνο του μ.37 και μετά σημειώνει τις φράσεις ανά ένα χρόνο, όπως οι υπόλοιποι.  

μ. 57- 60: Ο Cortot σημειώνει τη σύζευξη προσωδίας  στον 1ο χρόνο του μ.7 και έπειτα ανά 2 χρόνους ως το μ.60· δηλ. 2ο -3ο χρόνο, 4ο -1ο 

χρόνο, κ. ο. κ. Ο Paderewski σημειώνει τις φράσεις και αυτός ανά 2 χρόνους, ξεκινώντας από την  αρχή του μ.57: 1ος -2ος χρόνος, 3ος -4ος, κ. ο. 

κ. Η Henle-Verlag  δεν έχει κάποια ένδειξη.  

μ. 69, 2ος χρόνος -71: Αντίστοιχα με τα μ. 24, 2ο χρόνο-26. 

μ. 74: Ο Cortot έχει μια φράση στο μέτρο, ενώ οι Henle-Verlag και Paderewski σημειώνουν τη φράση στον 3ο χρόνο του μέτρου μέχρι το 1ο  

του μ.75.  

μ. 77- 82: Ο Cortot υποδεικνύει τη φράσεις μία ανά δυο μέτρα. Η  Henle-Verlag έχει μια φράση από μ. 77-80 και μια ακόμα στα μ.81-82. Ο 

Paderewski έχει μια φράση από μ. 77-79 και μια ακόμα από μ.80-82. 

μ. 89, 2ος χρόνος -94, 1ο : Ο Cortot σημειώνει μια φράση από το 2ο χρόνο του μ.89 -92 και μια ακόμα από μ.93- 94, 1ο . Η  Henle-Verlag  

έχει φράση από μ. 89, 2ος χρόνος – 90, μια δεύτερη από 91-92 και μια τρίτη από μ.93- 94, 1ο . Ο Paderewski τοποθετεί όλα τα μέτρα κάτω από 

μια ενιαία φράση.  
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3.2.9 Etude Op. 10 No. 9 

Πίνακας 9.1 Μουσικό κείμενο 

Allegro, molto agitato,  = 96, Μόνο ο Von Bülow δίνει 88. 

μ. 1-16 μ. 17-36 μ. 37-68 Μέτρα 

μ.8 & 16,  α. χ. μ.20 δ. 
χ. 

.21 δ. χ. 
στολίδι 

μ.25-26 α. χ. μ. 27 α. χ.  μ. 31, 32, 35 
& 36, 2η 
6άδα 

μ. 44 α. χ. μ. 56, δ. χ.  μ. 64 δ. χ.  

Εκδόσεις          

Cortot 
  

γραμμένες 
οι  νότες 

η πρώτη 
νότα από 
κάθε 6άδα 
είναι μόνο 

 

6άδες Βλ. μ.8 Βλ. μ.8 

  

von Bülow 

 
 

 η πρώτη 
νότα από 
κάθε 6άδα 

είναι και  

4άδες Βλ. μ.8 Βλ. μ.8 

  

Henle- 
Verlag 

Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. μ.8 Βλ. μ.8 Βλ. C. Βλ. C.  

Paderewski Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. μ.8 Βλ. μ.8 Βλ. C. Βλ. Β.  
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Πίνακας 9.2 Δακτυλισμοί 

μ. 1-16 μ. 17-36 μ. 37-68 Μέτρα 

μ. 1 α. χ. 2ο  μ. 3, 3ο  

μ. 26, α. χ.  

Εκδόσεις     

Cortot 3 3 (-)-2-1-3-(-)-(-)  
von Bülow 3 4   

Henle- 
Verlag 

4/3 4   

Paderewski 4 3   

 

Πίνακας 9.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

Οι Cortot,  Henle- Verlag και Paderewski γράφουν legatissimo, o von Bülow γράφει sempre legato  

μ. 1-16 μ. 17-36 μ. 37-68 Μέτρα 

μ.3,11  

3ο  

μ.9 
 

μ. 
11. 

μ. 12 μ.13 μ. 20, 1η αξία μ.23-24 μ.48  μ. 

50&52

μ.59 μ.63 

Εκδόσεις            

Cortot  sotto voce & 
sempre 
legatissimo 

   fz & > sempre più 
stretto  

  p & ten.στο  

 

 

von Bülow >  f  sotto voce ten. , > & 
dimin. 

sempre più 
stringendo 

 fz f  
& ten.στο  

 

 
σύμφωνα με τη 
μελωδία στο δ. χ. 

Henle- Verlag  Βλ. C.    Βλ. C. Βλ. C.   Βλ. C.  

Paderewski  Βλ. C.    Βλ. C. Βλ. C.   Βλ. C.  
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Πίνακας 9.4 Pedal 

μ. 1-16 μ. 17-36 Μέτρα 

μ.1-4 μ. 5-7 μ.8 μ. 9-15 μ.16 μ.17-
18 

μ.19 μ.20-21 μ.22-23 μ.24-25 μ.26 μ.27 μ.28 μ.29-36 

Εκδόσει
ς 

              

Cortot ανά 6άδα 

,σηκώνε
ται & 
ξαναμπαίνει 

ανά 6άδα 

(*) 

ανά 6άδα 

(*) 

ανά 6άδα 

(*) 

ανά 6άδα 

(*) 

Βλ. 
μ.9-
15 

Βλ. μ.16 ενιαίο σε 
κάθε 
μέτρο(*) 

ενιαίο από 
τη 2η 6άδα 
του 22- 
τέλος του 
23(*) 

ανά 6άδα 

(*) 

ενιαίο σε 
όλο το 
μέτρο(*) 

αλλάζει 
κάθε 

 

1ο  & 2ο  

-
τέλος 
του 
μέτρου 

ανά 6άδα 

(*) 

von 
Bülow 

  ενιαίο σε 
όλο το 
μέτρο 

 ενιαίο σε 
όλο το 
μέτρο 

Βλ. 
μ.9-
15 

Βλ. μ.16      ενιαίο 
σε όλο 
το 
μέτρο 

 

Henle- 
Verlag 

Βλ. C Βλ. C Βλ. C Βλ. C Βλ. B. Βλ. 
μ.9-
15 

Βλ. μ.16 Βλ. C Βλ. C. Βλ. C ανά 6άδα 

,σηκ
ώνεται & 
ξαναμπαί
νει 

  Βλ. C 

Padere
wski 

Βλ. C Βλ. C ( 
γράφει 
segue) 

Βλ. C Βλ. C 
(segue 
από το 
μ.5 & 
μετά) 

Βλ. B. Βλ. 
μ.9-
15 

Βλ. μ.16 Βλ. C ανά 6άδα, 
σηκώνεται 
& 
ξαναμπαίν
ει & στο 
23 
καθόλου 

Βλ. C Βλ. HV.   Βλ. C  

 

* Από το μ.5 μέχρι το τέλος της σπουδής, όπου ο Cortot χρησιμοποιεί pedal, το αλλάζει και δεν το σηκώνει. Για λόγους ευταξίας, όπου το pedal 
τoυ Cortot είναι ίδιο ρυθμικά και η μόνη διαφορά με άλλους επιμελητές είναι το αν σηκώνεται ή αν αλλάζει, θα σημειώνεται δίπλα ένας 
αστερίσκος. (*)  
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μ. 37-68 Μέτρα 

μ.37-48 μ.49-52 μ.53-56 57-68 

Εκδόσεις     

Cortot υποδεικνύει pedal 

ανά 6άδα (*) ανά 6άδα (*) ανά 6άδα (*) 

von Bülow  μ.50 &52, στη 2η 6άδα   

Henle- Verlag  Βλ. C ενιαίο σε όλα τα μέτρα Βλ. C 

Paderewski  Βλ. C  Βλ. HV. Βλ. C  

 

 

Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα, στο δεξί χέρι 

μ. 6-8: Όλοι οι επιμελητές συμπεριλαμβάνουν και το μ. 8 στην ενιαία φράση που ξεκινάει από το μ. 6, μόνο ο von Bülow σταματάει τη φράση 
στο τέλος του μ.7 και το μ. 8 μένει χωρίς σύζευξη προσωδίας. Αντίστοιχη περίπτωση είναι στα μέτρα 10-12, 14-16. 

μ. 17-20: ο von Bülow χωρίζει ως εξής: από μ.17-1ο  του 19, υπόλοιπο μ.19, και το μ.20 μόνο του. Οι υπόλοιποι επιμελητές έχουν μια ενιαία 
φράση και για τα 3 μέτρα.  

μ.20 λεβάρε- 24, 1ο :  Οι Henle- Verlag και  Paderewski υποδεικνύουν τη φράση με τον ίδιο τρόπο: μ.20 λεβάρε – 22 1ο   και  μ.22 2ο   - 

24, 1ο .  Οι Von Bülow και Cortot χρησιμοποιούν ο καθένας το δικό του τρόπο φραζαρίσματος, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από τους 
υπόλοιπους. 6 

                                                 
6 Αναλυτικός σχολιασμός και παράθεση παραδείγματος θα γίνει στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.  
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3.2.10 Etude Op.10 No.10 

Πίνακας 10.1 Μουσικό κείμενο 

Vivace assai,  = 152, η Henle- Verlag δίνει = 80 

μ. 1-16 μ. 17-28 μ. 29-42 μ. 43-54 

μ. 45, α. χ.  

Μέτρα 

μ. 1-8 α. 
χ. 
μεσαία 
φωνή 
με τα 

 & 

μ. 8, δ. 
χ., 1ο 
τρίηχο κ 
1 νότα 
του 
επόμενου 

μ. 16 δ. χ. 
2ο μισό του 
μέτρου 

μ. 23 δ. χ. 5η 

2άδα  

μ. 34 δ. χ. μ. 35, δ. 
χ.  5η 
2άδα  

μ. 40, δ. 
χ. , 3η 

3άδα 

1ο  7ο & 12ο  

   

μ. 46 7ο 
& 12ο 

 

μ. 48 

7ο   

Εκδόσεις            

Cortot μη 
παρεστι
γμένα 

8va alta  

1 6άδα  λαb με  σε 
παρένθεση 

γραφή ανά 3 

 

ρε  
λαb μιb-σολ-σιb ρεbb μιbb σολb 

Henle- 
Verlag 

Βλ. C. με 
βοηθητικ
ές  

2 3άδες  

την b σε 
παρένθεση 

γραφή ανά 2 

 

ρε b 
λα  

μιb-σιb 
ντο  ρε  

Βλ. C. 

Paderewski τα δίνει 
παρεστι
γμένα 

Βλ. HV. Βλ. HV. λα Βλ. HV. Βλ. HV. Βλ. HV. μιb-σολ-σιb, με 
το μιb κρατημένο 
από το 
προηγούμενο 
μέτρο 

Βλ. C. Βλ. C. φα# 
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μ. 43-54 μ. 55-77 Μέτρα 

μ. 49, α. χ. 

 

μ. 53, α. χ. 1ο 

 και δ. χ. 1ο 

 

μ. 54 1ο  δ. χ. τρίηχο μ. 64 δ. χ. 5η 2άδα μ. 76 δ. χ. 
τελευταίο 3ηχο  

μ.77 

Εκδόσεις       

Cortot 
σι  λα  

8va alta  ντοb 

 

 

Henle- Verlag Βλ. C. Βλ. C.  με βοηθητικές  
σι  

Βλ. C.  λαb, το οποίο το συνδέει με το λαb του 
τελευταίου 3ηχου του προηγούμενου μέτρου, και 

το τοποθετεί στο  στο κάτω 5γραμμο 

Paderewski σιb σιbb Βλ. HV. Βλ. HV. 

 

λαb, το οποίο είναι κρατημένο από το  του 
τελευταίου 3ηχου του προηγούμενου μέτρου, και 

το τοποθετεί στο  , επάνω 5γραμμο, με 
βοηθητικές γραμμές 
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Πίνακας 10.2 Δακτυλισμοί 

μ. 1-16 μ. 17-77 Μέτρα 

μ.1*  

Εκδόσεις   

Cortot 2  
Henle- 
Verlag 

1  

Paderewski 1  

 

 

Πίνακας 10.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

μ. 1-16 

μ.1-8 9-16 

Μέτρα 

τονισμοί δ. χ. μ. 2 μ.7-8 μ.16 

Εκδόσεις     

Cortot τη νότα της μελωδίας που 
βρίσκεται στις 2ες & 4ες 3άδες 

 μόνο cresc   

Henle- 
Verlag 

σε όλη τη μελωδία στην επάνω 
φωνή  

f ως αποκορύφωμα του 
cresc. από το μ.7 

f ως αποκορύφωμα του 
cresc. 

Paderewski Βλ. HV. Βλ. HV.  Βλ. HV. Βλ. HV. 
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μ. 17-28 μ. 29-42 μ. 43-54 

μ. 17-20 

Μέτρα 

μ.17  

μ.26, 
δ. χ. , 
2η 
2άδα  

μ.28 μ. 29 μ.41-42 μ.43 μ. 44 μ. 49 μ. 51 

Εκδόσεις           

Cortot f 
legatissimo 

 > στη  νότα της 
μελωδίας που 
βρίσκεται στις 2ες & 
4ες 3άδες, στο μ.20 
έχει και στην 3η 
3άδα 

  dolce > ανά 2η 
3άδα στο 

1ο  

 
sf  στη 2η 
3άδα & 

 

sempre legatissimo legerissimo e dim.  

Henle- 
Verlag 

f > σε όλη τη μελωδία 
στην επάνω φωνή 

> rallentanto 
( στο μ.29 a 
tempo) 

 > ανά 1η 
3άδα στο 

3ο  

  delicatissimo legatissimo e dim. 

Paderewski Βλ.C.  Βλ. HV. > Βλ. HV. (f) Βλ. C.   Βλ. HV. Βλ. HV. 
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Πίνακας 10.4 Pedal 

μ. 1-16 

μ.1-7 

Μέτρα 

μ.1  μ. 2-4 μ. 5-7  
μ.8 μ. 9-14 μ.15 μ.16  

Εκδόσεις        

Cortot pedal με βάση τη μεσαία φωνή που δίνει στο α. χ. 

με & . Το σηκώνει κ το ξαναβάζει κάθε 

4  

βάζει & σηκώνει σε 
κάθε 3άδα από τη 2η & 
μετά 

στην αρχή κάθε 
6άδας, το σηκώνει κ 
το ξαναβάζει κάθε 

4  

1ο -4ο  της κάθε 
6άδας 

1η 6άδα: 1ο -3ο , 2η 
6άδα: σε όλη 

Henle- 
Verlag 

  
ενιαίο σε 
όλο το 
μέτρο. 

1ο -5ο  της 
κάθε 6άδας  

     

Paderewski Βλ. HV. Βλ. HV. 
μ.7 1ο -5ο  
της κάθε 6άδας 

σε όλη τη 2η 6άδα Βλ. HV. σε όλη τη 2η 6άδα βάζει & σηκώνει σε κάθε 
6άδα  

 

μ. 55-77 Μέτρα 

μ. 62 μ. 63 μ. 66, δ. χ. μ. 72 μ. 75 

Εκδόσεις      

Cortot mf 
 

> στις 3 τελευταίες 2άδες legatissimo pp 

Henle- Verlag    legerissimo f 

Paderewski    Βλ. HV.  
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μ. 17-28 Μέτρα 

μ.17-20 μ.21-22 μ. 23 μ.24-26 μ.27  μ.28 

Εκδόσεις       

Cortot στην πρώτη 3άδα & μετά 
ανάλογα με τους τονισμούς 
που δίνει στο δ. χ.  

1ο -4ο  της 
κάθε 6άδας 

1ο -5ο  
της κάθε 
6άδας 

1ο -4ο  της κάθε 
6άδας 

1ο -4ο  της κάθε 6άδας 1η 6άδα 1ο -4ο , 2η 6άδα: 
σε όλη 

Henle- 
Verlag 

    ξεκινάει pedal που δεν 
σηκώνεται, παρά αλλάζει στο 
μ.43,2η 3άδα. 

