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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το θέμα «Σύντομη επισκόπηση της ζωής και του έργου του Frédéric  Chopin» επελέγη λόγω 

του θαυμασμού που μου προκαλούν οι συνθέσεις του Frédéric Chopin, αισθητικά και 

ερμηνευτικά. Όντας πιανίστρια, είχα την τύχη να μελετήσω αρκετά έργα του, και οι υψηλές 

απαιτήσεις τους στο όργανο μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Επιπλέον, καθότι σε κάποιες 

περιπτώσεις κλήθηκα να αναλύσω κάποιες συνθέσεις του, διαπίστωσα ότι αρκετά στοιχεία που 

θεωρούνται καθιερωμένα στο ρεπερτόριο οφείλουν την πατρότητά τους στο Chopin. Το γεγονός 

αυτό με ώθησε να πιστέψω ότι η μουσικολογική αξία του έργου του είναι τουλάχιστον ίση με 

την δεξιοτεχνική. Εξ’ αυτών ορμώμενη, αποφάσισα ότι ο καλύτερος τρόπος να ερευνήσω και να 

μάθω περισσότερα για την εξέχουσα αυτή προσωπικότητα ήταν μέσω της σύνταξης της 

πτυχιακής μου εργασίας με το θέμα αυτό. 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου και 

Αθηνά Κατσανεβάκη, για την άμεση και καίρια υποστήριξή τους ως επιβλέπουσα και 

συνεπιβλέπουσα αντίστοιχα. Θα ήθελα επίσης να τις ευχαριστήσω για τις επιστημονικές γνώσεις 

και μεθοδολογία που προσφέρουν μέσα από τις διαλέξεις τους. Ευχαριστίες απευθύνω στο 

διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, που 

προσπαθούν για το καλύτερο, δεδομένου των συνθηκών καθώς και στους συμφοιτητές μου, για 

την πολύτιμη αλληλεπίδραση που είχαμε σε επιστημονικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο. Τέλος, 

ευχαριστώ θερμά τόσο την οικογένειά μου όσο και τους ανθρώπους του στενού μου 

περιβάλλοντος για τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα και η μελέτη του Frédéric Chopin. Μέσω 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αποπειράται να εξαχθούν συμπεράσματα για τη συμβολή του 

στην εξέλιξη της σύνθεσης και του ρεπερτορίου. Εξετάζονται στοιχεία κοινά με άλλους 

σύγχρονους συνθέτες, παράλληλα δε, εξετάζονται κι εκείνα που τον διαφοροποιούν.  

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία καλύπτει τα στοιχεία αυτά. Ωστόσο, οι πληροφορίες που 

προσφέρονται είναι κατακερματισμένες, ή εστιάζουν σε άλλες παραμέτρους πέραν των 

μουσικολογικών, γεγονός που καθιστά τη μουσικολογική μελέτη δυσχερή. Η παρούσα έρευνα 

αποτελεί συγκέντρωση στοιχείων που εντοπίζονται τμηματικά στα προαναφερθέντα δοκίμια, με 

γνώμονα την επίδραση που άσκησαν στην ανάπτυξη της προσωπικής μουσικής ταυτότητας του 

Frédéric Chopin. Τα συμπεράσματα που εξάγονται στην πορεία της έρευνας στοιχειοθετούνται 

με παραδείγματα από το έργο του. Βιογραφικά στοιχεία ή μουσικολογικά σχόλια που δεν 

εξυπηρετούσαν την επιστημονική αυτή επιδίωξη κρίθηκαν ελάσσονος σημασίας και 

αναφέρονται επιγραμματικά ή παραλείπονται. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται επιγραμματική ιστορική ανασκόπηση της ρομαντικής 

περιόδου, με αναφορές σε διάφορες μεταρρυθμίσεις που επηρέασαν τον τρόπο σκέψης και 

δράσης των καλλιτεχνών του ρεύματος αυτού. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μουσική του 19ου 

αιώνα. Η έρευνα αυτή εξυπηρετεί τη διαθεματικότητα της επιστημονικής μελέτης, καθώς οι 

αρχές της ιστορικής μουσικολογίας επιβάλλουν την εξέταση του επιμέρους (προσωπικότητες, 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται τοπικά, κτλ.) σε σχέση με το καθολικό (χρονικό πλαίσιο, 

παγκόσμιες τάσεις, γενικές ιστορικές παράμετροι, κτλ.).  Στο δεύτερο, η έρευνα στρέφεται στη 

μελέτη της ζωής του Frédéric Chopin, μιας εξέχουσας προσωπικότητας για την ιστορία της 

μουσικής. Το τρίτο κεφάλαιο, εστιάζει στα μουσικά χαρακτηριστικά του έργου του καθώς και 

στις ιδιαιτερότητες του στυλ και τους νεωτερισμούς που ο Chopin εισάγει. Παρατίθενται 

αποσπάσματα από έργα του τα οποία εξυπηρετούν στο να τεκμηριωθεί η σημασία που έχει ο 

Chopin στην ιστορική και αισθητική εξέλιξη της μουσικής γενικότερα, και του πιάνου 

ειδικότερα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά των γνωστών έργων του καθώς και 

ένας μικρός σχολιασμός για το καθένα από αυτά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 

 

Η ρομαντική περίοδος (19ος αιώνας) 

 

1.1. Ιστορική ανασκόπηση 

Ο Ρομαντισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα. Εμφανίστηκε στην Ευρώπη, λίγο πριν τα 

μέσα του 19ου αιώνα και διήρκεσε έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η Γαλλική 

Επανάσταση (1789) σηματοδοτεί την αρχή, και ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914) το τέλος της 

Ρομαντικής περιόδου. Το διάστημα αυτό λαμβάνουν χώρα γεγονότα ύψιστης κοινωνικής, πολιτικής, 

οικονομικής, επιστημονικής, και γενικότερα, ιστορικής σημασίας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και 

παγκοσμίως (Rietbergen, 1998). Στο παρόν υποκεφάλαιο αναφέρονται επιγραμματικά κάποια από τα 

σημαντικότερα εξ αυτών, κυρίως όσον αφορά την επίδρασή τους στις τέχνες, και συνδέονται με τη 

μορφοποίηση των ρομαντικών αισθητικών δεδομένων.  

Η βάση της οικονομίας σταδιακά άλλαξε. Το απαρχαιωμένο φεουδαρχικό σύστημα,  μετά 

τη Βιομηχανική Επανάσταση (μέσα 18ου-αρχές 19ου αιώνα) έδωσε τη θέση του σε ένα νέο 

οικονομικό σύστημα, τον καπιταλισμό. Η οικονομική εξέλιξη δημιούργησε μία ευκατάστατη 

οικονομικά, μεσαία αστική τάξη. Η οικονομική αυτή άνεση και η επάρκεια των αγαθών προσέφερε 

τη δυνατότητα να αναπτυχθούν η φιλοσοφία, οι επιστήμες, τα γράμματα και οι τέχνες. Συγχρόνως, η 

διαρκής τεχνοκρατική εξέλιξη της κοινωνίας έκανε απαραίτητη την ύπαρξη μορφωμένων ανθρώπων 

σε θέσεις οικονομικής και διοικητικής σημασίας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η κοινωνική θέση 

των μορφωμένων ατόμων έγινε καλύτερη, και η μόρφωση, γενικότερα, άρχισε να αντιμετωπίζεται 

σαν ένα σημαντικό αγαθό. Τέλος, η επινόηση της τυπογραφίας κατέστησε το μέσο διάδοσης των 

ιδεών, το έντυπο υλικό, μαζικά διαθέσιμο. Σαν επακόλουθο των ανωτέρω, η μόρφωση έγινε 

προσβάσιμη σε όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, αντί να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο 

της εκ καταγωγής αριστοκρατικής ελίτ. Οι νέοι ορίζοντες που ανοίχτηκαν μέσω της επιστημονικής 

έρευνας και των νέων φιλοσοφικών προσεγγίσεων, καθώς και της διάδοσης της γνώσης στο ευρύ 

κοινό, ήταν αποτέλεσμα του κινήματος του Διαφωτισμού (μέσα-τέλη 18ου αιώνα). Από τις 

μεταβολές αυτές, ευνοήθηκαν φυσικά και οι τέχνες (Rietbergen, 1998, 309-312).  

Από κοινωνική άποψη, στην Ευρώπη του τέλους του 18ου αιώνα προετοιμάζονταν μεγάλες 

αλλαγές. Η δυσανασχέτηση των λαϊκών στρωμάτων ενάντια σε  μία κάστα αριστοκρατών, η οποία 

έλεγχε το μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου και της εξουσίας σε βάρος της πλειοψηφίας, 
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εκδηλωνόταν όλο και εντονότερα. Απαιτήσεις για την κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

την ιδιοκτησία, την εργασία, τη θέσπιση Συνταγμάτων, τη διάκριση των εξουσιών, την ατομική 

ελευθερία, την ελευθερία απόψεων κτλ., γίνονταν διαρκώς εντονότερες τις τελευταίες δεκαετίες του 

18ου αιώνα, ενώ υπήρχαν συχνά ξεσπάσματα βίαιων επεισοδίων. Αποκορύφωμα της ρήξης λαού και 

αριστοκρατίας αποτέλεσε η Γαλλική Επανάσταση. Μετά από αυτή, η κοινωνική ισορροπία σταδιακά 

άλλαξε στη Γαλλία, όπως και σε όλη την Ευρώπη. Οι αξιώσεις των επαναστατών για ελευθερία, 

ισότητα, κοινωνικό κράτος, εκδημοκρατισμό της εξουσίας κτλ. πυροδότησαν ανάλογα κινήματα σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, και επέφεραν μακροπρόθεσμα ριζικές κοινωνικές και πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις. Η επαναστατικότητα και δράση που χαρακτήριζε την κοινωνική και πνευματική 

ζωή των δεκαετιών αυτών απεικονίζεται, μεταξύ άλλων, και στο ρομαντικό κίνημα (Rietbergen, 

1998, 312-318).    

Από τις αρχές του 19ου αιώνα παρατηρείται η τάση για σύσταση εθνικών κρατών. 