 

Paderewski 

μ.7 1ο -5ο  της κάθε 6άδας 

 Βλ. C. 

1ο -5ο  της κάθε 
6άδας 

ενιαίο  ενιαίο  
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μ. 29-42 μ. 43-54 

μ.29-34 

Μέτρα 

μ.29-31  μ.32 μ.33-34

μ.35-38 μ.39  μ.40-42 μ. 44 μ.49 μ.50, 52 μ.51 μ.53 

Εκδόσεις            

Cortot κάθε 2η 3άδα & μέχρι το 1ο 

 της επόμενης  
1ο -4ο  
της κάθε 
6άδας 

1η 6άδα 1ο 

-4ο , 2η 
6άδα:1ο -5ο 

 

1ο -5ο  της 
κάθε 6άδας, εκτός 
της τελευταίας 
που το σηκώνει 
στο τέλος της  

2η 3άδα-3η 
&ξανά στην 4η 

1η -3η 3άδα &ξανά 
στην 4η –την αρχή 
του επόμενου μέτρου 

2η 3άδα 
&4η – 
την αρχή 
του 
επόμενου 

1η 3άδα, 2η 
-3η &4η - 
την αρχή 
του μ.51 

2η -4η 
3άδα 

Henle- 
Verlag 

    2η -4η 3άδα ξεκινάει pedal που 
δεν σηκώνεται, παρά 
αλλάζει στο μ. 54 

   

Paderewski 

1ο -5ο  
της κάθε 
6άδας 

ενιαίο   στη 2η 
6άδα 

σε κάθε 6άδα  1η -3η 3άδα    
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μ. 55-77 Μέτρα 

μ. 55-58 μ.59-67 μ.68 μ.69 μ.70-74 μ.75 μ.76 μ.77 

Εκδόσεις         

Cortot κάθε 2η 3άδα & μέχρι 

το 2ο  της επόμενης 
1ο -4ο  της κάθε 
6άδας 

μπαίνει κ 
σηκώνεται 
σε κάθε 
3άδα 

1η 3άδα, 2η – 

2ο της 3ης 
3άδας, 4η 
3άδα 

2η 3άδα- 1ο της 3ης 3άδας, 

4η 3άδα- 1ο του επόμενου 
μέτρου. Με τον ίδιο τρόπο 
υποδεικνύεται το pedal ως το 
μ, 74 

1η 3άδα-2ο 

της 3ης 
3άδας, 4η 
3άδα 

1η 3άδα-2ο 

της 3ης 
3άδας, 4η 
3άδα σε 

κάθε της  

ενιαίο 

Henle- Verlag μ.55 ενιαίο, μ.56- ξεκινάει pedal που δεν σηκώνεται ποτέ 

Paderewski μ.55 ενιαίο, μ.56-58 
καθόλου 

μ.59-60 καθόλου, 
μ.61-66 σε κάθε 
6άδα, μ.67 καθόλου 

σε κάθε 
6άδα 

ενιαίο μ.70 σε κάθε 6άδα, μ.71-74 
καθόλου 
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Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα  

μ. 41-42: Οι Cortot και Paderewski σημειώνουν φράσεις ανά 6άδες , η Henle- Verlag δίνει μόνο στην τελευταία 6άδα του μ.42.  

μ. 43-44: Οι Henle- Verlag και Paderewski δίνουν  μια φράση σε κάθε μέτρο, ενώ οCortot σημειώνει μια φράση από την αρχή του μ.43 μέχρι το 

2ο  της 1ης 3άδας του μ. 44 και μια ακόμα στη συνέχει ως το τέλος του μ.44.  

μ. 45-48: Οι Cortot και Paderewski σημειώνουν φράσεις ανά 6άδες , η Henle- Verlag δίνει μόνο στο μ. 45.  

μ. 75-77: Ο Cortot έχει μια φράση για όλα τα μέτρα. Η Henle-Verlag έχει μια φράση από το μ. 75 1η -3η 3άδα και μια ακόμα από μ. 75, 4η 3άδα. 

76, 2η 3άδα: Ο Paderewski, όμοια με τη Henle- Verlag,  έχει μια φράση από το μ. 75 1η -3η 3άδα,μια από μ. 75, 4η 3άδα- 76,2ο  της  3ης  3άδα 

και μια τρίτη από το υπόλοιπο μέτρο μέχρι και το μ.77.  
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3.2.11 Etude Op. 10 No. 11 

Πίνακας 11.1 Μουσικό κείμενο 

Allegretto, = 76 σε όλες τις εκδόσεις 

O von Bülow έχει arpeggiando στα πρώτα  και μετά γράφει «arpeggiando sempre», ενώ οι υπόλοιπο επιμελητές έχουν το σύμβολο του arpeggiando σε κάθε  κατά τη 
διάρκεια της σπουδής. 

μ. 1-16 μ. 17-32 

μ.28  

Μέτρα 

μ.7 α. χ.  μ.8 α. χ. μ. 11 α. χ. μ.17-22, 24  α. χ.  

δ. χ. α. χ.  

μ. 30 α. 

χ. , 5ο  

Εκδόσεις        

Cortot 
1ο  στο  & τα 

υπόλοιπα στο  

     
φα( b) 

von Bülow 
από το 1ο  στο    

 
 

φα 
φυσικό 

Henle- Verlag Βλ. Β. Βλ. C. Βλ. C.  Βλ. C.  Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. 

Paderewski Βλ. Β. 
 

Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. Β. 
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μ. 33-54 Μέτρα 

μ.33 5ο  μ. 34, 37,38 5ο  
μ.47 δ. χ. μ.52 μ.53 1η συγχορδία 

μ.54 α. χ.  μικρές νότες πριν τη συγχορδία 

Εκδόσεις      

Cortot 

 με πρόταση εκτέλεσης όπως ο 
von Bülow 

αντίστοιχα με το 
μ. 33 

με βοηθητικές 
γραμμές χωριστά κάθε  

arpeggiando 

von Bülow 

 

Βλ. C.  8va alta  

 

non  arpeggiando 

Henle- Verlag Βλ. C.  Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. Β. 

Paderewski Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. C. 
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Πίνακας 11.2 Δακτυλισμοί 

Ο Cortot είναι πολύ γενναιόδωρος αναφορικά με τους δακτυλισμούς σε σημεία που οι άλλοι επιμελητές δεν υποδεικνύουν καθόλου. 

μ. 1-16 μ. 17-32 μ. 33-54 Μέτρα 

μ.1 δ. χ. επάνω 
φωνή 

μ.2, δ. χ. , 2 τελευταίες 
φωνές( από την πιο 
ψηλή προς τη χαμηλή) 

μ.3,4 μ.5 δ. χ. 
επάνω 
φωνή, 6ο 

 

μ.6 δ. χ. 
επάνω 
φωνή, 3ο 

 

μ.17 δ. χ., 2 τελευταίες 
φωνές( από την πιο 
ψηλή προς τη χαμηλή) 

μ.19 δ. χ., 2 τελευταίες 
φωνές( από την πιο 
ψηλή προς τη χαμηλή)  

 

Εκδόσεις         

Cortot (-)-4-3-4-5-4 
(-)-4_2-3_2(5_3)-
4_2(4_3)-5_2-(-) 

υποδεικνύει 
δακτυλισμό 

5 4_3 
(-)-4_2-5_3-3_2-4_2-
5_2-(-) 

5_2-4_2-5_3-3_2-4_2-
5_2 

 

von Bülow (-)-4-3-(-)-(-)-(-) (-)-4-3-(-)-(-)-(-)   (-)_4 (-)-4_3-5_3-4_3-5_2-(-) (-)_2-4_3-5_3-4_3-(-)_3-
(-)_2 

 

Henle- 
Verlag (-)-4-3-(-)-(-)-3(4) (-)-4_2-(-)-(-)-(-)-3(4)  5   

(-)-4-5-3-(-)-(-) (-)-4-5-3-4-(-)  

Paderewski (-)-4-3-(-)-(-)-3 (-)-4_2-(-)-(-)-(-)-(3)  4 5_(-) (-)-(-)-3-4-5-(-) (-)-(-)-(-)-3-4-5  
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Πίνακας 11.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

μ. 1-16 μ. 17-32 Μέτρα 

μ.1-3 μ.5 μ.7, 
δ. χ. 

2ο  

μ. 9,13 μ.10 μ.11,15  μ. 16 μ.17 -24 α. χ. 

τελευταία 

μ.19  μ.21 μ25 μ.25, 
27 δ. χ. 

μ.30 μ.32 

Εκδόσεις               

Cortot  
από 1→ 2 
&2→3 

fz      μ.17, 19 έχει 
ένδειξη 
τενούτας  (—) 
όπως και στο 

1ο  του 19, 
20 

 f  > στη 
μεσαία 
φωνή 

  

von Bülow Βλ. C. fp > f στο 1ο 

 και p 
από το 2ο 
κ μετά 

mf στο 

1ο  
και p 
από το 
2ο κ 
μετά 

mfz στο 

1ο  και 
p από το 
2ο κ μετά 

f  > στο 1ο από 
τα 2 

 fz fz 
 

accelerando 
> κάθε  , 
sf στο 1ο 

και ff  στο 
μέτρο 

Henle- 
Verlag  στο τέλος 

του 1 &2  
       sfp fz fzp 

   

Paderewski Βλ. HV.        Βλ. 
HV. 

sfp sfp    
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μ. 33-54 Μέτρα 

μ.37 μ.38 μ. 39 μ. 40-41 μ. 43 μ.44 μ. 45 μ. 53 

τελευταίο  

μ.54 

Εκδόσεις          

Cortot    poco stringendo e 
crescendo riten. και   

    

von Bülow 
f  στο 1ο , 

p στο 2ο  

mf  στο 1ο , 

p στο 2ο  

mf poco stringendo e 
rinforzando  > στο 3ο  του δ. χ.. Επίσης  

f και riten. 

mf   pp ten fz και  ten 

Henle- 
Verlag   

 
 

f και  
p dolcissimo    ffz 

Paderewski     Βλ. HV. Βλ. HV.   (sf) 
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Πίνακας 11.4 Pedal 

μ. 1-16 μ. 17-32 Μέτρα 

μ. 1-2, 5-6, 9-
10,13-14 

μ. 3-4, 
7-8, 
11-12, 
15-16 

μ.17,19  6ο  

μ.18,20 21-22 μ.23-24 μ.25,27 μ.26,28 μ.29-31 μ.32  

Εκδόσεις           

Cortot 

1ο ,3ο ,5ο   των 
μέτρων 

 αλλάζει το pedal 

από το 5ο  

1ο -4ο  & 
5ο -6ο 

 

1ο ,3ο ,5ο  

 των 
μέτρων 

μ.23: μόνο στο 

1ο , μ.24 

μόνο στο 5ο   

1ο -4ο , 5ο -6ο 

 

1ο 
αλλαγή 
2ο , 2ο -4ο 
, 5ο -6ο 

 

1ο ,3ο ,5ο   
των μέτρων 

1ο ,3ο ,5ο  

 

von Bülow  

Henle- 
Verlag 

ενιαίο στο κάθε 
μέτρο 

ενιαίο 
κ στα 
2 
μέτρα 

το σηκώνει και 
δεν ξαναβάζει 

Βλ. C.   ενιαίο σε 
όλο το μέτρο 

2ο -5ο 

  

ενιαίο στο 
κάθε μέτρο 1ο , 2ο -1ο 

του 33 

Paderewski Βλ. HV.  Βλ. HV. ενιαίο σε 
όλο το 
μέτρο 

Βλ. C.  Βλ. HV. Βλ. HV. Βλ. HV. Βλ. HV. 
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μ. 33-54 Μέτρα 

μ.33 -34,37-
38 

μ.35-36 μ.39-40 μ.41-43 μ.44-45 μ.46-47 μ.48-51 μ. 52-54 

Εκδόσεις         

Cortot 

1ο ,3ο ,5ο   
των μέτρων 

 αλλάζει σε 
κάθε 

.Μόνο 
στο 6ο 

του 39 το 
σηκώνει. 

2ο ,4ο ,6ο  
των μέτρων 
στο μ.43 μόνο 
έχει στο 3ο ,5ο 

 

μ.44 ενιαίο, μ.45:2ο 

-4ο και 5ο -6ο  

μ.46 ενιαίο, μ.47:  

2ο -4ο και 5ο -6ο  

 αρχή του 52, αλλαγή στο 2ο χρόνο 
του 53- 3ο χρόνο του 53 & σε όλο το 
54 

von Bülow  

2ο - 1ο χρόνο του 53, στον 3ο 
χρόνο του 53 & σε όλο το 54 

Henle- Verlag ξεκινάει pedal που δεν σηκώνεται, παρά αλλάζει στο μ.46 ενιαίο κ στα 2 
μέτρα 

ξεκινάει pedal που δεν 
σηκώνεται, παρά αλλάζει στο 
μ.52 

Βλ. B.  

Paderewski ενιαίο στο 
κάθε μέτρο 

   ενιαίο στο κάθε 
μέτρο, στο μ.45 
σηκώνεται στο 5ο 

 

ενιαίο στο κάθε 
μέτρο, στο μ.47 
σηκώνεται στο 5ο 

 

 αρχή του 52- 1ο χρόνο του 53, 3ο 
χρόνο του 53 & σε όλο το 54 
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Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα 

μ.1*-2: O Cortot  χρησιμοποιεί το εξής μοτίβο φραζαρίσματος:  

   Oι Paderewski και von Bülow το εξής:  

    Η Henle- Verlag το εξής:  

μ. 8: Oι Cortot και Henle- Verlag προτείνουν το εξής       

         Ο Paderewski γράφει:     

μ. 14-15: Μετά το πρώτο , ο Paderewski δίνει μία φράση και στα 2 μέτρα. 

 Ο von Bülow σημειώνει: ] 

 Ο Cortot :  

 Η Henle- Verlag:  

 

Γενικότερα παρατηρούμε η Henle – Verlag να χρησιμοποιεί φράσεις στα πλαίσια του μέτρου ή και λιγότερο ενώ οι υπόλοιποι  επιμελητές 

δημιουργούν φράσεις των 6  ξεκινώντας από το 2ο  του κάθε μέτρου μέχρι το 2ο  του επόμενου. 
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3.2.12 Etude Op. 10 No.12  

Πίνακας 12.1 Μουσικό κείμενο 

Allegro con fuoco, =160 μόνο ο Henle- Verlag γράφει = 76 

μ. 1-9 μ. 10-18 μ. 19-28 μ. 29-36 μ. 37-50 Μέτρα 

μ.1   μ. 28 α. χ. 4ος χρόνος  μ.29-33 και στα 2 χέρια μ.39-40 α. χ. 

Εκδόσεις      

Cortot 
 στο κάτω 5γραμμιο σε όλο το 

μέτρο. Το α. χ. είναι γραμμένο 2 χρόνους 

στο επάνω 5γραμμο και 2 χρόνους 

στο  στο κάτω 5γραμμιο. 

   
μ.39 3ος χρόνος 3ο -4ο  & 
όλος ο 4ος χρόνος και μ.40 1ος 

χρόνος είναι στο πάνω 

5γραμμο στο  

von Bülow 

 στο κάτω 5γραμμο ως τον 3ο χρόνο 
γράφοντας το α. χ. εκεί 

 εναρμόνιες νότες σε σχέση 
με τους υπόλοιπους 
επιμελητές 

εναρμόνιες νότες σε 
σχέση με τους 
υπόλοιπους επιμελητές 

όλο στο κάτω 5γραμμο με 
βοηθητικές 

Henle- 
Verlag 

    Βλ. C. 

Paderewski     Βλ. Β. 
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μ. 51-59 μ. 60-68  μ. 69-84 

μ. 70 δ. χ.  

Μέτρα 

  

νότα ρε νότα σολ 

μ. 77, δ. χ. μ. 80 δ. χ. νότα ντο μ. 82 3ος 4ος χρόνος δ. χ. 

Εκδόσεις        

Cortot   
  

 

     
κατεβαίνει το δ. χ. στο κάτω 5γραμμο 

von Bülow   
  

 

 
 στο πάνω 5γραμμιο 

Henle- Verlag    Βλ. C. Βλ. C. 

 

Βλ. C. 

Paderewski   Βλ. HV. Βλ. C. Βλ. C. Βλ. HV. Βλ. C. 
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Πίνακας 12.2 Δακτυλισμοί  

μ. 1-9 μ. 10-18 μ. 19-28 μ. 29-36 μ. 37-50 

μ. 32  

Μέτρα 

 μ. 10-11 δ. 
χ. 

μ. 17 α. χ., 2ος 
χρόνος 

μ. 25 α. χ. 1ος – 2ος 
χρόνος 

μ.29, 1ος , 2ος , 4ος  
χρόνος 

1ος χρόνος 3ο -4ο 4ος χρόνος 3ο -4ο 

μ. 36 α. χ. 
1ος χρόνος 

 

Εκδόσεις          

Cortot  4-5-4/5 2-3-1-4 5-3-2-3/1-3-2-3 5- 5(3)-4(2)/2(1)-
1(2)-5-4/2-1-3-2 

4-3 4-3(3-2) 3-1-2-1  

von Bülow  5-5-4/(-)  (-)-2-1-4/(-)-4-2-3 (-)-5-4/2-1-5-4/(-)-(-
)-2-1 

5-4  4-3-2-1  

Henle- 
Verlag 

 4-(-)-(-)/(-) 2-4-1-3 5-3-2-(-) 5-5-(-)/(-)-1-5-(-)/(-)-
1-(-)-1 

 (-)-2 3-1-(-)-1  

Paderewski   2-4-1-3 κ 2-3-1-4 5-3-2-4/1-4-2-3/ Βλ. HV.  3-2(4-3) (-)-(-)-(-)-1  
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μ. 51-59 μ. 60-68 μ. 69-84 Μέτρα 

μ. 57 α. χ. 2ος χρόνος  
μ.73 α. χ. 1ος χρόνος 3ο -4ο  ως 2ο χρόνο, 1ο -2ο  

μ. 76 α. χ. 3ος  -4ος χρόνος 

Εκδόσεις     

Cortot 2-3-1-4  2-3/1-4 2-1-4-1(1-2-(-)-(-))/ 2-1-3-2 

von Bülow 2-1-3-4  Βλ. C. 2-1-3-2/4-1-3-2 

Henle- Verlag   1-(-)/1-3 
1-2-3-1(2-1-(-)-(-))/2-(-)-(-)-(-) 

Paderewski   1-(-)/1-4 1-2-3-1(2-1-(-)-(-))/3-2-4-(-) 
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Πίνακας 12.3 Δυναμικές και σημεία έκφρασης 

μ. 1-9 μ. 10-18 

μ.2  μ.5  

Μέτρα 

μ.1 α. χ. 
1η 
νότα(λα)  α. χ. 4ος 

χρόνος 
δ. χ. 

μ.3 δ. 
χ.  

μ.4 δ. 
χ. 

1ο  

 

μ.6 μ. 9 μ. 10 δ. χ. μ.11,13 δ. 
χ. μ. 15 1ο  

Εκδόσεις             

Cortot  > στο 

1ο  

 > & f > ff & μετά f 
con fuoco 

8va alta     

con fuoco 

von Bülow  Βλ. C.  > , f & 
ten. 

Βλ. C. f con fuoco με 
βοηθητικές 

dimin. sempre f 
ed agitato 

 > & ten. 
 

Henle- Verlag   cresc. & 
energico 

μόνο fz  fz con forza 
& sempre 
legato  

Βλ. Β.   appassionato  Βλ. C. 

Paderewski >  Βλ. HV. μόνο f Βλ. C. sf con fuoco Βλ. Β.   Βλ. HV.  

 sf con 
forza 
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μ. 19-28 μ. 29-36 

μ.25  μ. 26  

Μέτρα 

μ. 20 μ.21 μ.23 μ.24 

α. χ. δ. χ. α. χ. δ. χ. 

μ.27  μ. 34, 

δ. χ.  

μ. 35 

Εκδόσεις            

Cortot    fz & 
ten. > στο 1ο  ανά 8 

ένδειξη τενούτας 

(—) στα  

1ος ,3ος ,4ος χρόνος, το 1ο 

 

ενδείξεις τενούτας 
(—)  και > 

sf > ff 

von Bülow  pp mfz mfz 2ο & 4ο χρόνο στο 3ο 

 

> σε κάθε αξία που 
παίζει το δ. χ.  2ο  χρόνο στο 3ο  > και  

ff > > 

Henle- 
Verlag 

  fz fz & 
ten. 

    f   

Paderewski sotto 
voce 

 sf sf     sf (sf) (sf) 
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μ. 37-50 μ. 51-59 μ. 60-68  

μ.37, 39 

Μέτρα 

μ.37 

δ. χ. 

μ.39 μ.40 δ. 

χ.  
μ. 41 δ. χ.  

μ. 51 δ. 
χ.  

μ. 52, 2ος 

χρόνος κ 
μετά  

μ.57 δ. χ. 

 

μ. 58, 

1ο  

μ. 61 & 
63 

μ.62 μ.65 

Εκδόσεις             

Cortot ff 
 

  ff  f (subito)  & 

 

>  mp   ff 

von Bülow ff 

 

ff > & fz ff & ten. >  μόνο cresc. > & sfz > mf  f   ff , ten. & 
con 
slancio 

Henle- Verlag fz Βλ. C.  > 
ff που ξεκινά στα  του 
α. χ. 

 Βλ. C.  > p   f   Βλ. C. 

Paderewski f Βλ. C.  > ff  Βλ. C. >  > Βλ. HV. Βλ. C. Βλ. C. 
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μ. 69-84 Μέτρα 

μ. 70 μ.71  μ. 78 μ. 83 μ. 84  

Εκδόσεις      

Cortot dimin.   ff pesante 
κ  > 

von Bülow cantabile 
 

 ff  και  fz 

Henle- Verlag  —,  poco a poco dimin. cresc. fff 
 

Paderewski  
 

Βλ. C. fff 
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Πίνακας 12.4 Pedal   

μ. 1-9 μ. 10-18 μ. 19-28 μ. 29-36 Μέτρα 

μ.1-9 μ.10-13 μ.14 μ.15 μ.16 μ.17-18 μ.25-26 μ. 27 μ.28   

Εκδόσεις           

Cortot υποδεικνύει 
pedal 

υποδεικνύει 
pedal 

 1ο-2ο , 3ο -
4ο χρόνο 

1ο-2ο , 
3ο -4ο 
χρόνο 

υποδεικνύει 
pedal 

υποδεικνύει 
pedal 

1ο -2ο χρόνο, 
3ο & 4ο  

1ο-3ο 

 

υποδεικνύει pedal 

von Bülow   ενιαίο 
σε όλο 
το 
μέτρο 

1ο -4ο  & 
στον 3ο -4ο 
χρόνο 
ενιαίο 

1ο -4ο 

 

  1ο -2ο χρόνο   

Henle- Verlag  

Paderewski  
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Αξιοσημείωτες παρατηρήσεις διαφορών στο φραζάρισμα 

μ. 7-9, 1ο  ( ομοίως στα μ. 47-49, 1ο ) : Οι Cortot και Paderewski τοποθετούν και τα 2 μέτρα κάτω από την ίδια φράση ενώ οι von Bülow 

και Henle- Verlag χωρίζουν τα μέτρα σε 3 φράσεις σύμφωνα με την κατεύθυνση της μελωδίας:  

μ. 37-50 μ. 51-59 μ. 60-68  μ. 69-84 Μέτρα 

μ.37-40 μ. 53 μ. 65 μ.66 μ.67 μ.69, 78 μ. 70-77 μ.80 81-84 

Εκδόσεις          

Cortot 1ο -2ο 3ο &4ο 
χρόνο 

 1ο &3ο 
χρόνο 1ο -3ο  του 

2ου χρόνου 

 1ο &3ο χρόνο υποδεικνύει pedal 1ο &3ο 
χρόνο 

υποδεικνύει pedal 

von Bülow 1ο -3ο χρόνο ενιαίο σε όλο 
το μέτρο 

1ο-2ο χρόνο  1ο-2ο 
χρόνο 

ενιαίο σε όλο 
το μέτρο 

 3ο -4ο 
χρόνο 

 

Henle- Verlag  

Paderewski  
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3.3 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων  

Γενικές παρατηρήσεις 

 Η έκδοση του Institut Fryderyka Chopina, με επιμελητές τους Ignaz Paderewski, Ludwik 

Bronarski και Jόsef Turczynski, κάνει κάποια γενικά σχόλια όσον αφορά στις δυναμικές, τα 

σημεία αγωγικής και τη χρήση του pedal: «…αντιστοιχούν στις πρώτες εκδόσεις και στα 

χειρόγραφα. Συγκεκριμένες και όχι τόσο σημαντικές υποδείξεις έχουν εισαχθεί, αλλά μόνο όπου 

χρειάζεται με βάση τη μεγαλύτερη απήχηση των σύγχρονων πιάνων» (Chopin, 1978:133).Στα 

σημεία που ο  Chopin δεν έχει σημειώσει pedal αυτό γίνεται  επειδή το pedal που απαιτείται είτε 

είναι πολύ απλό, και μπορεί να το βάλει ο καθένας μόνος του, είτε είναι τόσο πολύπλοκο που δεν 

μπορεί να σημειωθεί.  Σε κάθε περίπτωση η χρήση του pedal είναι ένα πολύ λεπτό σημείο και 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το όργανο, το τουσέ, το tempo, ή την ακουστική της 

αίθουσας. Για αυτούς τους λόγους οι επιμελητές αποφάσισαν να αφήσουν το pedal όπως υπάρχει 

στα αυθεντικά έγγραφα. (Chopin, 1978). 

 Παρόμοια σχόλια κάνει και ο Ewald Zimmermann στον πρόλογο της έκδοσης Henle-

Verlag: «Σημεία για το pedal τα οποία υποδεικνύονται πολύ προσεκτικά στα αυτόγραφα, 

πάρθηκαν μόνο από τις κύριες πηγές εφόσον και το αυθεντικό pedal σπάνια συναντά τις 

απαιτήσεις ενός μοντέρνου παιξίματος πιάνου (μεγαλύτερος και περισσότερο ηχηρός ήχος του 

οργάνου μεγαλύτερες αίθουσες). Σήμερα ο πιανίστας πρέπει να αλλάζει το pedal πιο συχνά από 

ότι υποδεικνύουν οι πηγές και στην αίθουσα συναυλιών μπορεί να παίξει βάζοντας pedal που ο 

Chopin δεν το είχε βάλει καθόλου» (Chopin, 1980:VII). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, ο 

σχολιασμός της χρήσης του pedal στις διάφορες εκδόσεις θα είναι ενδεικτικός. 
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3.3.1 Etude Op. 10 No 1  

 Σε αυτή τη σπουδή οι διαφορές που παρατηρούνται στο μουσικό κείμενο έχουν να κάνουν 

με το αριστερό χέρι. Παρατηρούνται διαφορές που έχουν να κάνουν όχι με την ονομασία των 

φθογγόσημων, αλλά με την οκτάβα στην οποία εμφανίζονται καθώς επίσης και με τον αν είναι σε 

αρμονικό διάστημα 8ης ή όχι.  Παράδειγμα ως προς αυτό αποτελούν  τα μέτρα 9-10 , όπου οι 

Cortot και von Bülow δίνουν:  

 

ενώ οι Henle- Verlag και Paderewski δίνουν: 

. 

 Ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται στο μέτρο 49( ομοίως και στο μέτρο 65). Σε 

αντίθεση με τον von Bülow, ο οποίος δίνει  

 

οι υπόλοιποι τρεις επιμελητές έχουν το εξής: 

.  

Κάτι τέτοιο δεν έχει κατ’ ανάγκη κάποια ιδιαίτερη σημασία αναφορικά με το ηχητικό 

αποτέλεσμα, καθώς για να μπορέσει ο πιανίστας στη δεύτερη περίπτωση να ανέβει μια οκτάβα 

επάνω έχοντας τη μεσαία φωνή κρατημένη, θα παίξει στην ουσία αυτό που υποδεικνύει ο von 
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Bülow. Μια τέτοια προσέγγιση ταιριάζει καλύτερα στο χαρακτηρισμό που δίνει ο ίδιος ο von 

Bülow για τη συλλογή του αυτή των σπουδών, η οποία όπως γράφει στον πρόλογο της έκδοσής 

του, έχει πως σκοπό να κάνει τις σπουδές προσιτές ακόμα και σε μη επαγγελματίες  (von Bülow, 

1880). 

Όσον αφορά στους δακτυλισμούς, σε σχέση πάντα με το δεξί χέρι, μια πρώτη διαφορά 

εντοπίζεται στο 4ο μέτρο. Εκεί, ο Cortot δίνει για τον πρώτο χρόνο:  

 

ενώ οι υπόλοιποι 3 επιμελητές δίνουν αντί για 3ο δάχτυλο, 4ο.  Η πρώτη εκδοχή εξασφαλίζει 

μεγαλύτερη σταθερότητα στο χέρι και ισορροπία, καθώς ο συνδυασμός 4ου και 5ου δακτύλου είναι 

από φυσιολογίας του χεριού λιγότερο αποδοτικός.  

Στο 16ο μέτρο, έχουμε τους εξής δακτυλισμούς από τον Cortot :  

 

Ο von Bülow δίνει τον ίδιο δακτυλισμό, ενώ οι Henle- Verlag και Paderewski δίνουν από τον 

πρώτο χρόνο 5-4-2-1. Η τοποθέτηση των δακτύλων 3 και 2 στις συγκεκριμένες νότες από τον 

Cortot  προκαλεί άσκοπο τέντωμα μεταξύ των δακτύλων, πράγμα το οποίο δυσκολεύει την 

ταχύτατη, συνεχόμενη κίνηση του χεριού στο κλαβιέ στο υπόλοιπο του μέτρου. Σε αντίθεση, το 

δακτυλισμός 5-4-2-1, τον οποίο προτείνει και ο Cortot από το 2ο χρόνο, προσφέρει μεγαλύτερο 

άνοιγμα και καλύτερη θέση του χεριού , όχι τόσο βαθιά στα πλήκτρα, έτσι ώστε να βγει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί και το μέτρο 30. 
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 Στο μ.22, όλοι οι επιμελητές προτείνουν:  

  

ενώ ο Paderewski υποδεικνύει και εναλλακτικό δακτυλισμό 

 

 Αυτός ο δακτυλισμός προσφέρει μεν μεγαλύτερο άνοιγμα ώστε να μπορέσει να πιάσει το χέρι το 

διάστημα της 7ης, ωστόσο το χέρι έρχεται πολύ βαθιά στα πλήκτρα, γεγονός που δυσκολεύει την 

ομαλή κατιούσα κίνησή του. Ο αυθεντικός δακτυλισμός (σύμφωνα και με τον Paderewski), είναι 

περισσότερο χρηστικός, τοποθετώντας το χέρι χαμηλά στα πλήκτρα, για ευκολότερη κίνησή του. 