Γεγονότα όπως η επανάσταση της Ελλάδας (1821-29), Βουλγαρίας (1846), Σερβίας (1804-15) 

ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και της Πολωνίας και Λιθουανίας (1830-1) ενάντια στη 

Ρωσική, η ενοποίηση του γερμανικού (1866-77) και ιταλικού (1859-61) κράτους, και η αυτονόμηση 

της Ουγγαρίας (1867) και Ρουμανίας (1878) είναι δείγματα της πανευρωπαϊκής αυτής τάσης. Τα 

ισχυρότερα μέσα που επιστρατεύτηκαν για την δημιουργία εθνικής ταυτότητας στους λαούς είναι η 

γλώσσα, οι παραδόσεις και ο πολιτισμός. Οι τέχνες προέβαλαν και δόξαζαν την εθνική ταυτότητα. 

Εγείρονταν αρχιτεκτονικά μνημεία με αναφορά στην τοπική παράδοση, γλυπτά που απεικόνιζαν 

ήρωες ή γεγονότα της ιστορίας του εκάστοτε έθνους εκτίθεντο σε κοινή θέα, λογοτεχνικά έργα 

εξυμνούσαν τους εθνικούς αγώνες (Πόλεμος και Ειρήνη, Tolstoy, 1863-7) (Rietbergen, 1998, σελ. 

330-1). Η λόγια μουσική, από την άποψη των εθνικών της στοιχείων συνάδει με την τάση αυτή, 

όπως θα συζητηθεί σε επόμενα κεφάλαια.    

1.2. Χαρακτηριστικά του ρομαντισμού στην τέχνη 

Αισθητικά, η ρομαντική τέχνη έχει ως βασικά στοιχεία δημιουργίας το συναίσθημα, τον 

αυθορμητισμό και τη φαντασία. Τα όνειρα, η εσωτερικότητα της ζωής, το άγνωστο και το εξωτικό, 

και η διερεύνηση του υποσυνειδήτου προσφέρουν υλικό προς επεξεργασία στους ρομαντικούς 

καλλιτέχνες. Μία ακόμα πηγή έμπνευσης είναι η φύση, αντιμετωπιζόμενη ως καθρέφτης της 

ανθρώπινης ψυχής. Ο Μεσαίωνας και το γοτθικό στοιχείο ασκούν, επίσης, γοητεία στο πνεύμα των 

καλλιτεχνών. Τέλος, ο κοινωνικός σχολιασμός, δεδομένου του ότι η εν λόγω ιστορική περίοδος 

χαρακτηρίζεται από τις προαναφερθείσες κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές κτλ. μεταρρυθμίσεις, 
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κάνει αισθητή την παρουσία του στα έργα τέχνης του 19ου αιώνα. Η ατομικότητα και η αναζήτηση 

της προσωπικής έκφρασης δημιουργούν έργα λεπτού συναισθηματισμού, καλαισθησίας αλλά και 

κοινωνικής κριτικής (Σιώψη, 2005, σελ.31-34).  

Στη ζωγραφική, δύο χαρακτηριστικές προσωπικότητες του 19ου αιώνα είναι ο Γάλλος 

Eugène Delacroix (1798-1863) και ο Ισπανός Francisco Goya (1746-1828). Οι πίνακές τους 

απεικονίζουν εικόνες από εφιάλτες και όνειρα (Ο Ύπνος της Λογικής γεννά Τέρατα, Goya, 1797-99), 

φυσικά τοπία (Το Παλιό Σάρουμ,  Constable,  1834), φρίκη (Πλοίο με σκλάβους, Turner, 1840), 

τρόμο (Το Σάββατο των Μαγισσών, Goya, 1821-1823), εξωτικά στοιχεία (Το Κυνήγι του Λέοντα, 

Delacroix, 1855) αλλά και ιστορικά γεγονότα ( Η Ελλάδα ξεψυχά στα ερείπια του Μεσολογγίου, 

Delacroix, 1826, 3η Μαΐου 1808, Goya, 1814). Στην αρχιτεκτονική υιοθετούνται στοιχεία του 

μεσαιωνικού και γοτθικού ρυθμού. Στη λογοτεχνία, ο Αμερικανός Edgar Alan Poe (1809-1849) 

ενσαρκώνει στα έργα του πολλά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Ρομαντισμού, όπως την 

ανεκπλήρωτη αγάπη (Ligeia, 1838), τον υπερφυσικό τρόμο (The fall of the house of Usher, 1839) 

και τη φαντασία (Some Words with a Mummy, 1845). Άλλοι χαρακτηριστικοί πεζογράφοι του 

Ρομαντισμού είναι η Mary Shelley (1797-1851) (Frankenstein, 1818), ο Johann Wolfgang  von 

Goethe (1749-1832) (The Sorrows of Young Werther, 1774, και το θεατρικό έργο Faust, 1808), και ο 

Victor Hugo (1802-1885) (Les Misérables, 1862). Στην ποίηση, ο Poe (The Raven,1845), ο Lord 

George Byron (1788-1824) και ο Percy Shelley (1792-1822) αναφέρονται ως χαρακτηριστικοί 

εκπρόσωποι του αισθητικού κλίματος του Ρομαντισμού 
1
(Σιώψη, 2005, σελ. 30-34). 

1.3.  Ο Ρομαντισμός στη μουσική 

Κάποια γενικά χαρακτηριστικά της ρομαντικής μουσικής, εν συγκρίσει με παλαιότερες 

εποχές, είναι αυτά που υπάρχουν και στις υπόλοιπες μορφές της τέχνης. Ο συναισθηματισμός 

λαμβάνει σημαντικότερο ρόλο, υπάρχει εξέλιξη της φόρμας και το ηχόχρωμα, σα δομικό στοιχείο 

της μουσικής, γίνεται πιο πλούσιο και αποκτά περισσότερες ποιοτικές διαβαθμίσεις. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι ενδεικτικά των νέων τάσεων στη μουσική, και θα αναλυθούν 

εκτενέστερα παρακάτω. Απορρέουν από την αλλαγή νοοτροπίας, από νέες ιδεολογικές και 

                                                           

1
 Οι καλλιτέχνες αυτοί αναφέρονται ενδεικτικά, καθώς η ρομαντική περίοδος χαρακτηρίζεται από ποικιλία  

ύφους. Ύψιστη σημασία έχει το αισθητικό κριτήριο και το προσωπικό ύφος του κάθε δημιουργού. 
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αισθητικές τάσεις που πλαισιώνουν την Τέχνη, και γενικότερα το πνεύμα της εποχής αυτής (Σιώψη,  

2005, σελ. 34).  

1.3.1. Ιδεολογικό υπόβαθρο 

Ο μουσικός ρομαντισμός απορρέει από τις αλλαγές που έφερε ο 19ος αιώνας. Η ελευθερία, 

η ισότητα, η θρησκεία, ο ρόλος του ατόμου και του κράτους είναι κάποιες από τις ιδέες που ο 

ρομαντικός πνευματικός και καλλιτεχνικός κόσμος πραγματεύεται, κρίνει και επικρίνει μέσα από το 

έργο του. Οι άνθρωποι του πνεύματος έχουν μια σαφή τοποθέτηση σε μια κοινωνία που 

μεταβάλλεται και απειλεί να αλλοτριώσει και να εκμηδενίσει το άτομο. Οι ρομαντικοί καλλιτέχνες 

εισηγούνται λύσεις, ώστε να οδηγηθεί η κοινωνία αυτή σε μία ιδανική πραγματικότητα. Σύμφωνα με 

κάποιους μελετητές, η μουσική, περισσότερο από τις άλλες τέχνες, επηρεάζεται από αυτό το πνεύμα 

(Whittall, 1987/1997). Οι κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές, η διάδοση του εθνικισμού, οι 

πολιτιστικές, πολιτικές, οικονομικές και φιλοσοφικές εξελίξεις απεικονίζονται ξεκάθαρα στη  

μουσική αυτή.  

«Η ρομαντική μουσική αντανακλά αναμφίβολα τη χαρακτηριστική αστάθεια της εποχής 

μεταξύ των δύο επαναστάσεων, της Γαλλικής και της Ρωσικής, και συμμερίζεται, καίτοι έμμεσα, τις 

αβεβαιότητες της εποχής αυτής σχετικά με τη φύση της δίκαιας κοινωνίας και της θέσης των 

μειονοτήτων, της ελίτ και άλλων δυναμικών πηγών αναταραχής μέσα στην κοινωνία αυτή» 

(Whittall, 1987/97, σελ. 19).  

Ο ρόλος του συνθέτη είναι διαφορετικός από αυτόν που είχε κατά την εποχή του Beethoven 

(1770-1827) και παλαιότερα. Έως τις αρχές του 19ου αιώνα, οι μουσικοί μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν τις βασικές τους ανάγκες και την προβολή των έργων τους μόνο μέσω της 

«πατρωνίας» (Σιώψη, 2005, σελ. 70). Οι συνθέτες και εκτελεστές έπρεπε να παράξουν έργο κατά 

παραγγελία. Είναι αυτονόητο ότι τα έργα αυτά έπρεπε να υπακούν στη βούληση του χρηματοδότη, 

είτε δηλαδή, της αριστοκρατικής αυλής, είτε της Εκκλησίας. Με πρώτο τον Beethoven, ο ρόλος του 

μουσικού ως ελεύθερου επαγγελματία και «ελεύθερου καλλιτέχνη» (Σιώψη, 2005, σελ.72) γίνεται 

πραγματικότητα (Dalhaus, 1989, σελ.42). Ο ρόλος του συνθέτη γίνεται σημαντικότερος, καθώς οι 

τέχνες έχουν διαρκώς αυξανόμενη κοινωνική σημασία. Ο συνθέτης όφειλε να προσφέρει κάτι 

καινούριο, πρωτότυπο, καινοτόμο, διατρέχοντας ακόμα και τον κίνδυνο να μη γίνει κατανοητός ή 

αποδεκτός (Dalhaus, 1989, σελ.37). Αλλάζει, τέλος, η ανταπόκριση του κοινού στη μουσική. 

Υπάρχει αυξημένη ζήτηση μουσικής σε ιδιωτικούς χώρους, όπως και ίδρυση κρατικών συναυλιακών 
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χώρων, όπου οι συνθέτες μπορούσαν να παρουσιάσουν τα έργα τους στο ευρύ κοινό. Από τα τέλη 

του 18ου αιώνα και εφεξής, η όπερα είναι το προσφιλέστερο είδος ψυχαγωγίας της μεσαίας αστικής 

τάξης. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της κοινωνικής διάστασης που έχει η μουσική ως φορέας 

ιδεών κατά την εποχή του Ρομαντισμού (Whittall, 1987/97, σελ.19). 