Στο μέτρο 31,  οι επιμελητές προτείνουν 

  

 Πρόσθετα, ο Paderewski προτείνει και 3ο δάχτυλο ως εξής: 
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Μια τέτοια πρόταση είναι ιδιαίτερα υποβοηθητική καθώς, όπως σχολιάστηκε στο 

κεφάλαιο 2.2, πιανίστες με μικρό χέρι τείνουν να αλλάζουν εξ’ ολοκλήρου στον δακτυλισμό, 

πράγμα που δεν τους βοηθά στην σωστή απόδοση της μελωδίας. Έχοντας αυτό τον εναλλακτικό 

δακτυλισμό, ο οποίος δεν απέχει πολύ από την αρχική σκέψη του Chopin (δάχτυλα 1-2-4), είναι 

σε καλύτερη θέση να ανταπεξέλθουν στην τεχνική αυτή δυσκολία. 

Επόμενος τομέας αποτελούν οι δυναμικές και τα σημεία έκφρασης. Τονισμοί (είτε ως >, 

είτε με fz, sf, marc. είτε με συνδυασμό τους) που υπάρχουν από όλους τους επιμελητές στους 4ους 

χρόνους των μέτρων 4, 8, 28, 40, 48 (εκτός της Henle -Verlag), 52 (εκτός von Bülow και Henle –

Verlag), 56, 60, υποδεικνύουν με σαφέστερο τρόπο την αλλαγή της αρμονίας και ως εκ τούτου 

βοηθούν στη γενικότερη ερμηνεία της σπουδής. Στο μέτρο 70 επίσης, υπάρχουν τονισμοί (>), στο 

1ο  του κάθε χρόνου. Ο Cortot, έχει τονισμούς στους χρόνους 1, 3 και 4, ο von Bülow στους 1 

και 3 και οι Henle –Verlag και Paderewski και στους 4 χρόνους του μέτρου. Σε κάθε περίπτωση, 

οι τονισμοί αυτοί δείχνουν ξεκάθαρα στον πιανίστα τη σκέψη του Chopin για έμμεση μελωδία 

στο δεξί χέρι, η οποία θα πρέπει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα .   

Όσον αφορά στη χρήση του pedal, o von Bülow δεν κάνει κάποια υπόδειξη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σπουδής. Από τους υπόλοιπους επιμελητές, η Henle- Verlag και ο Paderewski έχουν 

ακριβώς τις ίδιες υποδείξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφοράς αποτελούν τα μέτρα 4 και 8, 

όπου οι Henle- Verlag και Paderewski έχουν ένα pedal για όλο το μέτρο, ενώ ο Cortot έχει 

ξεχωριστό pedal για τον 4ο χρόνο. Κάτι τέτοιο, σε αρμονία με τον τονισμό που τοποθετεί το 1ο  

του χρόνου , ενισχύει την έκφραση και η αλλαγή αυτή του pedal κάνει τον τονισμό πιο ξεκάθαρο. 
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Στο μέτρο 5 -όπως επίσης και στα μέτρα 18, 20, 42-44, 53- το to pedal σύμφωνα με τον 

Cortot, μπαίνει ανάλογα με την μελωδία του αριστερού χεριού, ενισχύοντάς την. Οι υπόλοιποι 

επιμελητές τοποθετούν ένα pedal σε όλο το μέτρο. 

 

3.3.2 Etude Op.10 No.2 

Διαφορές στο μουσικό κείμενο εντοπίζονται στον 4ο χρόνο του αριστερού χεριού των 

μέτρων 25, 26, 28. Οι Henle-Verlag και Paderewski έχουν  ο Cortot , ενώ ο vοn Bülow έχει  

 Τα μέτρα 25, 26 έχουν ως εξής: 

 κατά τους Henle- Verlag και Paderewski: 

 

 o Cortot δίνει staccato τον 4ο χρόνο: 

 

και ο vοn Bülow δίνει: 

. 

Ας ληφθεί υπόψη το γεγονός πως ο 1ος χρόνος του μ. 26 είναι staccato και μια 7η κάτω, και το χέρι 

έπειτα πρέπει να ανέβει  μια 5η ελαττωμένη επάνω σε τονισμένο μισό. Για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο σε ταχύτητα, δεν είναι δυνατόν ο 4ος χρόνος του μ.25 να κρατηθεί πιστά ως τέταρτο. Ως εκ 

τούτου, οι τοποθετήσεις των Cortot και von Bülow φαίνεται να είναι περισσότερο υποβοηθητικές.  
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 Σε σχέση με τους δακτυλισμούς του δεξιού χεριού, στο 1ο μέτρο έχουμε:  

Cortot 

 

von Bülow 

 

Henle-Verlag & Paderewski 

 

Από την πρώτη κιόλας νότα της σπουδής παρατηρούνται σημαντικές διαφορές. Οι Cortot και von 

Bülow ξεκινούν με 5ο δάχτυλο, ενώ οι Henle-Verlag και Paderewski, δίνοντας τον δακτυλισμό 

του Chopin, ξεκινούν με 4ο . Επίσης ο von Bülow, στον 3ο χρόνο, 4ο , δίνει 5ο δάχτυλο, γεγονός 

που αυτομάτως τοποθετεί το χέρι πιο βαθιά στα πλήκτρα για να μπορέσει να παίξει έπειτα το λα 

με 5ο δάχτυλο.   

Στο 4ο μέτρο, 1ο και 2ο χρόνο, ο von Bülow και ο Paderewski δίνουν 3-4 για τις 

επαναλαμβανόμενες νότες, ενώ η Henle-Verlag δίνει 3-4 και ως εναλλακτικό δακτυλισμό 3-5, 

δακτυλισμό που προτείνει και ο Cortot. Ο τελευταίος φαίνεται να είναι προτιμητέος καθώς το χέρι 
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μπορεί να κρατήσει καλύτερη ισορροπία και να μην ακουστούν αρρυθμίες. Από την άλλη, είναι 

φανερό από τη φυσιολογία του χεριού πως η επαναλαμβανόμενη χρήση 4ου -5ου δακτύλου, με το 

4ο να αποτελεί ασθενέστερο δάχτυλο, αρκετές φορές διαταράσσει την ισορροπία και φυσική θέση 

του χεριού, ιδιαίτερα σε ένα τόσο γρήγορο tempo. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Henle-Verlag και 

Paderewski, ο 4-5 δακτυλισμός είναι αυτός που προτείνει ο Chopin. Κάτι τέτοιο έρχεται σε 

συμφωνία με τα λόγια του Rosen σε σχέση με τους δακτυλισμούς του Chopin, ο οποίος λέει πως ο 

Chopin «αρνείται να συμβιβάσει τις μουσικές του σκέψεις με την άνεση του χεριού» (Rosen,  

1995: 362). Αυτή η σκέψη γίνεται φανερή και σε άλλα σημεία σε αυτή τη σπουδή.  

Στο 8ο μέτρο, 1ο χρόνο, παρατηρείται ακόμα μια σημαντική αλλαγή. Ενώ όλοι οι 

επιμελητές δίνουν 3-5-3-5, η Henle-Verlag προτείνει εναλλακτικά και 4-5-3-5. Αυτός ο 

δακτυλισμός είναι αρκετά υποβοηθητικός για τους πιανίστες με όχι και τόσο μεγάλο άνοιγμα 

καθώς στην πρώτη περίπτωση, η χρήση του 3ου δακτύλου, οδηγεί σε επίπονο τέντωμα του χεριού 

βαθιά στα πλήκτρα, αν ληφθεί υπόψη και το αρμονικό διάστημα που παίζει το χέρι με το 1ο και 2ο 

δάχτυλο: 

. 

Στο μ.15, η συνεχής χρήση 4ου και 5ου δακτύλου από τον von Bülow αποδεικνύεται μη 

πρακτική καθώς η εναλλαγή 4-3 με 4-5 την οποία προτείνουν οι υπόλοιποι επιμελητές είναι πιο 

ξεκούραστη για το χέρι, διευκολύνοντας την ανιούσα κίνηση. Αντίστοιχη περίπτωση συναντάται 

στο μ.27 σε κατιούσα κίνηση. 

Στο μ. 17, 4ο χρόνο, παρατηρείται πως οι Cortot και von Bülow δίνουν για τον 4ο χρόνο 

του μ.17 τα δάχτυλα 3-4-5-4 και ακολουθεί στο μ.18 5ο δάχτυλο ως εξής:   
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ενώ οι Henle-Verlag και Paderewski δίνουν 3-4-5-4 και 5 στο 1ο του μ.18. Από πρακτικής 

πλευράς, διαφαίνεται πως δεν υπάρχει λόγος για δακτυλισμό της πρώτης περίπτωσης καθώς το 

πέρασμα του 5ου δακτύλου που απαιτείται και στις δυο περιπτώσεις είναι πιο εύκολο κάτω από το 

4ο δάχτυλο παρά από το 3ο.  

Στο τελευταίο  του 25ου μέτρου, νότα μι, ο von Bülow δίνει 4ο δάχτυλο σε αντίθεση με 

τους υπόλοιπους οι οποίο δίνουν 1ο. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα περίεργο δεδομένου ότι στο επόμενο 

μέτρο το 1ο απέχει μια 7η προς τα πάνω (νότα μιb). Είναι σαφές πως ο δακτυλισμός του von 

Bülow δεν εξυπηρετεί  στο να γίνει το πήδημα με ακρίβεια.  

Παρακάτω στον 3ο χρόνο του μ.29, η τοποθέτηση από τους Cortot και von Bülow 3ου 

δακτύλου στο 3ο  του χρόνου παρουσιάζει μια δυσκολία. Σηκώνει αυτομάτως τον καρπό πιο 

ψηλά παρεμποδίζοντας έστω και σε μικρό βαθμό την ανάπτυξη της ταχύτητας. Οι Henle-Verlag 

και Paderewski δίνουν 4ο δάχτυλο, σημειώνοντας πως είναι ο δακτυλισμός που προτείνει ο 

Chopin στα χειρόγραφά του. 

Στο τέλος του μ.35 μονάχα ο Cortot κάνει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση 

δακτυλισμού, ξεφεύγοντας από τη χρήση των 3, 4, 5 δακτύλων: χρησιμοποιεί τα πρώτα 3 

δάχτυλα. Μ΄ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ειπωθεί πως «ξεκουράζει» τα 4ο και 5ο δάχτυλα, 

βοηθώντας το χέρι να πάρει μια ανάσα για το finale της σπουδής που ξεκινά με επανάληψη στο 

μ.36.  

Ο von Bülow κάνει πιο εμφανή τη διαφορά της άρθρωσης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ 

των δυο φωνών που καλείται να παίξει το δεξί χέρι, τοποθετώντας στα πρώτα δυο μέτρα staccato 
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για την κάτω φωνή. Στον πρόλογο της έκδοσής του αναφέρει πως «η μεσαία φωνή, η οποία 

εξυπηρετεί το γέμισμα της αρμονίας, πρέπει να εκτελεστεί εξολοκλήρου καθαρά και φευγαλέα , 

που σημαίνει, με μεγάλη προσοχή στην ακριβή αξία των » (von Bülow, 1880: I). Οι υπόλοιποι 

επιμελητές δεν έχουν κάποια ένδειξη. Ωστόσο, ο Cortot σχολιάζει πως αυτή η μεσαία φωνή 

πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης και να λαμβάνεται ως «“pizzicato” συνοδεία, με 

ελαφρύ ήχο ως μπάσου και όχι ως κύριο στήριγμα των επάνω δακτύλων». Προτείνει ο εκτελεστής 

να σκέφτεται τη μεσαία φωνή ως τριακοστά δεύτερα και να τα εκτελεί «χτυπητά» (Chopin, 1930: 

15). 

Όσον αφορά στις ενδείξεις δυναμικής, ο von Bülow είναι πιο συγκεκριμένος και 

αναλυτικός. Για παράδειγμα, στα μέτρα 5-8, όλοι οι επιμελητές έχουν crescendo και  diminuento, 

μόνο ο von Bülow όμως το οριοθετεί βάζοντας mf στην αρχή του 7ου μέτρου. Αντίστοιχη 

περίπτωση παρουσιάζεται στα μέτρα 15-17, όπου ο von Bülow προσθέτει f energico στο μ.16.  

Σε σχέση με το pedal, ο Cortot είναι αυτός που προτείνει τη χρήση του καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σπουδής. Κάνει λόγο για πολύ ελαφριά και διακριτική τοποθέτηση, έτσι ώστε ο ήχος 

να μην είναι πολύ βαρύς και χαθεί έτσι η μυστηριώδης ατμόσφαιρα της σπουδής (Chopin, 1930). 

Το φραζάρισμα στο δεξί είναι εμφανές από την ίδια την πορεία της μελωδίας, γι’ αυτό και 

κανένας εκδότης δεν κάνει ιδιαίτερες επισημάνσεις ως προς αυτό. Μόνο ο Cortot δίνει οδηγίες για 

πιστή ερμηνεία των ενδείξεών του crescendo και diminuento για καλύτερη απόδοση της μελωδίας 

(Chopin, 1930).   Στο αριστερό χέρι, όπου υπάρχει κάποια φράση, δίνεται με τον ίδιο τρόπο από 

όλους τους επιμελητές. 

 

3.3.3 Etude Op.10 No.3 
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 Οι διαφορές που υπάρχουν στο μουσικό κείμενο από έκδοση σε έκδοση είναι ελάχιστες 

και αφορούν καθαρά σε θέματα όψης, που επηρεάζουν ελάχιστα, αν όχι καθόλου, τη μουσική 

εκτέλεση.  Όσον αφορά στους δακτυλισμούς, στο δεξί χέρι, στα  των μ.17-19 και 54, ο Cortot 

υποδεικνύει συνεχόμενη χρήση του 5ου δακτύλου στη legato μελωδία. Οι Henle-Verlag και 

Paderewski δίνουν είτε 4-5 είτε 4-3, γεγονός το οποίο εμφανώς βοηθά των πιανίστα να αποδώσει 

σωστά τη μελωδία ακόμα και χωρίς τη χρήση pedal. 

Για το στολίδι που υπάρχει στα μ. 23, 25, 27, 29 υπάρχουν εναλλακτικοί δακτυλισμοί: οι 

Cortot και Paderewski δίνουν 5ο για το στολίδι και η Henle-Verlag δίνει 4ο . Εναπόκειται στην 

ευκολία του κάθε πιανίστα αν θα χρησιμοποιήσει τον έναν ή τον άλλο δακτυλισμό για να 

αποδοθεί κατάλληλα το στολίδι.  

Στο δεξί χέρι, στην κάτω φωνή του 2ου χρόνου του μ. 26, υπάρχει το εξής ρυθμικό σχήμα: 

. Για αυτό το σχήμα το Cortot δίνει 2-1-3 και ο Paderewski 1-2-1. Η πρώτη υπόδειξη του 

Cortot φαίνεται πως βοηθά περισσότερο στο ομαλό παίξιμο του στολιδιού που ακολουθεί στο μ. 

27.  

Στο μ.21 το  κείμενο σε όλες τις εκδόσεις είναι το εξής 

.  

Οι Cortot και Paderewski κάνουν από μια υπόδειξη για την εκτέλεση του ξένου φθόγγου με τη 

συγχορδία. O Cortot βάζει υποσημείωση στην παρτιτούρα  
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ενώ ο Paderewski στο τέλος του βιβλίου, σχολιάζοντας το χαρακτήρα της έκδοσης αυτής και τον 

τρόπο εκτέλεσης των στολιδιών, σημειώνει το εξής:  «Στα έργα του Chopin τα σημεία που έχουν 

γραφτεί με το ίδιο του το χέρι, μεταξύ άλλων βρίσκουμε σημεία που δείχνουν ότι η πρώτη νότα 

του στολιδιού στο επάνω πεντάγραμμο θα παιχθεί ταυτόχρονα με τη νότα του μπάσου· όπως 

βρίσκουμε στην σπουδή Op. 10 Νo.3 

 » 

(Chopin, 1978:134). 