1.3.2. Αισθητική 

Βασικό χαρακτηριστικό της ρομαντικής μουσικής είναι το προσωπικό στοιχείο. Οι 

συνθέτες αναζητούν τα μέσα που θα δώσουν μορφή στην προσωπική τους έκφραση. Η πρωτοτυπία 

και η μοναδικότητα συντελούν στην εμφάνιση πολλών διαφορετικών στυλ, που απεικονίζουν την 

ιδιαίτερη άποψη και αισθητική του κάθε δημιουργού. Η έκφραση στις ρομαντικές συνθέσεις συχνά 

πηγάζει από το συναίσθημα. Η έκπληξη και το απρόβλεπτο, η φαντασία και ο τρόμος, ο θυμός, η 

νοσταλγία, και η μελαγχολία, καθώς και η (ανεκπλήρωτη) αγάπη, είναι κάποια από τα 

συναισθήματα που οι συνθέτες προσπαθούν να απεικονίσουν στα έργα τους (Σιώψη,2005, σελ. 35).  

Εκτός του συναισθήματος, οι ρομαντικοί συνθέτες δέχονται επιδράσεις από πολλές πηγές. 

H τοπική παράδοση είναι μία από τις σημαντικότερες. Όπως προαναφέρθηκε, κατά τον 19ο αιώνα 

σχηματίζονται κράτη με σαφή εθνική ταυτότητα. Οι ρομαντικοί συνθέτες ενσωμάτωναν πολλά από 

τα στοιχεία των τοπικών εθνικών παραδόσεων σε συνθέσεις τους. Τμήματα μελωδιών, ιδιαίτερα 

ρυθμικά μοτίβα και χοροί, είναι κάποια από τα μουσικά αυτά στοιχεία. Το κυριότερο, όμως είναι ότι 

οι συνθέτες του 19ου αιώνα δημιουργούσαν προβάλλοντας συνειδητά και σκόπιμα την εθνική τους 

ταυτότητα. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι η δημιουργία «εθνικών σχολών» 

(Michels,1985/1995, σελ.457) στη μουσική. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η όπερα Μια ζωή για τον 

Τσάρο του Michail Glinka (1804-57), και αποτελεί  το πρώτο δείγμα της ρωσικής εθνικής σχολής. Ο 

εθνικισμός των ρομαντικών συνθέσεων αποτελεί χαρακτηριστική αντίθεση σε σχέση με το κλασικό 

ιδεώδες της «οικουμενικότητας» (Dalhaus, 1989, σελ. 36).  

Η εθνική ταυτότητα της μουσικής κατά τη ρομαντική περίοδο δεν περιορίζεται μόνο στην 

αναφορά των συνθετών στη δική τους πατρίδα. Καθώς οι πνευματικοί ορίζοντες διευρύνονται, οι 

καλλιτέχνες γνωρίζονται και με άλλους πολιτισμούς, οι οποίοι τους γοητεύουν. Όπως προειπώθηκε, 

οτιδήποτε ξένο, πρωτότυπο και εξωτικό βρίσκει θέση στις συνθέσεις του 19ου αιώνα. Αναφέρονται  

επί παραδείγματι οι όπερες Carmen (1871), συντεθειμένη από το Γάλλο Georges Bizet (1838-1875), 

η οποία διαδραματίζεται στην Ισπανία, και Madame Butterfly (1904), του Ιταλού Giacomo Puccini 

(1858-1924) που απεικονίζει την Ιαπωνία. Το ανατολίτικο χρώμα του ορχηστρικού έργου 
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Scheherazade του Nicolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) έχει αναφορά στον αραβικό πολιτισμό 

(Σιώψη, 2005, σελ.36).  

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της μουσικής του 19ου αιώνα είναι η απεικόνιση εξωμουσικών 

ιδεών. Ιδέες,  χαρακτήρες, ποίηση, φυσικά τοπία και γεγονότα, ιστορικά ή φανταστικά, επιδιώκεται 

να μεταφερθούν και να αποδοθούν μέσω των συνθέσεων. Το στοιχείο της προγραμματικότητας
2
 της 

μουσικής δεν είναι κάτι νέο, ωστόσο, κατά το Ρομαντισμό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

πραγματοποίησή του. Η καλλιτεχνική άποψη που επικρατεί  κατά τη ρομαντική περίοδο θέλει όλες 

τις τέχνες να συνυπάρχουν σε ένα έργο. «Οι ποιητές ήθελαν η ποίησή τους να είναι μουσική, και οι 

συνθέτες επιζητούσαν την ποιητικότητα της μουσικής τους» (Σιώψη, 2005, σελ.37). Η σύνδεση 

μουσικής με τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη ζωγραφική και άλλες τέχνες, τόσο ως προς την άντληση 

θεματολογικού υλικού, όσο και τη γενικότερη αισθητική και το ύφος των συνθέσεων, είναι 

αδιαμφισβήτητη. Πολλοί συνθέτες, άλλωστε, ασχολούνταν παράλληλα με τη μουσική και με άλλα 

είδη τέχνης. Οι Berlioz (1803-1869), Schumann (1810-1856), Liszt (1811-1886) και Wagner (1813-

1883) ήταν επίσης συγγραφείς. Ο Mendelssohn (1809-1847) ήταν και ζωγράφος. Η 

προγραμματικότητα στη ρομαντική μουσική δημιουργεί νέες προοπτικές ως προς τη φόρμα, την 

ενορχήστρωση, τη μελωδία, την αρμονία και την ερμηνεία (Σιώψη, 2005, σελ.35-37). 

1.3.3. Μουσικά Χαρακτηριστικά 

Η αρμονία των συνθέσεων κατά το Ρομαντισμό είναι πιο ελεύθερη από αυτών της κλασικής 

περιόδου. Οι συνθέτες, επιδιώκοντας να φορτίσουν συναισθηματικά τις συνθέσεις τους, εισάγουν 

νέες αρμονικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζονται νέα είδη συγχορδιών, ενώ οι συμβατικές 

χρησιμοποιούνται με νέο τρόπο. Η χρωματικότητα επεκτείνεται διαρκώς. Η χρήση διάφωνων 

διαστημάτων είναι πιο ελεύθερη, και οι λύσεις τους απρόβλεπτες. Η τονικότητα γίνεται όλο και πιο 

ασαφής, καθώς οι μετατροπίες σε απομακρυσμένες τονικές περιοχές είναι αλλεπάλληλες και 

καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο τμήμα κάθε έργου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η όπερα 

του Wagner Tristan und Isolde (1859). Τις τελευταίες δεκαετίες της ρομαντικής περιόδου η όλο και 

                                                           

2
 Προγραμματική μουσική: είναι η μουσική που έχει ως πηγή έμπνευσης μια ιδέα, γεγονός, συναίσθημα ή 

ιστορία, τα οποία δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη μουσική. Η προσπάθεια, ωστόσο, των συνθετών να αποδώσουν 
μέσω της μουσικής οτιδήποτε το μη μουσικό, οδήγησε τη δημιουργία, την εκφραστικότητα και την ερμηνεία σε 
σημαντική εξέλιξη. Ο όρος εισάγεται από το Liszt (Σιώψη, 2005, σελ.36-7 και 143-5). 
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εκτενέστερη αρμονική «αστάθεια» (Σιώψη, 2005, σελ. 38) προοιωνίζει την κατάλυση της αρχής της 

τονικότητας από τους συνθέτες  του 20ου αιώνα (Dalhaus, 1989). 

Η ποιότητα και ποικιλία των ηχοχρωμάτων αυξάνονται. Ως εκ τούτου, οι συνθέτες γίνονται 

διαρκώς πιο απαιτητικοί ως προς τις ηχοχρωματικές αποχρώσεις των συνθέσεών τους. Η ορχήστρα 

μεγαλώνει και ενσωματώνει όργανα τα οποία ως τότε δεν είχαν σημαντικό ρόλο εντός της (άρπα, 

τρίγωνο, κύμβαλα, χάλκινα πνευστά κτλ.). Σε αυτό συνέβαλε και η κατασκευαστική εξέλιξη των 

οργάνων. Παράμετροι όπως το κούρδισμα, η δυναμική, η έκταση και οι ηχοχρωματικές εναλλαγές 

διευρύνουν τους ορίζοντες συνθετών και ενορχηστρωτών. Τις νέες ενορχηστρωτικές προοπτικές 

πραγματεύεται ο Berlioz στο έργο του Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration (1844), το 

οποίο αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα δοκίμια για τη μελέτη της ενορχήστρωσης από 

μεταγενέστερους ενορχηστρωτές (Σιώψη, 2005, σελ. 37-38). 

Η μουσική ερμηνεία είναι πιο πλούσια, με συχνότερες και πιο έντονες διαβαθμίσεις. Οι 

αλλαγές στη δυναμική είναι πιο ακραίες, από pianississimo έως fortississimo. Τα crescendi και 

diminuendi είναι συχνότερα και καλύπτουν μεγαλύτερο δυναμικό εύρος. Αρκετά συχνά, μάλιστα, η 

μετάβαση από το ένα επίπεδο έντασης στο άλλο γίνεται ακαριαία, χωρίς να μεσολαβήσει 

διαβάθμιση, πράγμα το οποίο δημιουργεί ένταση και έκπληξη στους ακροατές. Οι εναλλαγές στο 

tempo είναι, επίσης, συχνότερες σε ρομαντικές συνθέσεις. Τα accelerandi και ritardandi επιτρέπουν 

στους συνθέτες να δημιουργήσουν με μεγαλύτερη εκφραστικότητα. Τις περισσότερες δυνατότητες 

έκφρασης μέσω του tempo προσφέρει η επινόηση του rubato, δηλαδή της επιβράδυνσης ή 

επιτάχυνσης του tempo κατά τη βούληση του εκτελεστή (Σιώψη, 2005, σελ. 38-39). 

1.3.4. Είδη σύνθεσης 

Κατά τη ρομαντική περίοδο συνεχίζουν να συντίθενται έργα σε φόρμες που είχαν 

καθιερωθεί κατά τον Κλασικισμό, όπως συμφωνίες, σονάτες, κοντσέρτα, όπερες και χορωδιακά. 

Ωστόσο, διευρύνονται από άποψη διάρκειας και μουσικού θεματικού υλικού. Οι τεχνικές 

επεξεργασίας και παραλλαγής των θεμάτων γίνονται πιο πολύπλοκες. Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη 

της φόρμας ήταν ο Beethoven. Ως χαρακτηριστικοί συνθέτες μεγάλων έργων αναφέρονται οι Berlioz 

και Wagner (Σιώψη, 2005, σελ.38-39). 

Ταυτοχρόνως, αναπτύσσονται και φόρμες μικρότερες από αυτές της κλασικής περιόδου. 

Τέτοιες συνθέσεις προορίζονταν για τα σαλόνια των εύπορων αστών, όπου κατά κανόνα το πιάνο, 



 

13 

 

είτε σόλο, είτε σε συνδυασμό με φωνή ή μικρό σύνολο, είχε εξέχουσα θέση. Υπό αυτές τις συνθήκες 

προκύπτουν φόρμες μικρές σε έκταση. Οι φόρμες αυτές, αν και πιο σύντομες, δεν παρουσιάζουν 

μικρότερο μουσικό ενδιαφέρον από τις μεγαλύτερες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η φόρμα 

μινιατούρα, με παραδείγματα από τις πιανιστικές συνθέσεις του Chopin (Σιώψη, 2005, σελ.39). 

Το 19ο αιώνα αναπτύχθηκαν και νέα είδη σύνθεσης. Εκτός από τις αλλαγές που 

εδραιώνονται μορφολογικά, μοτιβικά, ρυθμικά, αρμονικά κτλ., οι νέες συνθέσεις διαφέρουν από τις 

παλαιότερες ως προς τους καλλιτεχνικούς τους στόχους και το ιδεολογικό και αισθητικό τους 

πλαίσιο (Whittall, 1987/97).  

Α) Το Lied και κύκλοι τραγουδιών. To Lied είναι τραγούδι ενορχηστρωμένο, συνήθως, 

για φωνή και πιάνο. Μπορεί να είναι στροφικό ή ελεύθερο. Ανθεί κυρίως το πρώτο μισό του 19ου 

αιώνα, όταν η σχέση όλων των ρομαντικών Τεχνών με το γραπτό λόγο (πρόζα και ποίηση) είναι 

ισχυρή. Το υλικό αντλείται από ποιήματα, με τη μουσική να προσπαθεί να αποδώσει και να 

προβάλλει τις λεπτές ποιητικές αποχρώσεις, αλλά και τη φόρμα, πολύ περισσότερο από ότι άλλα 

μουσικά είδη με στίχο, όπως η όπερα (Michels,1985/95,σελ.465). Ωστόσο, οι υψηλές απαιτήσεις σε 

εκφραστικότητα δίνουν έναυσμα στους συνθέτες Lieder να διευρύνουν τα μουσικά και ερμηνευτικά 

όρια στα έργα τους, εξυψώνοντάς τα σε ένα μοναδικό είδος σύνθεσης (Σιώψη, 2005, σελ. 123). Το 

Lied είναι είδος σύνθεσης που υλοποιεί το ρομαντικό ιδεώδες του συσχετισμού των Τεχνών. Εν 

προκειμένω, συνδυάζονται μουσική, ποίηση και ζωγραφική. Από το συνδυασμό αυτό απορρέει ο 

χαρακτηρισμός των Lieder ως «ηχοχρωματικών πινάκων» (Dalhaus, 1989, σελ.80). Συνδυάζει 

επίσης τη λυρικότητα και τη δραματικότητα, βασικά στοιχεία της αισθητικής των ρομαντικών 

(Dalhaus, 1989, σελ. 96-99). Οι κύκλοι τραγουδιών είναι συλλογές Lieder όμοιας τεχνοτροπίας στη 

σύνθεση, με τραγούδια, αυτοτελή ή μη, που ερμηνεύονται ως σύνολο. Στη δεύτερη περίπτωση, 

διέπονται από μία κοινή θεματολογική, ψυχολογική, αισθητική ατμόσφαιρα, χωρίς να προέρχονται 

απαραιτήτως από έναν μόνο ποιητή (Plantinga, 1984, σελ.107-117). Ως βασικοί εκπρόσωποι 

αναφέρονται οι Schubert (1797-1828) και Schumann, και ο μεταγενέστερός τους, Mahler (1860-

1911). Ως παραδείγματα αναφέρονται οι κύκλοι Η ωραία Μυλωνού (1823) και Το Χειμωνιάτικο 

Ταξίδι (1817-24) του Schubert σε ποίηση του W.Müller (1794-1827), ο κύκλος τραγουδιών, Op.24 

(1840) του Schumann, σε ποίηση του H. Heine (1797-1856),  Τα τραγούδια ενός ταξιδιώτη (1884) 

και Τα τραγούδια για τους Θανάτους Παιδιών (1901-4) του Mahler, ο πρώτος σε ποίηση του ίδιου 

και ο δεύτερος σε ποίηση του F. Rückert (1788-1866) (Σιώψη, 2005, σελ.28, 34, 124-5, 138-9).  
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Β) Όπερα και μουσικό δράμα. Έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η ιταλική όπερα 

(και τα δύο είδη της, seria και buffa, αν και το κοινό σταδιακά δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο 

δεύτερο είδος) ήταν το κυρίαρχο είδος όπερας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρώτο μισό του 19ου 

αιώνα, ο σημαντικότερος συνθέτης ιταλικής όπερας ήταν ο Gioachino Rossini (1792-1868), ο οποίος 

βρίσκεται στο μεταίχμιο κλασικής και ρομαντικής περιόδου. Πραγματοποίησε αλλαγές στη δομή και 

το περιεχόμενο της ιταλικής όπερας. Εκτόπισε αναχρονιστικά στοιχεία της παράδοσης, 

προετοιμάζοντας την έλευση της καθεαυτό ρομαντικής όπερας. Βασικά χαρακτηριστικά του στυλ 

του είναι η ιδιαίτερη σημασία του ρυθμού, της ενορχήστρωσης, της κολορατούρας και της μοτιβικής 

επανάληψης (Σιώψη, 2005, σελ.214-5). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η όπερα ο Κουρέας 

της Σεβίλλης (1816). Η ρομαντική όπερα καθιερώνεται από τους Donizetti (1797-1848) και Bellini 

(1801-1834). Η θεματολογία γίνεται πιο σκοτεινή, η εναρμόνιση και η ενορχήστρωση πιο 

διευρυμένες. Η υπεροχή της φωνής ήταν βασικό χαρακτηριστικό της ιταλικής όπερας αυτή την 

περίοδο. Χαρακτηριστικότερη σύνθεση ρομαντικής όπερας αυτής της περιόδου είναι η Lucia di 

Lammermoor (1835) του Donizetti, όπου η απομάκρυνση από το στυλ του Rossini είναι έκδηλη. Η 

ιταλική ρομαντική όπερα φτάνει στο απόγειό της με το Verdi (1813-1901). Ο εθνικός χαρακτήρας 

και η πολιτικοποίηση έχουν ιδιαίτερη θέση στα έργα του. Συνθέσεις του με έντονα ρομαντικό 

χαρακτήρα είναι οι Ιl Trovatore (1853) και  La Traviata (1853), ενώ τα έργα της όψιμης περιόδου 

του Aida (1871) και Falstaff (1893) αποτελούν πρότυπο ιταλικής ρομαντικής όπερας (Plantinga, 

1984, σελ.127-43).  

Οι γαλλικές όπερες έως το 1820 ακολουθούσαν τα ιταλικά πρότυπα. Η καινοτομία έρχεται 

με τη γέννηση της Grand Opera. Αρχικά, το βασικό χαρακτηριστικό της Grand Opera ήταν η 

σοβαρή θεματολογία. Από το 1830 κι έπειτα προστέθηκαν κι άλλα στοιχεία. Ιδιαίτερη 

δραματικότητα με πολλά διαφορετικά σκηνικά και εφέ, μεγάλες ορχήστρες και μπάντες με ιδιαίτερα 

όργανα, πολυπληθείς χοροί και πολλοί σολίστες είναι κάποια από αυτά. Υπάρχει επίσης έντονο 

εθνικό στοιχείο, καθώς και έκφραση πολιτικών και κοινωνικών μηνυμάτων. Χαρακτηριστικές 

συνθέσεις Grand Opera είναι οι la Muette de Portici (1828) του Auber (1782-1871) και η les 

Huguenots (1836) του Meyerbeer (1791-1864) (Plantinga, 1984, σελ.168-73). 

Το μουσικό δράμα αποτελεί εξέλιξη  της ρομαντικής γερμανικής όπερας. Πρώτος ο Verdi 

εισάγει την έννοια του μουσικού δράματος, με τις όπερες Rigoletto (1851) και Luisa Miller (1849), 

όπου επικεντρώνεται λιγότερο στη φωνητική μουσική και προβάλει την ορχήστρα (Σιώψη, 2005, 

σελ. 28, 34). Η σύνθεση μουσικού δράματος φτάνει στο απόγειό της με το Wagner. Παράμετροι 



 

15 

 

όπως η οικουμενικότητα, η φαντασία, η αντιμετώπιση του παλιού ως ιδανικού και ο ιστορικισμός 

(στροφή προς τα μεσαιωνικά και αρχαιοελληνικά πρότυπα), ο κοινωνικός σχολιασμός είναι κάποια 

από τα χαρακτηριστικά του μουσικού δράματος (Michels, 1985/95, σελ.451). Παρατηρείται, όπως 

και σε άλλα ρομαντικά είδη σύνθεσης, η τάση για συνύπαρξη πολλών Τεχνών σε ένα έργο. Η δράση, 

η έντονη θεατρικότητα, η ποιητικότητα συνδέουν τη μουσική με το θέατρο, το οποίο, στην 

αρχαιοελληνική του διάσταση, διέπει τις συνθέσεις του Wagner. Ο ίδιος είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα 

από το έργο του Αισχύλου και των άλλων τραγικών ποιητών. Οι συνθέσεις του έχουν πολλές 

αναφορές στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Η ορχήστρα, σε σημεία ιδιαίτερης φόρτισης, υιοθετεί 

το ρόλο του χορού. Τα σκηνικά και η πλοκή έχουν διάρθρωση παρόμοια με αυτή γνωστών έργων 

των ποιητών της αρχαιότητας. Τέλος, οι χαρακτήρες παρουσιάζουν πολλά κοινά με χαρακτήρες της 

αρχαιοελληνικής τραγωδίας. Από άποψη μουσικής, η μελωδία, το μοτίβο και η αρμονία 

υποτάσσονται στη δραματική έκφραση. Χαρακτηριστικό έργο που εμπίπτει στην κατηγορία του 

μουσικού δράματος είναι η τετραλογία Το Δαχτυλίδι του Νιμπελούγκεν (1848-74) του Wagner 

(Σιώψη, 2005, σελ. 182-195). 