Όσον αφορά στη χρήση του pedal, οι Henle-Verlag και Paderewski είναι φειδωλοί στην 

τοποθέτησή του. Περισσότερη χρήση κάνει ο Cortot αν και αυτός υποδεικνύει pedal σε λίγα, 

προσεγμένα σημεία.  

Μια αξιόλογη παρατήρηση σε σχέση με το φραζάρισμα του δεξιού χεριού, μπορεί να γίνει 

στα μέτρα 3 & 4.  

Ο Cortot έχει δυο φράσεις  ως εξής 

 

η Henle- Verlag:  

  

και ο Paderewski: 
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Μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό πως οι δυο τελευταίοι επιμελητές δίνουν έμφαση στο  -που 

αποτελεί κορυφή της μελωδίας- ενώ ο Cortot ξεκινά τη φράση στο λεβάρε του 4ου μέτρου, 

θέλοντας να τονίσει περισσότερο την αρχή του επόμενου αυτού μέτρου.  

 

 

3.3.4 Etude Op.10 No.4 

 Διαφορές στο μουσικό κείμενο εντοπίζονται, όπως και στην Op. 10 Νο.3, καθαρά σε 

θέματα όψης. Σε αυτή τη σπουδή για παράδειγμα,  υπάρχουν διαφορές ως προς το αν κάποιες 

νότες θα τοποθετηθούν στο   ή στο  με βοηθητικές γραμμές (βλ. μ. 27 α. χ.) όπως επίσης το 

αν θα γραφούν «8va alta» ή με βοηθητικές γραμμές (βλ. μ. 34-35,45 δ. χ.). Μία επιπλέον διαφορά 

υπάρχει στο δεξί χέρι του 8ου μέτρου.  

Ο Cortot γράφει: 

 

οι Henle-Verlag και Paderewski έχουν: 

 

ενώ ο von Bülow δίνει:  
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Η συγκεκριμένη διαφορά προφανώς έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε εκδότης 

την φράση. Ειδικότερα ο von Bülow, ο οποίος τοποθετεί ξεχωριστά τα τελευταία  , τα 

εκλαμβάνει ως λεβάρε για τον επόμενο χρόνο. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως με το χωρισμό που 

κάνει ο Cortot στα  της κάτω φωνής ( 3  & 4 ), βοηθά στο να αντιληφθεί καλύτερα ο 

πιανίστας το μέτρο ως ενιαία φράση η οποία οδηγεί στο μ.9. Από την άλλη, οι Henle-Verlag και 

Paderewski, παρόλο που έχουν όλο το μέτρο σε μία φράση, μέσω του τρόπου γραφής των , 

προδιαθέτουν τον εκτελεστή να χωρίζει και εκείνος στο μυαλό του τα  ανά δύο. 

 Στο 2ο μέτρο στο δεξί χέρι, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα γκρουπ των 4 . Ο Paderewski 

τοποθετώντας τον ίδιο δακτυλισμό για κάθε γκρουπ, γράφει και για το τελευταίο 1-3-2. Μια 

τέτοια προσέγγιση δυσκολεύει το χέρι στο άνοιγμα 7ης που έχει να κάνει μετά και ως εκ τούτου, 

το 1-2-1 που προτείνει ο Cortot φαίνεται να είναι πιο πρακτικό. Όμοια περίπτωση υπάρχει στο μ.6 

για το αριστερό χέρι.  

Στο μ.21 -1ο χρόνο, ο Cortot δίνει για το δεξί χέρι 3-4-2-1, ενώ ο von Bülow 2-3-1-(-). Ο 

δακτυλισμός του von Bülow τοποθετεί το χέρι πιο βαθιά στα πλήκτρα και η χρήση του αντίχειρα 

σε μαύρο πλήκτρο κατά το παίξιμο γρήγορου χρωματικού περάσματος δεν διευκολύνει την 

κίνηση.  

Στο μ.46, η συνεχόμενη χρήση του 4ου δακτύλου μετά από το 5ο , όπως προτείνουν οι von 

Bülow και Paderewski , και εν μέρει η Henle-Verlag, δεν προτίθεται να είναι ο πιο αποδοτικός σε 

σχέση με την καθαρότητα και την ανάπτυξη της ταχύτητας. Τα δάχτυλα 4 και 5 είναι τα πιο 

αδύναμα, πόσο μάλλον  στο αριστερό χέρι, που για τους περισσότερους πιανίστες δεν είναι τόσο 

ανεξαρτητοποιημένο όσο το δεξί. Ειδικότερα όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε 
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κατέβασμα (όπως στο μέτρο 46), τα οποία παίζονται ff con forza, πιθανότερο είναι ο δακτυλισμός 

που προτείνει ο Cortot, με τη χρήση 5-3 αντί για 5-4, να είναι κατάλληλος για τους περισσότερους 

εκτελεστές. 

Στον 4ο χρόνο του 5ου μέτρου, στο αριστερό χέρι, ο Cortot γράφει: 2-3-1-2, ενώ ο von 

Bülow 1-(-)-3-(-). Οι υπόλοιποι επιμελητές δεν κάνουν κάποια πρόταση. Η χρήση του 3ου 

δακτύλου στο φα# διευκολύνει το πέρασμα του αντίχειρα από κάτω. Μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα τον καθαρότερο ήχο, πράγμα επιθυμητό καθώς ο χρόνος αυτός λειτουργεί ως λεβάρε 

για το μ.51, όπου ακούγεται ξανά το αρχικό θέμα.  

Σε σχέση με τις δυναμικές και τα σημεία έκφρασης, παρατηρούνται διαφορές  σε θέματα 

>, sf, fz, fp, sfz,sfzp κλπ. Όλα αυτά τα σύμβολα οδηγούν στο ίδιο ηχητικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν 

σημεία που οι διαφορές είναι στο αν ένας επιμελητής χρησιμοποιεί τη μια έκφραση ή την άλλη 

(βλ. μ.25), σημεία που κάποιος επιμελητής θα χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα σύμβολα για 

να τονίσει το ίδιο πράγμα (βλ. μ.4) και σημεία που κάποιος επιμελητής χρησιμοποιεί ένα από 

αυτά τα σύμβολα ενώ άλλοι δεν τα χρησιμοποιούν (βλ. μ.34). Διαφορές εντοπίζονται επίσης και 

σε συγχορδίες που είναι  arpeggiato σε κάποιους επιμελητές ενώ σε άλλους όχι (βλ. μ.11, 48, 49,  

81).  

Στο μέτρο 24 οι Cortot, Henle-Verlag και Paderewski δίνουν  . Σε πλήρη 

αντίθεση, ο von Bülow έχει . Πέρα από αυτή την τελευταία διαφορά οι υπόλοιπες δεν 

χρήζουν μεγάλης προσοχής όσον αφορά το ηχητικό αποτέλεσμα που θα έχουν. Σε γενικές 

γραμμές οι εκδόσεις είναι όμοιες ως προς αυτό το σημείο. 

Για το pedal  η μόνη διαφορά η οποία εντοπίζεται έχει να κάνει με τα τελευταία 4 μέτρα 

όπου οι Henle-Verlag και Paderewski έχουν συνεχόμενο pedal ενώ οι Cortot και von Bülow το 

αλλάζουν, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Μια τέτοια διαφοροποίηση δεν είναι και τόσο 

μεγάλης σημασίας, καθώς η χρήση ή η μη χρήση του pedal εναπόκειται και στην κατασκευή του 
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οργάνου και την αίθουσα που γίνεται η εκτέλεση. Την άποψη αυτή, γενικότερα για τη χρήση του 

pedal, υποστηρίζουν και οι Henle-Verlag (Chopin, 1983: II) και Paderewski (Chopin, 1978:133).   

Όσον αφορά στο φραζάρισμα, παρατηρείται ήδη από το λεβάρε του 1ου μέτρου μια 

διαφοροποίηση στο αριστερό χέρι. Μόνο o von Bülow ενώνει τις αξίες με σύζευξη προσωδίας με 

τον ίδιο τρόπο που ενώνει και το δεξί, δίνοντας έμφαση στην αρχή της φράσης.  

Στο μ.2 στο δεξί χέρι, οι Cortot και Henle-Verlag συνεχίζουν τη φράση που έχει ξεκινήσει 

από το 1ο μέτρο ενώ ο von Bülow κλείνει τη φράση στον 1ο χρόνο του μέτρου και μετά δίνει τις 

φράσεις ανά 4άδα των . Ο Paderewski έχει κάθε 4άδα των  ξεχωριστά. Από αυτό το γεγονός 

φαίνεται πως οι τρείς πρώτοι επιμελητές αντιλαμβάνονται μεγαλύτερες φράσεις. Αντιστοιχία 

υπάρχει στα μέτρα 4-6 για το αριστερό χέρι.  

Στα μέτρα 13-16, στο αριστερό χέρι, κάποιος μπορεί να υποθέσει πως δημιουργούνται δυο 

φράσεις: στα μ.13-14 και μ.15-16. Ή μπορεί να υπάρξουν τρεις φράσεις όπως υποστηρίζουν οι 

Cortot, Henle-Verlag και Paderewski ως εξής: μ.13, μ.14 και μ.15-16. Ο von Bulow  όμως δίνει 

μια φράση στο μ.13, μια στο μ.14 και μια στα μ.15-16 την οποία ξεκινά από τα τελευταία δυο  

του μ.14, για να δοθεί έμφαση στην αρχή του μ.15.  

Διαφοροποίηση σε σχέση με το φραζάρισμα παρατηρείται επίσης στα μ. 29-30. Ο von 

Bülow  δημιουργεί πιο μικρές φράσεις, μία σε κάθε χρόνο, τμηματοποιώντας περισσότερο τη 

μελωδία. Η Henle-Verlag δίνει μία φράση σε κάθε μέτρο, ενώ την πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση 

δίνουν οι Cortot και Paderewski. Τοποθετούν σύζευξη προσωδίας από τον 2ο χρόνο του μ.29 και 

ανά 2 χρόνους, συμβαδίζοντας έτσι με την αρμονική δομή του μέρους, όπου παρατηρείται μια 

αλυσίδα από αρμονικές πτώσεις.  

Ακόμα ένα παράδειγμα της προσοχής που έδινε ο vοn Bülow στο λεβάρε ενός χρόνου 

φαίνεται από τα μέτρα 41-43. Εκεί, οι υπόλοιποι τρεις επιμελητές δίνουν τις φράσεις σύμφωνα με 

την πορεία της μελωδίας και την αρμονική δομή, δίνοντας μια φράση για τους πρώτους δυο 
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χρόνους  και από μία φράση για τον 3ο και 4ο χρόνο. Ο von Bülow, τοποθετεί μία ενιαία φράση 

από τον 1ο -3ο χρόνο αφήνοντας τον 4ο ξεχωριστά,  δίνοντας μάλιστα fp στον 1ο χρόνο του κάθε 

μετέπειτα μέτρου.  

 

3.3.5 Etude Op.10 No.5 

 Μια γενική παρατήρηση που αφορά στο μουσικό κείμενο έχει να κάνει με τα τρίηχα στο 

δεξί χέρι. Ο von Bülow τα ενώνει και ενίοτε τα παρουσιάζει ως εξάηχα. Παρατηρούνται επίσης 

διαφορές σε σχέση με την τοποθέτηση των νοτών σε βοηθητικές γραμμές ή σε άλλο κλειδί/ 8va 

alta, αναλόγως το τονικό ύψος( βλ. μ.32, 57-61), το αν μια συγχορδία είναι arpeggiato ή non 

arpeggiato (βλ. μ.75,84). Οι παρατηρήσεις αυτές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν είναι 

καθοριστικές σε όσον αφορά στην ερμηνεία της σπουδής. 

 Οι δακτυλισμοί σε γενικές γραμμές δεν διαφέρουν.  Στο μ.2 στο αριστερό χέρι, ο von 

Bülow, διατηρώντας τα ίδια δάχτυλα από το 1ο μέτρο, δίνει για το 2ο και 3ο  3-4,διευκολύνοντας 

το αριστερό χέρι να κάνει το πήδημα 6ης  για το 3ο μέτρο . Από την άλλη, ο Paderewski και ο 

Cortot δίνουν 4-5.  

 Ένα ακόμα διαφορετικό σημείο σε σχέση με το δακτυλισμό υπάρχει στα μ.65-66, στο δεξί 

χέρι. ο Cortot ακολουθώντας περισσότερο το δακτυλισμό της κλίμακας, σολb μείζονας, τοποθετεί 

 

 Ο von Bülow δίνει: 



139 

 

 και 

η Henle-Verlag & Paderewski: 

 

Περισσότερο δύσκολη θα μπορούσε να είναι η αλλαγή 1-5 στον Cortot. Και πάλι εναπόκειται στο 

μέγεθος του χεριού και την ευλυγισία των δακτύλων του κάθε πιανίστα για το ποιόν δακτυλισμό 

να επιλέξει. 

Στο μέτρο 65 επίσης, στο αριστερό χέρι, έχουμε μια διαφοροποίηση η οποία επηρεάζει το 

ηχητικό αποτέλεσμα: 

ο Cortot δίνει: 

delicato  

o von Bülow: 

  delicato   

οι Henle-Verlag & Paderewski:  
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delicatissimo  

  

 Στην τοποθέτηση του pedal, από την αρχή κιόλας της σπουδής, στα πρώτα δυο μέτρα οι 

von Bülow και Paderewski δεν τοποθετούν pedal. H Henle-Verlag έχει ενιαίο pedal (στο 1ο μέτρο 

σε παρένθεση), με βάση τα  του αριστερού χεριού. Ο Cortot βάζει pedal ακριβώς μετά τα  του 

αριστερού χεριού, στο 2ο χρόνο του μέτρου. Η μη χρήση του pedal ή η χρήση του στα σημεία που 

δεν παίζει το αριστερό χέρι, δείχνει την προσοχή του εκδότη στο να μην βαρύνει ο ήχος του 

αριστερού χεριού, έτσι ώστε να παραμείνει κοφτός, staccato. 

 Παρακάτω, στα μέτρα 3-5 οι Cortot και Henle-Verlag χρησιμοποιούν το pedal στον 1ο και 

3ο χρόνο του μέτρου, όπως και σε άλλα παρόμοια σημεία στη διάρκεια της σπουδής (βλ. μ.22,23). 

Αυτή η διακριτική χρήση έχει ως στόχο να κάνει περισσότερο με το να δώσει απλά ένα 

διαφορετικό χρώμα, μια αίσθηση, διατηρώντας τον ήχο ανάλαφρο και ζωηρό, brillante σύμφωνα 

με την υπόδειξη της Henle-Verlag. Ωστόσο και ο Paderewski κάνει παρόμοια χρήση, ερχόμενος 

σε συμφωνία άλλοτε με την Henle-Verlag (βλ. μ.8, 16, 21-24, 27-28, 32, 45-48, 55-56, 59-60, 63-

65) και άλλοτε με τον Cortot (σπανιότερα βέβαια, βλ. μ.4, 19-20, 25-26, 29-30, 57-58, 61-62,66). 

Ο von Bülow είναι αυτός που χρησιμοποιεί λιγότερο το pedal και από τους τέσσερις. Όπου όμως 

το κάνει αυτό, έρχεται σε συμφωνία περισσότερο με τον Cortot.  

 

3.3.6 Etude Op.10 No.6 

 Αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως σε σχέση με την υπόδειξη για  το tempo, όλοι οι 

επιμελητές δίνουν Andante. Η ένδειξη για το μετρονόμο είναι  = 69, μόνο ο Cortot γράφει = 
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69. Αν ληφθεί υπόψη πως η ρυθμική αγωγή είναι 6/8, τότε το πιο πιθανό είναι η ένδειξη του 

Cortot για « » να αποτελεί τυπογραφικό λάθος.  