Γ) Προγραμματική μουσική. Όπως έχει προαναφερθεί, η προγραμματικότητα σαν όρος 

εξηγεί την επιδίωξη των συνθετών να απεικονίσουν μέσω των συνθέσεων τους ιδέες και εικόνες μη 

συσχετισμένες με τη μουσική. Ωστόσο, η μουσική δεν λειτουργούσε αυτόνομα για την απόδοση των 

νοημάτων αυτών. Οι συνθέτες προσέθεταν τίτλους και επεξηγηματικές σημειώσεις, ώστε να 

προϊδεάσουν το ακροατήριό τους και να επιτύχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το συμβολισμό που 

επιδίωκαν. Οι φόρμες της προγραμματικής μουσικής είναι όμοιες με τις προϋπάρχουσες (ροντό, 

σονάτα, φούγκα κτλ.). Η προγραμματική μουσική είναι γραμμένη κυρίως για πιάνο ή ορχήστρα. Τα 

βασικότερα είδη σύνθεσης προγραμματικής μουσικής ήταν η προγραμματική συμφωνία, η 

ουβερτούρα κοντσέρτου και το συμφωνικό ποίημα (Michels, 1985/1995, σελ.497). Η 

προγραμματική συμφωνία είναι μια σύνθεση με αρκετά μέρη, τα οποία έχουν ξεχωριστό τίτλο και 

«πρόγραμμα» (Σιώψη, 2005, σελ. 144). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο του Berlioz 

Φανταστική συμφωνία (1830). Η ουβερτούρα κοντσέρτου ήταν είδος σύνθεσης, με αναφορά στην 

ουβερτούρα της όπερας, ένα τμήμα καθαρά οργανικό και όχι δραματικό. Αποτελούνταν από ένα 

μέρος, αρκετά συχνά σε φόρμα σονάτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα (1870) του Tchaikovsky (1840-1893).  Το συμφωνικό ποίημα αποτελείται, επίσης, από ένα 

μέρος. Διάφορες φόρμες υιοθετούνται στη σύνθεση συμφωνικών ποιημάτων, και αυτό είναι που, 

κυρίως, το διαφοροποιεί από την ουβερτούρα κοντσέρτου, που είναι, κατά βάση, σονάτα. 

Χαρακτηρίζεται από ελευθερία στη γραφή και τη φαντασία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, 



 

16 

 

αναδεικνύεται στο  βασικότερο είδος προγραμματικής μουσικής. Χαρακτηριστικοί  εκπρόσωποι 

είναι ο Liszt και ο R. Strauss (1864-1949). Αναφέρονται ως παραδείγματα τα έργα Les préludes 

(1854) του Liszt και ο Don Juan (1889) του R. Strauss (Σιώψη, 2005, σελ. 28, 34, 143-5). 

   Δ) Λυρική μουσική για πιάνο. Γεννιούνται νέα είδη πιανιστικών συνθέσεων, όπου 

επιδιώκεται το «χαρακτηριστικό» (Σιώψη, 2005, σελ. 101), κάτι δηλαδή το ιδιαίτερο, πρωτότυπο, 

μοναδικό. Το «χαρακτηριστικό κομμάτι» (Σιώψη, 2005, σελ. 101) είναι η βασική φόρμα ρομαντικής 

πιανιστικής σύνθεσης, υποσκελίζοντας, εν μέρει, τη φόρμα σονάτα. Το μοτίβο, ως ενότητα με σαφή 

ρυθμικό και μελωδικό χαρακτήρα, αποτελεί την κύρια μουσική ιδέα και δομικό στοιχείο στη 

δημιουργία λυρικών συνθέσεων για πιάνο (Dalhaus, 1989, σελ.144). Χαρακτηριστικοί συνθέτες για 

πιάνο ήταν ο Schumann, με παράδειγμα τους κύκλους συνθέσεων για πιάνο Carnaval (1834-5) και 

Kinderszenen (1838), και ο Chopin (1810-1849), το πιανιστικό έργο του οποίου θα αναλυθεί σε 

επόμενο κεφάλαιο (Σιώψη, 2005, σελ. 101-3, 108-9). 

Ε) Μουσική Δωματίου. Κατά τη ρομαντική περίοδο, η μουσική δωματίου αποτελεί μέρος 

της καθημερινότητας της νέας αστικής τάξης. Το ακροατήριο αυτό έχει υψηλές απαιτήσεις για την 

ποιότητα της μουσικής και της ικανότητας του εκτελεστή, καθώς είναι μουσικά καλλιεργημένο. Στη 

θέση του κουαρτέτου εγχόρδων, που ήταν χαρακτηριστικό σχήμα για τη μουσική δωματίου κατά τον 

κλασικισμό, κυριαρχεί η μουσική δωματίου για πιάνο. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της μουσικής 

δωματίου για πιάνο είναι ο Brahms (1833-1897), και ως παράδειγμα αναφέρεται το έργο του op.8, 

Piano Trio σε B μείζονα (Michels,1985/1995, σελ.485-9).  

1.3.5. Οι ρομαντικές υποπερίοδοι στη μουσική 

Τα χρονικά όρια του ρομαντισμού στη μουσική εκτείνονται από το θάνατο του Beethoven 

(1827) έως τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο
3
 (1914). Καλύπτουν ένα διάστημα κατά το οποίο λαμβάνουν 

χώρα πολλά ιστορικά γεγονότα μεγάλης σημασίας, τα οποία επηρεάζουν άμεσα και τη μουσική. Η 

ιστορική μουσικολογία διαιρεί τη ρομαντική περίοδο σε κάποιες υποπεριόδους,  με κέντρο 

                                                           

3
 Για τη χρονική οριοθέτηση λαμβάνονται υπ’ όψιν γεγονότα και προσωπικότητες που δημιουργούν 

μεταβολές και επηρεάζουν τους συγχρόνους και μεταγενέστερούς τους συνθέτες. Ωστόσο, τα όρια αυτά δεν είναι 
απόλυτα, καθώς απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα πριν η μετάβαση από το ένα ρεύμα στο νεότερο ολοκληρωθεί. 
Οι ημερομηνίες που αναγράφονται ανωτέρω εξυπηρετούν στο να δώσουν ένα ιστορικό σημείο αναφοράς,  κατά το 
οποίο εμφανίζονται νέες τάσεις. 
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σημαντικούς νεωτερισμούς σε μουσικά έργα ή την εμφάνιση συνθετών με καινοτόμες αντιλήψεις. 

Οι υποπερίοδοι αυτές είναι οι εξής: 

Α) από την αρχή της ρομαντικής περιόδου έως το 1848. Από το 1814, ο Beethoven αλλάζει 

ύφος και καθιερώνει τις αρχές της ρομαντικής μουσικής
4
. Για το λόγο αυτό, ιστορικά 

αντιμετωπίζεται σα συνθέτης στο μεταίχμιο των δύο περιόδων, της κλασικής και της ρομαντικής. 

Έως το 1848, οι συνθέτες που εμφανίζονται ανήκουν στην πρώτη υποπερίοδο του ρομαντισμού. 

Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της περιόδου αυτής είναι οι Schumann, Schubert, Chopin, κυρίως στις 

πιανιστικές συνθέσεις, Meyerbeer, Donizetti, Verdi και Bellini στις οπερατικές και Mendelssohn και 

Berlioz στις ορχηστρικές. Το 1848 οριοθετεί την πρώτη υποπερίοδο, διότι τότε περίπου πεθαίνουν 

πολλοί από τους συνθέτες της γενιάς αυτής (ο Chopin το 1849, ο Donizetti το 1848, ο Mendelssohn 

το 1847 κτλ.).  Ταυτόχρονα, οι Verdi, Wagner, Liszt κ.ά. παρουσιάζουν καινοτομίες στις συνθέσεις 

τους, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη δεύτερη ρομαντική υποπερίοδο (Σιώψη, 2005, σελ.26-27). 

Β)1848-1870. Κατά τη δεύτερη αυτή υποπερίοδο εμφανίζονται νεωτερισμοί στα είδη των 

συνθέσεων, τη φόρμα, τη λειτουργία της ορχήστρας, την αρμονία κτλ. Χαρακτηρίζεται από την 

εμφάνιση πολλών στυλ. Ουσιαστικά η προσωπική άποψη του κάθε συνθέτη διαφέρει ριζικά από 

αυτή των συγχρόνων του. Η ποικιλία και ανομοιογένεια του στυλ είναι χαρακτηριστική της 

ρομαντικής περιόδου γενικότερα, και το διάστημα αυτό αναδεικνύει την αντίληψη του κάθε συνθέτη 

σε βασικό αισθητικό στοιχείο. Ο Liszt παρουσιάζει το συμφωνικό ποίημα (βλ. σελ. 15), ο Verdi 

εξελίσσει το μουσικό δράμα (βλ. σελ.14) και ο Wagner γράφει ένα σημαντικό δοκίμιο, όπου 

παραθέτει τις απόψεις του περί αισθητικής και σύνθεσης. Το δοκίμιο αυτό είναι κομβικό σημείο 

ανάμεσα στις δύο υποπεριόδους, και επηρέασε πολλούς από τους σύγχρονούς του δημιουργούς 

(Σιώψη, 2005, σελ. 27). 