Διαφορές σε σχέση με το μουσικό κείμενο παρατηρούνται στη μεσαία φωνή των . Στο 

μ.7 (αντίστοιχα στα μ.15, 47-49) ο Cortot σπάει την 6άδα στα δυο πεντάγραμμα. Οι Henle-Verlag 

και Paderewski την τοποθετούν στο . Σε κάθε περίπτωση όμως, χωρίζεται σε δυο χέρια όσον 

αφορά στην εκτέλεση. Άλλου είδους διαφορές εντοπίζονται στο μ.17 όπου ο Paderewski και η 

Henle-Verlag παρουσιάζουν τη μεσαία φωνή στο  με βοηθητικές γραμμές, ενώ ο Cortot στο  

(βλ. επίσης μ. 40, 53) Παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν στα μ. 22, 26, 50-52. Τέτοιου είδους 

διαφορές, με καθαρά χρηστικό χαρακτήρα, αποσκοπούν στη βελτίωση της όψης της παρτιτούρας 

σε μια προσπάθεια των εκδοτών να την κάνουν πιο ευανάγνωστη για τον εκτελεστή.  

 Στον τομέα των δακτυλισμών,  οι περισσότερες διαφορές παρατηρούνται και πάλι στη 

μεσαία φωνή. Στο μ.3 οι Henle-Verlag και Paderewski προτείνουν σαν original δακτυλισμό για το 

σολ το 4 και σαν εναλλακτικό το 3 (δακτυλισμό που προτείνει και ο Cortot) . Στην πρώτη 

περίπτωση, το τέντωμα που προκαλείται ανάμεσα στο 4ο και το 5ο δάχτυλο (το οποίο κρατάει το 

ρε, είναι σαφώς πιο επίπονο από ότι το 5-3. Στο μ.7 παρατηρείται μια παρόμοια κατάσταση, 

όπου ο Cortot χρησιμοποιεί 4ο δάχτυλο στο σιb στο δεξί χέρι, ενώ το 1ο και το 2ο δάχτυλο που 

προτείνουν οι Henle-Verlag και Paderewski αντίστοιχα, αποδεικνύεται σαφώς πιο χρηστικό. 

Διαφορές εντοπίζονται και στα μέτρα 17, 40, 53 λόγω αλλαγής πενταγράμμου.  

Στο δεύτερο μισό του μ. 26 οι επιμελητές προτείνουν: 

Cortot  
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Paderewski 

 

Στην πρώτη περίπτωση, με τη χρήση του 3ου δακτύλου για το σολ#, είναι πιο εύκολο να 

χαθεί η ισορροπία του χεριού και να μην ακουστεί κατάλληλα η μεσαία φωνή, της οποίας οι δυο 

πρώτες νότες πρέπει να παιχτούν με το ίδιο (2ο) δάχτυλο. Η δεύτερη υπόδειξη του Paderewski 

φαίνεται να είναι περισσότερο χρηστική.  

 Για τις δυναμικές και τα σημεία έκφρασης οι ελάχιστες διαφορές που υπάρχουν είναι 

μικρές και δεν μπορεί να θεωρηθεί πως επηρεάζουν τη μουσική εκτέλεση. Ενδείξεις pedal δεν 

υπάρχουν από κανέναν. Τη μόνη αναφορά κάνει ο Cortot στα σχόλιά του πριν τη σπουδή, όπου 

λέει πως «είναι απαραίτητο, πριν τη συχνή χρήση του pedal -ακριβώς όπως συνιστούμε για τη 

σπουδή Op. 10 No.3- να είναι ο πιανίστας έτοιμος να δίνει μια τέλεια εντύπωση legato μόνο με τα 

δάχτυλα. Όταν ο μαθητής το έχει καταφέρει αυτό, θα μπορέσει να προσθέσει pedal με τον τρόπο 

που παρουσιάζεται παρακάτω ο οποίος, παρόλο που απομονώνει τη μελωδία και επιμηκύνει τη 

δόνησή της, επιτρέπει στη δευτερεύουσα μελωδική γραμμή να αναδύεται, να ξεχωρίζει και να 

είναι τόσο εκφραστική όσο χρειάζεται. 
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Η ελαστικότητα του ποδιού θα βελτιωθεί αυξάνοντας πολύ σταδιακά ταχύτητα της κίνησης: κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης, αυτή η χρήση του pedal δεν θα πρέπει να είναι παραπάνω από ένα 

συνήθη παλμό, ένα είδος διακοπτόμενου, τρεμάμενου pedal» (Chopin, 1930:41). 

 

3.3.7 Etude Op.10 No.7 

 Αρχικά, στα μ. 2, 6, 14 παρατηρούμε την εξής διαφοροποίηση για το αριστερό χέρι: Μόνο 

ο von Bülow δίνει   αντί για που δίνουν οι υπόλοιποι επιμελητές. Μια 

τέτοια προσέγγιση των φωνών μπορεί μεν να είναι σαφέστερη, αλλά από την άλλη είναι λιγότερο 

ευανάγνωστη για τον εκτελεστή. 

 Κατά τη διάρκεια των μέτρων 17-23, 42-43, 45, 47 στο δεξί χέρι παρατηρείται ακόμα μια 

αλλαγή· ο von Bülow θέλοντας να κάνει περισσότερο ευδιάκριτη τη μελωδία που είναι κρυμμένη 

στα , την ξεχωρίζει δίνοντας  αντί για  που δίνουν οι υπόλοιποι. Επιπλέον 

τοποθετεί και συζεύξεις προσωδίας για ακόμα μεγαλύτερα έμφαση.  

 Από θέμα δακτυλισμών δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη διαφορά. Σε σχέση με τις 

δυναμικές και τα σημεία έκφρασης στο μ. 48 οι Cortot και von Bülow τοποθετούν το f  από το 

δεύτερο  του μέτρου, ενώ στο 1ο έχουν p. Οι Henle-Verlag και Paderewski έχουν το f  από την 

αρχή του μέτρου στο 1ο . Ανάλογο είναι και το φραζάρισμα σε αυτό το μέτρο. Επιπλέον, η 

μελωδία και η πορεία της σπουδής έχει ως εξής: στα μέτρα 44-45 και 46-47 υπάρχει ένα 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο το οποίο κάνει πτώση στο 1ο   του μ.48· και από το 2ο  ξεκινά μια 

καντέντσα για την ολοκλήρωσή της. Αυτά τα δύο στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως η 

προσέγγιση που κάνουν οι Cortot και von Bülow φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο. 
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 Όσον αφορά στο pedal o von Bülow δεν υποδεικνύει καθόλου. Οι υπόλοιποι επιμελητές το 

χρησιμοποιούν και αυτοί σε ελάχιστα σημεία. Όπου γίνεται αυτό, οι Henle-Verlag και Paderewski 

έχουν ακριβώς τις ίδιες ενδείξεις. Ο Cortot είναι αυτός που ξεφεύγει περισσότερο από τους 

άλλους, ωστόσο και αυτός το τοποθετεί σε λίγα σημεία.   

 Σε αυτή τη σπουδή, το φραζάρισμα διαφέρει αρκετά από εκδότη σε εκδότη. Τις πιο 

μεγάλες διαφορές παρουσιάζει ο von Bülow. Αρχικά, στο αριστερό χέρι, μ.1, η Henle-Verlag δίνει 

  

 ενώ οι υπόλοιποι επιμελητές δίνουν  

. 

Ίδια περίπτωση παρατηρείται και στα μέτρα 8, 9, 10, 13, 14. 

 Στο μ.4, και πάλι στο αριστερό χέρι, οι Cortot και Paderewski σταματούν τη φράση στο 3ο 

, σε αντίθεση με τους von Bülow και Henle-Verlag οι οποίο δίνουν όλο το μέτρο κάτω από την 

ίδια φράση. Ανάλογα σημεία υπάρχουν στα μέτρα 6→7, 14→15, 35→36.  

 Στα μέτρα 11→12, στο αριστερό χέρι, η Henle-Verlag δεν τοποθετεί κάποια σύζευξη 

προσωδίας. Ο Cortot γράφει  

 

ο von Bülow 
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και ο Paderewski  

. 

 Στο μ.22, οι Cortot και von Bülow δίνουν:  

 

 ενώ οι Henle-Verlag & Paderewski δίνουν: 

. 

Από τα μέτρα 30- 33 έχουμε διαφορετικό φραζάρισμα στο δεξί χέρι. Στη Henle-Verlag υπάρχει: 

 

ο Cortot δίνει: 

 

ο von Bülow: 
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o Paderewski: 

. 

Στα μέτρα 40, 41 μόνο ο von Bülow τοποθετεί συζεύξεις προσωδίας στο δεξί χέρι, ανά 4 

,σύμφωνα όμως με τον τρόπο που δίνει τις φράσεις για το αριστερό. Επιπρόσθετα, στα μέτρα 

56,58 ο von Bülow ενώνει ανά 2 τα ξεκινώντας από το 2ο  του μέτρου, συνεχίζοντας ως το 1ο  

του μ.58. Σε αυτά τα μέτρα ο Cortot έχει μία φράση, και οι υπόλοιποι επιμελητές δεν έχουν 

τίποτα.  

 

3.3.8 Etude Op.10 No.8 

 Με εξαίρεση κάποιες διαφορές που υπάρχουν στα μέτρα 1- 25 και 68-71 στην τοποθέτηση 

των νοτών· σε βοηθητικές γραμμές (Henle-Verlag & Paderewski) ή με την ένδειξη 8va alta 

(Cortot), και μια λιγότερο κρατημένη νότα που έχει ο  Cortot στο μέτρο 80, δεν υπάρχουν σημεία 

τα οποία να διαφοροποιούν τις εκδόσεις ως προς το μουσικό κείμενο. 

 Από θέμα δακτυλισμών, μια πρώτη σημαντική διαφοροποίηση εντοπίζεται στο μ.14, 1ο 

χρόνο, στο δεξί χέρι.  Για το εξής απόσπασμα: 

 

και οι τρεις επιμελητές δίνουν 5-2-1-5, ενώ ο Paderewski δίνει και εναλλακτικό 5-2-1-5. Η 

δεύτερη προσέγγιση είναι πιο βοηθητική για το χέρι καθώς δεν χρειάζεται να περάσει το 2ο 

δάχτυλο πάνω από τον αντίχειρα, και διατηρείται η φυσική θέση του χεριού.  
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 Στο μ.75, οι Cortot και Paderewski γράφουν: 

 

και η Henle-Verlag  

 

Στην πρώτη περίπτωση, η χρήση  των δακτύλων 3-5-4-1  για το πέρασμα από τον 1ο στο 2ο χρόνο, 

και ειδικότερα η το πέρασμα του αντίχειρα κάτω από το 4ο δάχτυλο, ωθεί τον καρπό προς τα 

πάνω, πράγμα που δεν είναι επιθυμητό για την ανάπτυξη ταχύτητας. Ο δακτυλισμός που προτείνει 

η Henle-Verlag φαίνεται να είναι πολύ πιο εξυπηρετικός ως προς αυτόν το σκοπό.  

Στον 1ο χρόνο του μ.76, οι Henle-Verlag και Paderewski, δίνοντας τον δακτυλισμό του 

Chopin, υποδεικνύουν τη συνεχόμενη χρήση 5ου δακτύλου στις νότες μιb- ρε. Κάτι τέτοιο 

αποδεικνύεται σαφώς πιο δύσκολο από το 5-4 που προτείνει ο Cortot. Σε ακόμα μια περίπτωση 

στο μ.89, ο Chopin, σύμφωνα με τους Henle-Verlag και Paderewski, υποδεικνύει το πέρασμα του 

5ου δακτύλου κάτω από το 4ο. Ωστόσο η χρήση 3ου αντί για 5ο δάχτυλο θα ελαχιστοποιούσε την 

ένταση στο χέρι. Κάτι τέτοιο προτείνει ο Cortot σε συμφωνία με τον εναλλακτικό δακτυλισμό του 

Paderewski. Αυτές οι δύο περιπτώσεις υποστηρίζουν για ακόμα μια φορά, την άποψη του Rosen –

η οποία αναφέρθηκε και προηγουμένως στη σπουδή Op.10 No.2- για μη συμβιβασμό από μεριάς 

του Chopin, των μουσικών του ιδεών με ένα πιο συμβατικό δακτυλισμό.  
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 Στο μ.78, παρατηρείται η χρήση από τον Cortot, του δακτυλισμού 2-4-5 για να παιχθεί το 

άρπισμα ντο-μι-σολ. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές πως το 1-2-4 που προτείνουν οι άλλοι 

επιμελητές έρχεται φυσικά, χωρίς να καταπονεί το χέρι με ένα μη ευέλικτο άνοιγμα. 

 Σε σχέση με τις δυναμικές και τα σημεία έκφρασης δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες αλλαγές 

που να επηρεάζουν την μουσική απόδοση. Ωστόσο αρκετές διαφορές εντοπίζονται στη χρήση του 

pedal.  Γενικά, ο Cortot το αλλάζει πιο συχνά από τους άλλους, όπως επίσης και το υποδεικνύει 

σε περισσότερα σημεία. Πρέπει να αναφερθεί ωστόσο, πως τα αποτελέσματα διαφοροποιήσεων 

σε σχέση με τον ήχο μπορούν  να φανούν στην πράξη με αυτή καθαυτή τη χρήση του pedal, 

πρακτική που είναι πέρα από το όρια της συγκεκριμένης έρευνας.  

Ενδεικτικά μπορούν αν αναφερθούν τα εξής: Σε φράσεις που περιλαμβάνουν ένα 

ολόκληρο μέτρο, όπου γίνεται κοινή χρήση του pedal οι Henle-Verlag και Paderewski τείνουν να 

δίνουν ένα pedal για όλο το μέτρο-φράση, ενώ ο Cortot δίνει κάθε μισό μέτρο ή το σηκώνει πριν 

το τέλος του μέτρου, όπως φαίνεται στα μ. 25, 47, 68.  

 Επιπρόσθετα, στα μ.57-60 μόνο ο Cortot κάνει λόγο για χρήση του pedal, και το 

υποδεικνύει σύμφωνα με το φραζάρισμα: ανά 2 χρόνους ξεκινώντας από τον 2ο χρόνο του μ.57. 

Παρόμοια χρήση γίνεται και στα μέτρα 89-94 όπου ο Cortot δίνει pedal και μάλιστα κάθε χρόνο, 

σημείο που οι Henle-Verlag και Paderewski δεν έχουν καμιά ένδειξη. 

 Στα μ. 36-37, εντοπίζεται μια σημαντική διαφορά στο φραζάρισμα. Η Henle-Verlag είναι 

πιο απλή και τοποθετεί συζεύξεις μόνο στο μ.37 σε κάθε χρόνο. Ο Cortot έχει μια σύζευξη σε όλο 

το μ.36 και στο 37 όπως η  Henle-Verlag. Ο Paderewski όμως, δημιουργεί φράσεις σύμφωνα με 

την αρμονική δομή του κειμένου και την πορεία της μελωδίας, θέτοντας τη σύζευξη από την αρχή 

του 36 ως και τον 1ο χρόνο του μ.37. Στην αρχή του μ.37, στο αριστερό χέρι, υπάρχει μια πτώση 

και έπειτα ακολουθεί «κάτι άλλο» για τους υπόλοιπους 3 χρόνους.  Μάλιστα, υπάρχει μια 

επαναληψιμότητα στα μ.36-38, 38-40, 40-43 την οποία ο Paderewski αντιλαμβάνεται και γι’ αυτό 



149 

 

οι φράσεις του είναι αντίστοιχες. Μια τέτοια προσέγγιση βοηθά τον εκτελεστή να αντιληφθεί 

σαφέστερα το μουσικό κείμενο, κατάσταση που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια πιο εκφραστική 

εκτέλεση.  

 

3.3.9 Etude Op.10 No.9 

 Η μετρονομική ένδειξη για το tempo σε αυτή τη σπουδή υποδεικνύεται  = 96. Μόνο ο 

Von Bülow το δίνει πιο αργά, στο  =88. 