Γ) 1870-1889. Είναι η περίοδος που το εθνικό στοιχείο κυριαρχεί, δημιουργώντας τον όρο 

«εθνικός ρομαντισμός» (Σιώψη, 2005, σελ.28). Ο Wagner οραματίζεται μια «αγνή γερμανική τέχνη» 

(Σιώψη, 2005, σελ.28). Ο Saint-Saëns (1835-1921) δημιουργεί στη Γαλλία ένα είδος συμφωνικής 

μουσικής και μουσικής δωματίου, με ιδιαίτερη αναφορά στο εθνικό στοιχείο. Οι όπερες του Verdi 

διατηρούν στοιχεία του ιταλικού belcanto. Δύο έργα που ολοκληρώνονται το 1889 θέτουν το τέλος 

                                                           

4
 Ρομαντικές τάσεις εμφανίζονται από την εποχή του Bach και του Handel (1685-1759) (Σιώψη, 2005, σελ. 

47). 
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αυτής και την αρχή της τελευταίας ρομαντικής υποπεριόδου: η πρώτη συμφωνία του Mahler και η 

όπερα Don Juan του Richard Strauss (Σιώψη, 2005, σελ. 31). 

Δ)1889-1914. Τα έργα των Mahler και Strauss, σε συνδυασμό με τους νεωτερισμούς που 

εισάγει ο Debussy (1862-1918), δημιουργούν νέους μουσικούς ορίζοντες
5
. Τα νέα αισθητικά 

ρεύματα που επηρεάζουν τους συνθέτες της περιόδου αυτής είναι ο ρεαλισμός (Mussorgsky, Bizet, 

Janáček), ο ιμπρεσιονισμός (Debussy), ο νατουραλισμός (Charpentier, Bruneau, Schreker) και ο 

εξπρεσιονισμός (Schoenberg, Berg). Οριστικό τέλος του ρομαντισμού θέτει η αρχή του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζεται η μετάβαση προς την ατονικότητα, 

μέσα από μια «διαδικασία αποσύνθεσης της μουσικής γλώσσας» (Σιώψη, 2005, σελ.28- 29). 

 

  

                                                           

5
 Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, το τέλος του Ρομαντισμού έρχεται με την επικράτηση των ρευμάτων του 

ιμπρεσιονισμού και του ρεαλισμού, όπου το αισθητικό, θεματολογικό και ιδεολογικό υπόβαθρο είναι εμφανώς 
διαφορετικό από αυτό των προηγούμενων ετών. Η μουσική, ωστόσο, έχει ισχυρότερη σύνδεση με την παλαιότερη 
ρομαντική παρά με τη μεταγενέστερη μετατονική και ατονική μουσική. Για το λόγο αυτό τα ρεύματα αυτά 
αντιμετωπίζονται ως μεταβατικό στάδιο από τη μία περίοδο στην επόμενη (Σιώψη, 2005, σελ.48).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

                             Βιογραφικά στοιχεία του Frédéric Chopin (1810-49)  

 

2.1. Τα πρώτα χρόνια 

Ο Frédéric  François Chopin γεννήθηκε το 1810. Υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες και 

στοιχεία όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία, η 1η  Μαρτίου, ωστόσο, είναι η πιθανότερη. 

Γεννήθηκε στη Ζελάσοβα-Βόλα, μια κωμόπολη κοντά στη Βαρσοβία. O πατέρας του, Nicholas, 

ήταν Γάλλος, γεννημένος στη Λωρραίνη. Ήταν άνθρωπος καλλιεργημένος και ευγενικός, ενώ 

στοιχεία υποστηρίζουν την εξ αίματος συγγένειά του με την πολωνική αριστοκρατία. Μετά από 

αποτυχία του σε επιχειρήσεις καπνού, κατέφυγε στη διδασκαλία για βιοποριστικούς λόγους, στην 

ευρύτερη περιοχή της Βαρσοβίας. Μέσω της διδασκαλίας γνώρισε την Justina Kryzanowska, φτωχή, 

αλλά ευγενικής καταγωγής. Παντρεύτηκαν το 1806 και τρία χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκαν στη 

Ζελάσοβα-Βόλια (Huneker, 1966, σελ. 7-8). Ο Frédéric Chopin μεγάλωσε σε οικογενειακό 

περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από αγάπη για τη μόρφωση. Τα οικονομικά της οικογένειας  

βελτιώθηκαν με τη μετακόμισή τους στη Βαρσοβία (1813). Έτσι, ο Frédéric  και οι 3 αδερφές του 

ανατράφηκαν έχοντας τις απαραίτητες ανέσεις, και κυρίως την πρόσβαση σε υψηλή μόρφωση 

(Niecks, 1902, σελ. 23-33). 

Η αγάπη του Frédéric  για τη μουσική εκδηλώθηκε σε μικρή ηλικία. Ο πρώτος του 

δάσκαλος ήταν o Adalbert Zwyny, γνώστης πιάνου και βιολιού. Η πρώτη του εμφάνιση 

πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 1818. Ήδη από την εμφάνιση αυτή, το αξιοσημείωτο 

ταλέντο του τον βοήθησε να γίνει γνωστός στους κύκλους της πολωνικής αριστοκρατίας. Αργότερα, 

έλαβε μαθήματα σύνθεσης από τον Joseph Elsner, τα οποία επέδρασαν καταλυτικά στην ανάπτυξη 

της μουσικής του προσωπικότητας (Δρόσος, 1999, σελ. 54-67).  

Το 1826 το τεχνικό του επίπεδο στο πιάνο ήταν ήδη υψηλό, και άρχισε να πειραματίζεται 

με ιδιαίτερες τεχνικές στη χρήση του οργάνου, που αργότερα θα χαρακτηρίσουν το προσωπικό του 

ύφος. Το 1827 πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τις σπουδές του στο Λύκειο της Βαρσοβίας, και 

να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Το 1829 αποφοιτεί από το ωδείο του Elsner μετ’ 

επαίνων. Ο Elsner αναφέρει για το Chopin: «[…]ικανότητες εκπληκτικές, μουσική μεγαλοφυΐα. 

Ανοίγει νέα εποχή στη μουσική για πιάνο, τόσο με τη σπουδαία του τεχνική στην ερμηνεία όσο και 

με τις συνθέσεις του» (Δρόσος, 1999, σελ.110). Την ίδια χρονιά, πραγματοποίησε διάφορες 

εξορμήσεις στην πολωνική επαρχία, ακούγοντας βιολιστές και τραγουδιστές στην ύπαιθρο, 
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συλλέγοντας μουσικές εμπειρίες και ιδέες. Το φθινόπωρο του 1828 επισκέφθηκε το Βερολίνο. Το 

ταξίδι αυτό διεύρυνε τους μουσικούς του ορίζοντες. Οι μουσικές επιδράσεις που δέχτηκε το 

διάστημα αυτό εμφανίστηκαν αργότερα στις συνθέσεις του, δίνοντάς του το χαρακτηρισμό του 

«εθνικού συνθέτη» (Σιώψη, 2005, σελ. 111). 

2.2. Τα πρώτα ταξίδια του και η αρχή της καριέρας του 

Το ταξίδι του Chopin στο Βερολίνο διήρκεσε δυο εβδομάδες. Παρότι σύντομο, το ταξίδι 

αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μουσική του εξέλιξη. Εκτός των μουσικών ερεθισμάτων που 

έλαβε, όπως προαναφέρθηκε, σύναψε γνωριμίες με καθιερωμένους ανθρώπους του πνεύματος, 

μουσικούς και μη (ενδεικτικά αναφέρονται οι Mendelssohn και Zelter, καθώς και ο επιστήμονας 

Alexander von Humboldt). Πραγματοποιούσε, επίσης, εμφανίσεις, ως επί τω πλείστον 

απρογραμμάτιστες, σε διάφορους χώρους, κερδίζοντας το θαυμασμό. Η φήμη του είχε αρχίσει να 

εδραιώνεται. Κατά την επιστροφή του στη Βαρσοβία, φιλοξενήθηκε από τον πρίγκιπα Radziwill, για 

τον οποίο και πραγματοποίησε κάποιες ιδιωτικές εμφανίσεις. Σε σύντομο διάστημα από την 

επιστροφή του Chopin, τη Βαρσοβία επισκέφθηκαν οι Hummel (1778-1837) και Paganini (1782-

1840), με τους οποίους και γνωρίστηκε προσωπικά (Huneker, 1966, σελ.10). 

Τον Ιούλιο του 1829 επισκέφθηκε τη Βιέννη. Η δραστήρια ζωή και η καλλιτεχνική 

ατμόσφαιρά της επέδρασαν στον ψυχισμό του. Γνωρίστηκε με πολλούς ανθρώπους του 

καλλιτεχνικού χώρου (μεταξύ άλλων τους Czerny (1791-1857), και Lachner (1803-90), καθώς και 

με μέλη της αριστοκρατίας. Στις 11 Αυγούστου πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη 

Βιέννη, ερμηνεύοντας, μεταξύ άλλων, μια δική του σύνθεση (op.2). Η πρωτοτυπία του στυλ του και 

η δεξιοτεχνία του απέσπασαν το γενικότερο θαυμασμό, ενώ και ο Τύπος σχολίασε ευνοϊκά τις 

εμφανίσεις και τις συνθέσεις του. Στις 18 του ίδιου μήνα πραγματοποίησε δεύτερη εμφάνιση στην 

ίδια σκηνή. Ερμήνευσε το Krakowiak, op.14, το οποίο στρέφει το ενδιαφέρον του κοινού και στην 

ικανότητά του ως συνθέτη. Απόσπασμα από την εφημερίδα Theaterzeitung γράφει: «[…]επέδειξε 

τόσο αξιοπρόσεκτη μοναδικότητα στις συνθέσεις του, όπου νέα σχήματα, νοήματα και φόρμες 

εκδιπλώνονται» (Huneker, 1966, σελ.10). Οι κριτικές, ωστόσο, δεν ήταν μόνο θετικές. Η λεπτότητα, 

η ευαισθησία και «ελαφρότητα» του παιξίματός του επικρίνονται διακριτικά. Στις 19 Αυγούστου 

ταξίδεψε στην Πράγα, στο Τέπλιτς και μια εβδομάδα αργότερα στη Δρέσδη και στο Μπράσλο, 

κάνοντας παντού γνωριμίες με διασημότητες του καλλιτεχνικού χώρου, και πραγματοποιώντας 

ιδιωτικές εμφανίσεις εντός αριστοκρατικών κύκλων. Στις 12 Σεπτέμβρη επιστρέφει στη Βαρσοβία 

(Niecks, 1902). 
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Στις 17 Μαρτίου 1830 έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ στη Βαρσοβία. Ερμήνευσε, μεταξύ 

άλλων, τα μέρη Adagio και Rondo από το πρώτο του Κοντσέρτο. Οι κριτικές και πάλι αινούσαν το 

συνθέτη και τη δεξιοτεχνία του, ενώ ταυτόχρονα κατέκριναν το διακριτικό και ήσυχο ύφος του. Μια 

εβδομάδα αργότερα έδωσε δεύτερο ρεσιτάλ, με μεγάλη επιτυχία. Η τρίτη και τελευταία του 

εμφάνιση στη Βαρσοβία έλαβε χώρα στις 11 Οκτωβρίου 1830, επίσης επιτυχημένη. Την 1η 

Νοεμβρίου  του 1830 ταξίδεψε για δεύτερη φορά στη Βιέννη, φεύγοντας οριστικά από τη Βαρσοβία 

(Niecks, 1902). 

Από την αποχώρησή του από τη Βαρσοβία έως τον Οκτώβρη του 1831 και την 

εγκατάστασή του στο Παρίσι, ο Chopin επισκέφτηκε διάφορες πόλεις  στην Πολωνία, Γερμανία, 

Βοημία, Βαυαρία και Αυστρία. Συνέχισε να γνωρίζεται με καλλιτέχνες και αριστοκράτες, ενώ 

παρακολουθούσε τακτικά ρεσιτάλ άλλων σολίστ. Το διάστημα αυτό, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 

εκδόσεις των έργων του, αν και τα οικονομικά ανταλλάγματα δεν τον ικανοποίησαν. Η φήμη του 

σαν συνθέτη και σολίστ έχει πλέον αρχίσει να καθιερώνεται (Huneker, 1966, σελ.17). 

2.3. Εγκατάσταση στο Παρίσι 

Η εγκατάσταση του Chopin στο Παρίσι τον Οκτώβρη του 1831 «καθόρισε τη μοίρα του», 

σύμφωνα με το Liszt (Huneker,1966, σελ.23). Το Παρίσι ήταν η πρωτεύουσα της ρομαντικής Τέχνης 

για όλη την Ευρώπη. Διανοητές, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο 

μποεμισμός, η παρακμή και ο αισθησιασμός είναι τρόπος ζωής στο Παρίσι του Ρομαντισμού. Tο 

κλίμα αυτό επηρέασε το νεαρό Chopin. Σχεδόν αμέσως μετά την εγκατάστασή του στο Παρίσι, o 

Chopin ήρθε σε επαφή με εξέχουσες προσωπικότητες του πνεύματος (μεταξύ άλλων τους Hugo, 

Lamartine, Gautier, Balzac, Dumas, Baudelaire και Delacroix) και της μουσικής (αναφέρονται οι 

Liszt, Berlioz, Rossini, Thalberg (1812-1871), Mendelssohn, Hiller (1811-1885), Herz (1803-1888), 

ο βιολιστής Baillot (1771-1842) και ο τσελίστας Franchomme (1808-1804), με τους οποίους 

επρόκειτο να συνεργαστεί αργότερα) (Huneker, 1966, σελ.18-19). 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της παραμονής του Chopin στο Παρίσι, το στυλ των 

συνθέσεων και η ποιότητα των εμφανίσεών του τον κατέστησαν έναν από τους πιο δημοφιλείς και 

καλοπληρωμένους μουσικούς. Σύντομα, ο κύκλος του περιελάμβανε ένθερμους θαυμαστές και 

θαυμάστριες, καθώς και αρκετούς μαθητές. Ωστόσο, ο παρισινός τρόπος ζωής και η συναναστροφή 

με τους αριστοκρατικούς κύκλους είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των συνθέσεων του.  Οι 

συνθέσεις του από την περίοδο 1832-35 δε διαπνέονταν από την έμπνευση, τον ιδεαλισμό, τον 



 

22 

 

αυθορμητισμό και την καλαισθησία που διακατείχε τις προγενέστερες. Ήταν περισσότερο 

προσανατολισμένες στο να ικανοποιήσουν την αισθητική του αστικού ακροατηρίου στο οποίο 

απευθύνονταν, γεγονός που τους στερεί τη μοναδικότητα και την προσωπικότητα. Ταυτοχρόνως, ο 

ίδιος ο Chopin είχε θέσει ως στόχο την ανάδειξή του ως δεξιοτέχνη, γεγονός που στέρησε το στυλ 

του από συναισθηματισμό και φαντασία. Το κλίμα ανταγωνισμού που επικρατούσε μεταξύ των 

βιρτουόζων της εποχής εκείνης (Liszt, Thalberg, Herz, Hiller, Kalkbrenner κ.α.) αποτελεί δείγμα  

της ποιοτικής αυτής έκπτωσης (Huneker, 1966).  

2.4. Διδασκαλία 

Ο Chopin ήταν γεμάτος ενδιαφέρον και αγάπη για τη διδασκαλία του πιάνου. Για το λόγο 

αυτό, κατά κοινή ομολογία, οι μαθητές του τον εμπιστεύονταν απόλυτα, τόσο εντός της σχέσης 

μαθητή-δασκάλου, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Απόδειξη αυτού αποτελεί το ότι κατά τα 

τελευταία του χρόνια, όταν, καταβεβλημένος από την ασθένεια, χρειαζόταν οικονομική στήριξη και 

φροντίδα, οι μαθητές του ήταν αυτοί που προσέτρεξαν. Ήταν ήπιος, ειλικρινής και ευγενικός. 

Προσπαθούσε να αναπτύξει το αισθητήριο των μαθητών του, την ελευθερία από τους κανόνες και 

την τεχνική, για χάρη της μουσικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη διδασκαλία του «ήταν πραγματικός 

καλλιτέχνης» (Liszt, 1880 , σελ. 81). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο πιανίστας De Lenz. Μεταξύ 

των δύο υπήρχε αμοιβαία αντιπάθεια. Λέγεται ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο De Lenz είχε αποταθεί 

για μαθήματα στο Chopin για να «κατασκοπεύσει» τις μεθόδους του υπέρ του Liszt (Huneker, 1966, 

σελ.87).  

Αρκετοί από τους μαθητές του εξελίχθηκαν σε ικανούς, αν και όχι ιδιαίτερα γνωστούς 

πιανίστες. Αναφέρονται οι  Guttmann, Mathias, Gustav Schumann, Mikuli, και πολλές δεσποινίδες 

της πολωνικής αριστοκρατίας. Από τους μαθητές του, εξέχον ταλέντο επέδειξε ο νεαρός Filtch, ο 

οποίος πέθανε το 1845, σε ηλικία 15 ετών (Huneker, 1966). 

Δε χρησιμοποίησε κατά τη διδασκαλία τις μεθόδους του Czerny, διότι διαφωνούσε ριζικά 

με τη μεθοδολογία του. Ο Czerny ήταν «μία ακούραστη μηχανή δημιουργίας πιανιστικών 

ασκήσεων» (Huneker, 1966, σελ. 20), με  στόχο την ανάπτυξη υψηλών τεχνικών δεξιοτήτων. 

Αντιθέτως, ο Chopin υποστήριζε ότι η τεχνική οφείλει να υποστηρίζει την αισθητική, ότι η τεχνική 

δεξιότητα δεν πρέπει να αναπτύσσεται ξεχωριστά από τη μουσική. Επίσης, δεν είχε εντάξει στο 

διδακτικό του πρόγραμμα υλικό του Liszt, καθότι ο δεύτερος, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο δεν 

είχε δημιουργήσει ακόμα κάτι αξιόλογο, πέρα από υψηλού επιπέδου διασκευές (Eigeldinger, 1988). 
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Για αρχάριους, το πρόγραμμα της διδασκαλίας του βασιζόταν στα Prelude του Clementi. 

Έδινε έμφαση στη διδασκαλία των κλιμάκων, legato και staccato. Δίδασκε, επίσης Bach και 

Moscheles.  Σε μαθητές πιο προχωρημένου επιπέδου, παρέδινε κοντσέρτα και σονάτες από Mozart, 

Scarlatti, Field, Hummel, Mendelssohn, Dussek, Weber, Hiller και Beethoven. Δίδασκε, επίσης, 

χορούς και κομμάτια του Schubert για 4 χέρια. Αποστρεφόταν την επιθετικότητα και τη βία στο 

παίξιμο. Στόχοι του ήταν η καλλιέργεια άνεσης, χάρης και πλαστικότητας. Έδειχνε ιδιαίτερη 

επιμέλεια στη λεπτή χρήση των ηχοχρωμάτων και το πάτημα των πλήκτρων. Βασική δεξιότητα που 

επιδίωκε να αναπτύξει στους μαθητές του ήταν η αυτονομία των δακτύλων, χωρίς να ισοπεδώσει τις 

ιδιαίτερες δυνατότητες που έχει το καθένα από αυτά (Eigeldinger, 1988). Το ζήτημα αυτό 

πραγματεύεται στη μέθοδο που ξεκίνησε να γράφει ο ίδιος, η οποία έμεινε ημιτελής. Σε απόσπασμα 

αυτής αναφέρει: 

«[…]σκοπός δεν είναι το να παίζει κανείς τα πάντα με τον ίδιο ήχο, αλλά το να 

καλλιεργήσει την ομορφιά στο πάτημα (touch) και την τελειότητα στη δυναμική (shading). Για 

χρόνια οι παίκτες (του πιάνου) συμπεριφέρονται ενάντια στη φύση, προσπαθώντας να κάνουν τα 

δάχτυλα τους ισοδύναμα. Αντιθέτως, σε κάθε δάχτυλο πρέπει να ανατίθεται ο κατάλληλος ρόλος 

[…] Υπάρχουν, επομένως, πολλοί διαφορετικοί ήχοι, καθώς υπάρχουν πολλά δάχτυλα. Πρέπει να 

μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τις διαφορές. […] Αυτή είναι η τέχνη της δακτυλοθεσίας» (Huneker, 

1966, σελ.89-90).  

 

2.5. Η George Sand  

Το 1837 γνώρισε τη συγγραφέα George Sand (ψευδώνυμο της συγγραφέως Aurore 

Dudevant, 1804-1876). Αρχικά, ο Chopin ήταν αρνητικά προκατειλημμένος απέναντι στη Sand. Δεν 

του άρεσε «η γυναίκα με το μελαγχολικό βλέμμα» (Huneker, 1966, σελ.28). Μολαταύτα, σύναψαν 

σχέση σε σύντομο διάστημα από τη γνωριμία τους. Το διάστημα 1837-1838 συναντιόνταν τακτικά. 