 Όμοια και με την Op.10 No7, ο von Bülow υποδεικνύει εσωτερική 2η φωνή στα μ. 8 & 16 

στο αριστερό χέρι. Επίσης κρατάει ανά 6  το 1ο  και ως , δημιουργώντας έτσι δεύτερη φωνή. 

Ακόμα μια διαφορά εντοπίζεται στο μ.64 στο δεξί χέρι, όπου οι Cortot και Henle-Verlag έχουν 

αποτζιατούρα πριν το  κάτι που δεν υπάρχει στους von Bülow και Paderewski.  

 Στο 1ο χρόνο του 1ου μέτρου, στο αριστερό χέρι, παρατηρούνται οι εξής δακτυλισμοί: 

Cortot και von Bülow: 

 

Henle-Verlag: 

 

Paderewski: 
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Το ρυθμικό αυτό μοτίβο ακολουθείται σε όλη τη διάρκεια της σπουδής. Η επαναλαμβανόμενη 

χρήση 5-4 και 4-5 , όπως προτείνουν αρχικά Henle-Verlag και Paderewski είναι πιο δύσκολο. 

Περισσότερο λογική είναι η χρήση 3ου δακτύλου αντί για 5ο ή ένας συνδυασμός τους, όπως 

προτείνουν οι  Cortot και von Bülow.  

 Όσον αφορά στις δυναμικές και τα σημεία έκφρασης δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες 

διαφορές τέτοιες ώστε να επηρεάζουν την απόδοση του κειμένου. Σε σχέση με τη χρήση του 

pedal, σε γενικές γραμμές είναι όμοια η τοποθέτησή του. Μπαίνει συνήθως ανά 6άδα , και στους 

μεν Henle-Verlag και Paderewski σηκώνεται στο τέλος της εξάδας και ξαναμπαίνει, ο δε Cortot 

το σηκώνει στο 5ο  και το ξαναβάζει στο 7ο  (βλ. μ.1-4) . Από το μ.5 ως το τέλος της σπουδής, ο 

Cortot απλά το αλλάζει χωρίς να το σηκώνει καθόλου.  

 Σε κάποιες περιπτώσεις συναντάται συνεχόμενο pedal σε ένα ή δυο μέτρα. Παραδείγματα 

ως προς αυτό υπάρχουν στα μ. 8, όπου ενιαίο pedal δίνει μόνο ο von Bülow και στα μ. 16 & 19 

όπου ο Cortot έχει ανά 6άδα, ενώ οι υπόλοιποι επιμελητές υποδεικνύουν ένα pedal σε όλο το 

μέτρο.  

 Όσον αφορά στο χωρισμό των φράσεων, ενδεικτικό παράδειγμα των διαφορών που 

συναντώνται βρίσκεται στα μέτρα 20- 24, 1ο , στο δεξί χέρι: 

 Henle-Verlag και Paderewski: 

 

Cortot: 
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von Bülow: 

 

Όπως φαίνεται από το παράδειγμα, ο von Bülow είναι αυτός οποίος διαφέρει πιο πολύ στο 

φραζάρισμα, γεγονός που φαίνεται επίσης και στα μέτρα 6-8.  

 

3.3.10 Etude Op.10 No.10 

 Μια αρχική διαφορά παρατηρείται στην ένδειξη του μετρονόμου για το tempo. Όλοι οι 

επιμελητές δίνουν  = 152 και μόνο η Henle- Verlag δίνει = 80. Στη σπουδή αυτή 

συναντώνται διαφορές στη γραφή κάποιων νοτών, οι οποίες μπορεί να έχουν είτε ένα ημιτόνιο 

διαφορά (βλ. μ.35, 40, 49, 53 δ. χ.), είτε να είναι γραμμένη η εναρμόνια της (βλ. μ.45, 48, 64, α. 

χ.). 

 Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από άποψη δυναμικής και ενδείξεων 

έκφρασης. Οι πιο χαρακτηριστικές παρατηρούνται στους τονισμούς της μελωδίας του δεξιού 

χεριού. Τους λιγότερους τονισμούς έχει ο Cortot, όπως φαίνεται στα μέτρα 1-5, όπου τοποθετεί > 

στο 1ο  κάθε 2ης τριάδας, ενώ οι Henle-Verlag και Paderewski έχουν τονισμό σε κάθε νότα της 

μελωδίας που υπάρχει στα    του δεξιού χεριού. Οι τονισμοί αυτοί, έχουν ως σκοπό να κάνουν 

πιο ευδιάκριτη τη μελωδία και να βοηθήσουν τον μαθητή στο φραζάρισμα των νοτών, που για 

αυτά τα μέτρα ξεκινώντας από το 2ο , είναι ανά 2.  
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Στα μ.75-77 υπάρχει μια διαμετρικής αντίθεσης διαφορά: ο Cortot υποδεικνύει pp με ένα 

κλείσιμο στο τέλος στο μ.75 προς το 76, σε αντίθεση με την Henle-Verlag η οποία δίνει f καθ’ 

όλη τη διάρκεια των μέτρων, οδηγώντας σε ένα θριαμβευτικό finale. 

Το pedal διαφέρει επίσης. Ο Cortot είναι περισσότερο σχολαστικός στην τοποθέτησή του. 

Υποδεικνύει pedal καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδής σε αντίθεση με τους υπόλοιπους και 

ιδιαίτερα με την Henle-Verlag, στην οποία οι αναφορές είναι ελάχιστες . Σε πολλές περιπτώσεις ο 

Cortot σημειώνει το pedal με βάση τη μεσαία φωνή του αριστερού χεριού, όπως φαίνεται στα μ.1-

8 . Οι Henle-Verlag και Paderewski, είναι πιο απλοί στην υπόδειξή του, θέτοντάς το ανά μέτρο, ή 

ανά 6άδα ογδόων.   

Ωστόσο, σε δυο σημεία στην  Henle-Verlag, στα μέτρα 27 και 49, υποδεικνύεται pedal για 

το οποίο δεν υπάρχει ένδειξη είτε αλλαγής είτε παύσης. Κάτι τέτοιο δημιουργεί ασάφειες. Από η 

μια κάποιος μπορεί να συμπεράνει πως το pedal ισχύει μόνο εκείνο για το μέτρο ή από την άλλη 

ότι παραμένει πατημένο μέχρι την επόμενη αλλαγή. Για το μ.27 αυτή η αλλαγή είναι στο μ.43 και 

για το μ.49 στο μ.54.  Δεν συναντώνται διαφορές στις φράσει οι οποίες να χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. 

 

3.3.11 Etude Op.10 No.11 

 Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως ο von Bülow έχει την παρτιτούρα πιο απλοποιημένη. Το 

κείμενο της σπουδής περιλαμβάνει μόνο συγχορδίες η οποίες εκτελούνται arpeggiato. Ενώ οι 

υπόλοιποι επιμελητές έχουν το σύμβολο μπροστά από κάθε συγχορδία, ο von Bülow βάζει στον 

πρώτο χρόνο και μετά δίνει την υπόδειξη arpeggiando sempre, κάνοντας έτσι την παρτιτούρα πιο 

ευανάγνωστη.  
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Παρατηρούνται επίσης κάποιες διαφορές στους συνδυασμούς  των δακτύλων ανά εκδότη. 

Όμως όποιο δακτυλισμό και να χρησιμοποιήσει ο εκτελεστής δεν θα επηρεάσει κατ’ ανάγκη το 

ηχητικό αποτέλεσμα. 

Σε σχέση με τα σημεία έκφρασης, στο μ.5 υπάρχει fz στον Cortot και fp στον von Bülow 

που δεν υπάρχει στους Henle-Verlag και Paderewski. Στο μ.19 συμβαίνει το αντίθετο: οι  Henle-

Verlag και Paderewski σημειώνουν sfp σε σημείο που οι Cortot και von Bülow δεν έχουν τίποτα. 

Ακόμα μία χαρακτηριστική διαφορά βρίσκεται στο μ.44. Εκεί ο von Bülow δίνει mf ενώ οι  

Henle-Verlag και Paderewski δίνουν p dolcissimo. Ο Cortot δεν έχει κάποια ένδειξη. 

Όσον αφορά στο pedal, πρέπει να αναφερθεί πως ο von Bülow δεν κάνει καμιά υπόδειξη 

σε όλη τη σπουδή. Στους υπόλοιπους επιμελητές διακρίνεται με μια πρώτη ματιά πως οι Henle-

Verlag και Paderewski έχουν πολλά κοινά σημεία. Σε σχέση με τις διαφορές, ενδεικτικά, στο μ.1 

οι Henle-Verlag και Paderewski δίνουν ένα pedal για όλο το μέτρο, ενώ ο Cortot δίνει σε κάθε 

χρόνο και το κρατάει για ένα όγδοο. Αυτή η τακτική τοποθέτησης pedal συναντάται και στα 

μέτρα 2, 5-6, 9-10, 13-14, 33-34, 37-38.  

Όπως παρουσιάζεται και στους πίνακες, οι Paderewski και von Bülow δίνουν περισσότερη 

έμφαση στο 1ο  του κάθε μέτρου, περιλαμβάνοντάς το στην φράση που ξεκινάει στο 

προηγούμενο κάθε φορά μέτρο 

 

Mια τέτοια χρήση του φραζαρίσματος πιθανόν έχει να κάνει και με την πορεία της μελωδίας. Από 

το 2ο -6ο  διακρίνεται μια καμπύλη στην επάνω φωνή, η οποία ξεκινά και τελειώνει με σιb. Αυτή 

η καμπύλη περιλαμβάνεται και μέσα στη φράση που δίνουν οι επιμελητές · κλείνει η μια φράση 

και μετά ξεκινά η επόμενη. Φαίνεται πως οι Paderewski και von Bülow αντιλαμβάνονται τη 

φράση  με ένα πιο ενιαίο τρόπο.  
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 Ειδικότερα, ο Paderewski δίνει 

  

και ο von Bülow  

 

Στη Henle-Verlag παρατηρείται κάτι παρόμοιο, καθώς η φράση κλείνει στο τέλος του 

μέτρου και απλά αφήνει χωρίς σύζευξη  το 1ο  του μέτρου, το οποίο εκ των πραγμάτων θα είναι 

περισσότερο τονισμένο. Το γεγονός πως κάτω από τη φράση των ογδόων τοποθετούνται 

,  

 

ενισχύει την ομοιότητα της έκδοσης με αυτήν του Paderewski, όσον αφορά στην αντίληψη του 

μουσικού κειμένου.  

Παρόμοια χρήση κάνει και ο Cortot, 

 

όπου το τελευταίο  του κάθε μέτρου λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των δυο φράσεων, 

εκεί που τελειώνει η μία ξεκινάει η επόμενη.  

 Στο μ.8 οι Paderewski και von Bülow δίνουν το τέλος της φράσης στο 1ο  του μέτρου, 

εκεί που υπάρχει αρμονικό κλείσιμο στην πορεία της μελωδίας, και έπειτα ο Paderewski φραζάρει 

ανά 2 , ο δε von Bülow δίνει τα επόμενα τέσσερα  σε μία φράση. Οι Cortot και Henle-Verlag 
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δίνουν το τέλος της φράσης στο 3ο  του μ.8, κόβοντας στη μέση την κατιούσα πορεία της 

μελωδίας και δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερη προσμονή για την επανάληψη του θέματος που 

έρχεται στο μ. 9.  

 Στα μ. 17-19, 19-21 υπάρχει επανάληψη του μοτίβου. Οι Cortot, Henle-Verlag και 

Paderewski με το φραζάρισμα που κάνουν δίνουν έμφαση στο 1ο  των μέτρων 19 και 21, αρχή 

των μελωδικών μοτίβων, ενώ ο von Bülow με τον τρόπο που δίνει τις φράσεις και το > που 

τοποθετεί, τονίζει το 1ο  των μέτρων 18 και 20: 

Οι Cortot, Henle-Verlag και Paderewski δίνουν για την επάνω φωνή: 

 

και ο von Bülow: 

 

Τέλος, στα μέτρα 28- 32 ακολουθείται ο εξής τρόπος φραζαρίσματος 

 

εκτός από τη Henle-Verlag η οποία δίνει τη φράση από το 2ο -6ο  του κάθε μέτρου.  

3.3.12 Etude Op.10 No.12 

Αρχικά, παρατηρείται πως η Henle-Verlag διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες εκδόσεις, 

δίνοντας ένδειξη για το μετρονόμο = 76 ενώ οι υπόλοιποι δίνουν =160. Μια τέτοια προσέγγιση 

ναι μεν είναι ελαφρώς πιο αργή, ωστόσο φαίνεται να συμβαδίζει περισσότερο με τη ρυθμική 

αγωγή που δίνει ο Chopin για  και ωθεί τον πιανίστα να σκέφτεται μεγαλύτερες φράσεις.  
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 Μια μεγάλη διαφορά που εντοπίζεται στο μουσικό κείμενο αφορά στη χρήση των 

εναρμόνιων νοτών από τον von Bülow σε σχέση με τους υπόλοιπους επιμελητές στα μέτρα 28-33. 

Διαφορές εντοπίζονται επίσης στα μέτρα 1, 39-40, 82 σε σχέση με τη χρήση βοηθητικών γραμμών 

ή ανάλογου κλειδιού (κατά τον ίδιο τρόπο με την Op.10 No.6). Επίσης, στο μ.77 στο δεξί χέρι , 

όλοι οι επιμελητές δίνουν αρμονικό διάστημα 8ης εκτός από τον von Bülow, ο οποίος δίνει τις 

ίδιες νότες, αλλά το  το δίνει σαν αποτζιατούρα, οπότε δεν υφίσταται αρμονικό διάστημα.  

 Επόμενος τομέας, αποτελούν οι δακτυλισμοί. Στο μ.10, δεξί χέρι, ο Cortot δίνει:  

 

ενώ ο von Bülow  

 

Αυτή η διαφορά εξηγείται αν ληφθεί υπόψη το γεγονός πως σε αυτό ακριβώς το μέτρο υπάρχει 

διαφορά και στο φραζάρισμα. Ο Cortot θέλει legato όλο το μέτρο, οπότε και ο δακτυλισμός είναι 

ανάλογος για να βοηθήσει ως προς αυτό, ενώ ο von Bülow δίνει 5-5-4 γιατί δίνει το legato μόνο 

στον τελευταίο χρόνο. 

 Στο μ.25, στο αριστερό χέρι,  η μορφή του κειμένου απαιτεί την επαναλαμβανόμενη 

κίνηση των δακτύλων γύρω από τις νότες σιb-ντοb-σιb, μοτίβο το οποίο λειτουργεί ως βάση γύρω 

από την οποία το χέρι κάνει πηδήματα οκτάβας και πέμπτης. Για αυτή την κίνηση ο Cortot δίνει:  
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o von Bülow: 

 

η Henle-Verlag: 

 

o Paderewski: 

 

Όλοι οι επιμελητές εκτός από τον von Bülow κάνουν αλλαγή δακτύλου τη δεύτερη φορά που 

παίζεται το σιb. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως είναι γενικά παραδεκτό να 

επιτυγχάνεται καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα όταν σε επαναλαμβανόμενες νότες τοποθετούνται 

διαφορετικά δάχτυλα και όχι το ίδιο. Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη ότι μετά το σιb υπάρχει 

διάστημα οκτάβας, είναι πιο πιθανό να υπάρξει αλλαγή ειδικά για τους εκτελεστές με μικρό χέρι. 

Από την άλλη μεριά όμως, οι αποστάσεις των φθόγγων είναι αποστάσει ημιτονίου και τέτοιου 

είδους αλλαγές ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλες για ένας άλλον πιανίστα, ο οποίος μπορεί 

να προτιμάει διπλανά δάχτυλα, όπως είναι και οι φθόγγοι.  

 Στα μ.27, 35, 37 διακρίνεται μια άλλη κατηγορία διαφορών. Σε σημεία που κάποιοι 

επιμελητές έχουν ενδείξεις τονισμών, κάποιοι άλλοι έχουν μια παρόμοια αλλαγή δυναμικής. 

Ενδεικτικά, στο μ. 27, οι Cortot και Paderewski δίνουν sf ενώ ο von Bülow έχει ff  και η Henle-

Verlag έχει f . Τα ff  και f  δίνονται ως αποκορύφωμα του crescendo που υπάρχει σε όλους τους 
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επιμελητές από το μ. 25. Οι Cortot και Paderewski δίνουν τους χρωματισμούς σε διαφορετικά 

σημεία στα μέτρα που ακλουθούν. 

 Στα μ.61 & 63 υπάρχει επίσης διαφορά στους χρωματισμούς. Οι Henle-Verlag και 

Paderewski έχουν p  και crescendo, o Cortot δίνει mp και crescendo, και ο von Bülow δίνει mf και 

crescendo. Η προσέγγιση των Henle-Verlag και Paderewski δίνει μια αντίθεση με το ακριβώς 

προηγούμενο μέτρο. Υπάρχει ένα είδος ερώτησης- απάντησης στα μέτρα 60-61 και 62-63, το 

οποίο γίνεται ακόμα πιο εκφραστικό και πιο ενδιαφέρον με τις αντίθετες δυναμικές. Στο μ.83, στο 

finale της σπουδής, ο Cortot σημειώνει ff pesante, o von Bülow ff και οι Henle-Verlag & 

Paderewski δίνουν fff.  

 Στο θέμα του pedal οι Henle-Verlag και Paderewski δεν κάνουν καμιά υπόδειξη. Λόγο για 

συνεχή χρήση του pedal κάνει ο Cortot , ενώ ο von Bülow δίνει pedal σε ελάχιστα σημεία σε όλο 

το έργο.   

4. Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα, η έκδοση του Alfred Cortot είναι πιο 

αναλυτική και πληροφοριακή όσον αφορά στην εκτελεστική πλευρά του μουσικού κειμένου, σε 

σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις . Στο εξώφυλλο μάλιστα υπάρχει η ένδειξη από τον Cortot 

“Student’s Edition” παραπέμποντας στην εκπαιδευτική προσέγγιση των σπουδών. Σαν 

παρτιτούρα είναι αρκετά πυκνογραμμένη σε ορισμένες σπουδές  με πολλά μέτρα ανά σύστημα, σε 

σχέση και με τις υπόλοιπες εκδόσεις . Αυτό το γεγονός φαίνεται πως ίσως δημιουργήσει 

προβλήματα σε κάποιους εκτελεστές οι οποίοι μπορεί να έχουν συνηθίσει μια πιο απλωμένη 

παρουσίαση του μουσικού κειμένου. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Op.10 No3. Είναι μια σπουδή με 

πλούσια γραφή και  πολλές φωνές, ειδικότερα στα μέτρα 30-35, τα οποία παρουσιάζουν και 

έντονη χρωματικότητα. Ο Cortot παρουσιάζει τη σπουδή σε τρεις σελίδες, ενώ οι υπόλοιποι 

επιμελητές σε τέσσερις.  
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Η δομή του βιβλίου περιλαμβάνει έναν εκτενή σχολιασμό γύρω από την κάθε σπουδή, σε 

σχέση με τις δυσκολίες στις οποίες  ο εκτελεστής καλείται να  ανταπεξέλθει, καθώς επίσης και 

συγκεκριμένα παραδείγματα και συμβουλές για την επίλυσή τους.  Έπειτα, ακλουθεί το μουσικό 

κείμενο, στο οποίο ενίοτε υπάρχουν υποσημειώσεις με υποδείξεις εκτέλεσης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα  βρίσκεται στην Op.10 No.1 όπου μετά από δύο σελίδες προλόγου στις σελίδες 7 και 

8, υπάρχουν τρεις υποσημειώσεις στη σελίδα 10 κάτω από το μουσικό κείμενο.   

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη για παράδειγμα σπουδή, αρχικά ο Cortot αναφέρει γενικά 

τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσει προσοχή ο μαθητής. Έπειτα, απαριθμεί τις δυσκολίες και 

κάτω από την καθεμιά προτείνει συγκεκριμένες ασκήσεις ειδικά για το δεξί χέρι, με παίξιμο 

staccato, σε συγχορδίες, σε τρίηχα, με διάφορους τρόπους φραζαρίσματος, τονισμών και  

δυναμικών. Η ίδια πρακτική ακολουθείται σε όλες τις σπουδές.  

Μια τέτοια προσέγγιση αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για δυο λόγους: πρώτον, ο 

μαθητής-πιανίστας  έχει διαθέσιμους πολλούς τρόπους εξάσκησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων 

του ακόμα κι αν δεν υπάρχει ο δάσκαλος κάποια δεδομένη στιγμή· δεύτερον, ο δάσκαλος από τη 

μεριά του, διευκολύνεται στην πρόταση τρόπων μελέτης στον μαθητή του. Κάτι τέτοιο 

διευκολύνει τη γενικότερη διδασκαλία καθώς υπάρχει μια κοινή γραπτή βάση για επικοινωνία 

μεταξύ δασκάλου και μαθητή. 

Η έκδοση του Hans von Bülow, τιτλοφορείται Instructive Ausgabe, που σημαίνει 

«Διδακτική έκδοση», με πρόλογο, υποσημειώσεις και δακτυλισμούς. Με την έκδοση του Cortot 

μοιάζει στο γεγονός πως και αυτή έχει κείμενο που αφορά στις τεχνικές δυσκολίες της κάθε 

σπουδής. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι τόσο εκτενές όσο του Cortot και αποτελεί μέρος του 

προλόγου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του von Bülow στον πρόλογο, η 

συγκεκριμένη είναι μια έκδοση  η οποία έχει ετοιμαστεί έχοντας υπόψη τη διδακτική προσέγγιση 
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(Von Bülow, 1880). Η παρουσίαση του μουσικού κειμένου είναι, όχι πολύ πυκνή, σε 

ικανοποιητικό επίπεδο.  

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η έκδοση Henle-Verlag είναι η πιο απλή από όλες. Η 

σημειογραφία της είναι η πιο καθαρή. Όπως οι υπόλοιπες εκδόσεις, έχει πρόλογο οποίος είναι 

αρκετά πληροφοριακός σε σύγκριση με του Hans von Bülow.  Αναφέρεται  η γενικότερη πολιτική 

του εκδοτικού οίκου στο ζήτημα των εκδόσεων. Παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναφορά 

των εκδόσεων των σπουδών αυτών, λίγες λεπτομέρειες που αφορούν στη χρήση του pedal και 

τους δακτυλισμούς, όπως επίσης η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα τεκμήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία της παρούσας έκδοσης.    

Μια τέτοια αρχική προσέγγιση μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη καθώς παρέχει στον 

εκτελεστή μια συνοπτική και ταυτόχρονα πολύπλευρη γνώση γύρω από τις σπουδές του Chopin. 

Κάτι τέτοιο δεν γίνεται μέχρι τώρα από τους υπόλοιπους έκδοτες. Από την άλλη πλευρά η 

συγκεκριμένη έκδοση υπολείπεται από τους Cortot και Hans von Bülow σε σχέση με την 

αναλυτική παράθεση των τεχνικών ζητημάτων και στον σχολιασμό τους.  

Η έκδοση Paderewski, είναι πλήρης σε αρκετά σημεία. Αρχικά παραθέτονται  

φωτογραφίες των εκμαγείων των χεριών του Chopin και από χειρόγραφα τριών σπουδών, κάτι 

που δεν υπάρχει στους υπόλοιπους. Έπειτα παρουσιάζεται το μουσικό κείμενο των σπουδών. 

Τέλος, υπάρχει κείμενο για το χαρακτήρα της έκδοσης, όσον αφορά στους δακτυλισμούς, 

δυναμικές και σημεία αγωγικής, ενδείξεις pedal και υποδείξεις εκτέλεσης των στολιδιών.   Αυτό 

που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη έκδοση  και δεν υπάρχει σε καμιά άλλη σε 

τέτοιο βαθμό, είναι ο σχολιασμός των 22 σελίδων που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου σε σχέση με 

τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα χειρόγραφα και άλλες αξιόπιστες εκδόσεις που λήφθηκαν υπόψη. Ο 

σχολιασμός γίνεται ανά σπουδή και ανά μέτρο και όπου συναντώνται διαφορές  παρουσιάζονται 

όλες οι εκδοχές των διαθέσιμων τεκμηρίων. Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική για αυτόν που 
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θα θελήσει να κάνει εις βάθος μελέτη των μουσικών κειμένων καθώς και για να ικανοποιήσει το 

έντονο ενδιαφέρον ορισμένων πιανιστών οι οποίοι αναζητούν μια διαφορετικότητα στην 

εκτέλεση. 

Γενικότερα, τις μεγαλύτερες ομοιότητες παρουσιάζουν οι Henle-Verlag & Paderewski και 

σε άλλα σημεία οι Cortot & Paderewski. Σε σχέση με το πρώτο υπό εξέταση τεχνικό ζήτημα, το 

μουσικό κείμενο, παρατηρείται πως τη μεγαλύτερη απόκλιση από τους υπόλοιπους επιμελητές 

έχει ο von Bülow. Οι διαφορές σχετίζονται με τρεις τομείς: πρώτον, τη χρήση ή όχι ενωμένων 

μπαστουνιών στις μικρότερες αξίες, οι οποίες όμως έχουν προέκταση στο φραζάρισμα, (βλ. Νο.4 

και Νο.5), δεύτερον: την υπόδειξη κρυμμένων/έμμεσων φωνών στη μελωδία σημειώνοντάς τες 

ξεχωριστά ως 2η φωνή για να είναι πιο ευδιάκριτες (βλ. Νο.7 και Νο.9), και τρίτον: με την 

τοποθέτηση των εναρμόνιων -σε σχέση με τους άλλους- νοτών (βλ. Νο.10 και Νο.12). Οι 

υπόλοιποι επιμελητές έχουν περισσότερα κοινά σημεία με τους Henle-Verlag & Paderewski να 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ομοιότητα. 

Όσον  αφορά στους δακτυλισμούς, σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές. 

Διακρίνονται ομοιότητες σε μεγαλύτερο βαθμό μεταξύ Henle-Verlag & Paderewski ή Cortot & 

Paderewski.  Οι Cortot και Paderewski υποδεικνύουν τους πιο βοηθητικούς δακτυλισμούς αν και 

μπορεί να μην είναι πάντοτε σε συμφωνία, αντίθετα με τον von Bülow, στον οποίον συναντώνται 

οι πιο περίεργοι δακτυλισμοί (βλ. Op.10 Νο.2) .  Επιπρόσθετα, ο Paderewski έχει τους 

περισσότερους εναλλακτικούς δακτυλισμούς (βλ.Op.10 Νο.1 και Νο.8). Ενδιαφέρουσες είναι και 

οι προσεγγίσεις του Cortot (βλ.Op.10 Νο.2 και Νο.4), ωστόσο σε κάποια σημεία με τη χρήση 

συγκεκριμένων δακτυλισμών προκαλείται ενδεχομένως στο χέρι άκοπη καταπόνηση (βλ. Op.10 

Νο.2 και  Νο.6).  

 Η τρίτη κατηγορία  σχετίζεται με τις δυναμικές και τις ενδείξεις έκφρασης. Όπου 

υπάρχουν διαφορές οι Henle-Verlag & Paderewski έχουν τη μεγαλύτερη ομοιότητα σε σχέση είτε 
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με τον von  Bülow είτε με τον Cortot (βλ. Op. 10 Νο11 και Νο.12). Σε ορισμένες σπουδές ο  von  

Bülow είναι πιο συγκεκριμένος και αναλυτικός στις υποδείξεις (βλ. Op.10 Νο.1 και Νο.2), ενώ 

στην Νο.7 μαζί με τον Cortot υποδεικνύουν χρωματισμούς και σημεία έκφρασης που φαίνεται να 

ταιριάζουν περισσότερο με την πορεία της μελωδίας.  

 Η χρήση του pedal είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

στην έκφραση και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που εξελίχθηκαν στο διάβα των 

χρόνων, που αφορούν στην κατασκευή του οργάνου, τις αίθουσες συναυλιών κ. ο. κ. Στις 

συγκεκριμένες εκδόσεις, η Henle-Verlag είναι η πιο φειδωλή στη χρήση του pedal. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, είναι ίδιο με αυτό του Paderewski (βλ.Op.10  Νο.1, Νο. 3, Νο.7, 

Νο.8). Στις σπουδές Op.1o Νο.1, Νο.7 και Νο.11 η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι 

ακριβώς η ίδια από τους επιμελητές: ο von Bülow δεν έχει κάποια υπόδειξη, οι Henle-Verlag & 

Paderewski έχουν την ίδια η οποία διαφέρει σε σημεία από του Cortot. Σε αρκετές σπουδές είναι 

όμοια η χρήση από όλους τους επιμελητές χωρίς ακραίες διαφοροποιήσεις (βλ.Op.10 Νο.2, Νο.3, 

Νο.9). Σε άλλες όμως ο Cortot προτείνει τη συνεχή χρήση του σε αντίθεση με τους άλλους τρεις 

επιμελητές (βλ.Op10 Νο.10 και Νο.12).  

 Τέλος, στον τομέα του φραζαρίσματος, τις πιο κραυγαλέες διαφοροποιήσεις έχει η έκδοση 

του von Bülow. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο  λεβάρε του προηγούμενου και τον πρώτο χρόνο του 

επόμενου μέτρου (βλ.Op.10 Νο.4, Νο.8, Νο.9 Νο.11). Σε αρκετά σημεία επίσης παρατηρείται 

συμφωνία μεταξύ των Cortot και Paderewski (βλ.Op.10 Νο.4 και Νο.7). 

Κατόπιν όλων αυτών των παρατηρήσεων μπορεί να δοθεί απάντηση στο εξής ερώτημα  

που έχει τεθεί στην εισαγωγή: «Υπάρχει εν τέλει κάποια από τις υπό μελέτη εκδόσεις του Op.10 

που να είναι καλύτερη από την άλλη από διδακτικής πλευράς και αν ναι, γιατί;» 

Η απάντηση είναι «Όχι». Δεν μπορεί να υποστηριχθεί η υπεροχή της μιας έκδοσης εις 

βάρος της άλλης.  Καθεμιά έχει τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της, τομείς που δίνει 
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μεγαλύτερη έμφαση και τομείς στους οποίους δεν δίνει. Ενδεικτικά, η έκδοση του Cortot 

προσεγγίζει πολύ αναλυτικά τις σπουδές δίνοντας έμφαση στους τρόπους επίλυσης των τεχνικών 

ζητημάτων. Ο von Bülow παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση και ενδιαφέρουσες προτάσεις για το 

φραζάρισμα, ενώ η Henle-Verlag προσφέρει μια οπτικά καθαρή έκδοση με αξιόπιστο μουσικό 

κείμενο, και γενικές πληροφορίες. Η έκδοση του Paderewski, αποτελεί μια πλούσια έκδοση, με 

αρκετούς εναλλακτικούς δακτυλισμούς, και λεπτομερείς πληροφορίες ιδιαίτερα για έναν πιανίστα 

που τον ενδιαφέρει η έρευνα.  

Είτε δάσκαλος λοιπόν είναι κάποιος είτε μαθητής οφείλει -στο βαθμό που είναι αυτό 

δυνατό- να συμβουλεύεται όσο  περισσότερες εκδόσεις, καθώς όλες έχουν κάτι να προσφέρουν 

στη μουσική καλλιέργεια και πρόοδο.  
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