Εκτός από την έλξη που τους ένωνε, ήταν δύο χαρακτήρες αταίριαστοι. H Sand, πολυγαμική, 

προκλητικά αντιδραστική απέναντι στις ηθικές και κοινωνικές συμβάσεις, δυναμική, επαναστατική 

και μαχητική. Αντιθέτως, ο Chopin, φύσει λεπτός, ευγενικός και ευαίσθητος, προσκολλημένος σε 

ιδεώδη όπως η Πατρίδα (αγαπά με πάθος την Πολωνία, αν και λόγω της ρώσικης κατοχής, δεν 

μπορεί να ταξιδέψει στο πατρικό του, στη Βαρσοβία) και η Εκκλησία (πιστός Καθολικός, και 

συνεπής, κατά βάση στις θρησκευτικές επιταγές του Δόγματος). Το ειδύλλιο τους ήταν θυελλώδες. 
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Η αντιμετώπιση της Sand απέναντι στο Chopin ήταν κάθε άλλο παρά η πρέπουσα. Τον πλήγωνε και 

τον εξευτέλιζε επανειλημμένα, κατ’ ιδίαν όπως και δημόσια. «Είχε απόλυτη κυριαρχία πάνω του, 

όπως και στους υπόλοιπους εραστές της» (Huneker, 1966, σελ.33), συμπεριλαμβανομένου του Liszt. 

Ωστόσο, η σχέση αυτή, παρότι απείχε πολύ από το ιδανικό, δεν υποβάθμισε τη δημιουργικότητα του 

συνθέτη. Τουναντίον, η προσωπική συναισθηματική φόρτιση ήταν εμφανής στις συνθέσεις και την 

ερμηνεία του και τους δίνει το χαρακτηριστικό «αέρα του ευάλωτου, τρωτού και μεγαλειώδους, 

μέσα στην αδυναμία τους» (Huneker, 1966, σελ.32). 

2.6. Τα πρώτα σοβαρά προβλήματα υγείας 

Το Νοέμβριο του 1838, ο Chopin και η Sand μαζί με κάποιους φίλους ταξίδεψαν στη 

Μεσόγειο, με προορισμό τη Μαγιόρκα. Η υγεία του Chopin, ωστόσο, παρουσίασε προβλήματα, 

πράγμα που τους ανάγκασε να επισπεύσουν την επιστροφή τους. Πραγματοποίησαν μια ολιγοήμερη 

στάση στην Ιταλία το Μάη, και τον Ιούνιο του 1839 βρίσκονταν ξανά στη Γαλλία (Huneker, 1966, 

σελ.33).  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 1839, η υγεία του Chopin ήταν άσχημη. Είχε υψηλούς πυρετούς 

και έντονες κρίσεις βήχα, συμπτώματα που προανήγγειλαν τη νόσο που μια δεκαετία αργότερα 

επρόκειτο να τον σκοτώσει. Η ευπαθής του φυσική κατάσταση τον ανάγκασε να αλλάξει τρόπο 

ζωής. Μείωσε τις ώρες που αφιέρωνε στη διδασκαλία και σχεδόν διέκοψε τις δημόσιες συναυλίες, 

αφιερώνοντας το χρόνο του κυρίως στην ξεκούραση και τη σύνθεση. Αυτό είχε πολύ σοβαρό 

αντίκτυπο στα οικονομικά του. Σύντομα, ήταν εξαρτημένος από φίλους και μαθητές να του 

προμηθεύσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση (Huneker, 1966, σελ.33-34).  

Από την επιστροφή του από τη Μαγιόρκα έως το 1843 πραγματοποίησε τρία ρεσιτάλ. Το 

πρώτο, στα τέλη του 1839, για τη βασιλική οικογένεια. Τα άλλα δύο στα Pleyel’s Rooms, στις 26 

Απριλίου 1841 και στις 2 Φεβρουαρίου 1842.  Από το 1843 έως το 1847 δεν έδωσε δημόσια 

ρεσιτάλ, έπαιζε κατ’ ιδίαν σε σαλόνια αριστοκρατών και δίδασκε. Μεγάλο μέρος του χρόνου του 

περνούσε στο ησυχαστήριο της Sand, στο Νοάν. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από φίλους του που 

ανήκαν στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τακτικότερες αυτές του Liszt. Ήταν αρκετά συνηθισμένο να 

παίζουν και οι δύο σε ιδιωτικές συναθροίσεις, ενίοτε μέσα σε κλίμα φιλικού ανταγωνισμού 

(Huneker, 1966, σελ. 34-35). 

 



 

25 

 

2.7. Τα τελευταία χρόνια και ο θάνατος 

Ο Chopin χώρισε οριστικά με τη Sand στα τέλη του 1847. Είναι δύσκολο να ειπωθεί τι 

αντίκτυπο είχε αυτό στον ψυχισμό του καλλιτέχνη. Σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών του, με τους 

οποίους είχε και προσωπική σχέση, η συντριβή που επέφερε ο χωρισμός έπαιξαν ρόλο στην 

επιδείνωση της υγείας του και, εν τέλει, στο θάνατο του. Ο ίδιος δεν εκμυστηρεύτηκε τα 

συναισθήματα του σε κάποιον οικείο, ούτε οι επιστολές του παρέχουν στοιχεία αρκετά για να 

τεκμηριωθεί επαρκώς κάποια σχετική εικασία (Δρόσος, 1999). 

Η τελευταία του συναυλία στο Παρίσι πραγματοποιείται στις 16 Φεβρουαρίου 1848 στο 

Pleyel’s Rooms. Είναι ισχνός και ασθενικός, ενώ λέγεται ότι στα καμαρίνια έχασε τις αισθήσεις του 

μετά την παράσταση. Η ερμηνεία του ικανοποίησε το ακροατήριο. Επρόκειτο να είναι η τελευταία 

του επιτυχημένη συναυλία (Δρόσος, 1999).  

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, παρότι περιστοιχίζεται από φίλους και θαυμαστές, είναι 

ουσιαστικά απομονωμένος. Στις 21 Απριλίου 1848 ταξιδεύει στο Λονδίνο. Πραγματοποιεί κάποιες 

ιδιωτικές εμφανίσεις, οι οποίες είναι από μέτριες έως κακές. Ο καλλιτεχνικός κόσμος στρέφεται 

εναντίον του και του επιτίθεται σφοδρά μέσω του Τύπου. Η κατάσταση της υγείας του γίνεται όλο 

και χειρότερη και ο ίδιος είναι καταβεβλημένος. Το καλοκαίρι του 1848 δίνει δύο κατ’ ιδίαν 

παραστάσεις, οι οποίες, αν και όχι επιτυχημένες, του αποφέρουν κάποια χρήματα (Niecks, 1902).  

Τον Αύγουστο ταξιδεύει στη Σκωτία. Στις 28 Αυγούστου δίνει ένα πολύ κακό ρεσιτάλ στο 

Μάντσεστερ. Στις 27 Σεπτέμβρη στο Merchant Hall της Γλασκώβης, είναι, επίσης, αποτυχία. 

Εμφανίζεται, ακόμα, στο Εδιμβούργο, στις 4 Οκτωβρίου, και έπειτα ξανά στο Λονδίνο, ο ίδιος σε 

κακή κατάσταση και η ερμηνεία του ιδιαίτερα αποτυχημένη (Niecks,1902).  

Φεύγει  από την Αγγλία τον Ιανουάριο του 1849, και επιστρέφει στο Παρίσι. Δεν είναι 

πλέον σε θέση ούτε να αυτοεξυπηρετηθεί. Αρκετά χρήματα προσφέρονται από θαυμάστριες του, 

που του επιτρέπουν να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, για στέγη και σίτιση. Το διάστημα έως το 

φθινόπωρο του 1849 είναι μαρτυρικό για τον ίδιο, καθώς η ασθένεια του εκφυλίζει το αναπνευστικό 

του σύστημα. Πεθαίνει τα ξημερώματα στις 17 Οκτώβρη 1849, παρουσία του μαθητή του, Gutmann 

(1819-1882) (Δρόσος, 1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

 

Μουσικά χαρακτηριστικά του έργου του 

 

3.1.        Μελωδία-Φθογγικό Υλικό 

Στις συνθέσεις του Chopin, το φθογγικό υλικό προέρχεται από διάφορες πηγές. Εκτός από 

τις ευρωπαϊκές κλίμακες του τονικού συστήματος (μείζων και ελάσσων), χρησιμοποιεί και 

εκκλησιαστικούς τρόπους. Εντοπίζεται, επίσης, υλικό, με προέλευση ρώσικες και σλάβικες 

παραδοσιακές μελωδίες (Kelley, 1913, σελ.15).  

 

  

 

  

 

Παράδειγμα 1. Απόσπασμα από τη Mazurka, op.24, No.2 (Kelley, 1913, σελ.17). Στο 1a 

χρησιμοποιείται υλικό από 3 διαφορετικούς τρόπους. Η μελωδία κινείται στα πλαίσια του αιολικού 

τρόπου (φυσική ελάσσονα κλίμακα). Αξιοσημείωτη είναι η παράλειψη της 3ης (Σολ) της Δεσπόζουσας 

μεθ’ εβδόμης στο 4ο μέτρο, προκειμένου να αποφευχθεί η απομάκρυνση από τον τρόπο (Σολ# είναι ο 

προσαγωγέας, αλλά, φθογγικά, δεν ανήκει στον αιολικό τρόπο). Στο 1b η μελωδία κινείται στα πλαίσια 
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του δωρικού τρόπου, σε αρμονία δομημένη στην αρμονική σχέση IV-I. Στο 1c η μελωδία κινείται στα 

πλαίσια του λυδικού τρόπου.  

 

 

Παράδειγμα 2. Στα πρώτα μέτρα της Mazurka, op.41, No.1, (έχει γίνει μεταφορά από την 

αρχική τονικότητα στο εν λόγω παράδειγμα), το υλικό έχει αναφορά στο φρυγικό τρόπο, παρότι δεν 

περιέχει τη  χαρακτηριστική πτώση του τρόπου αυτού
6
(Kelley, 1913, σελ.19).  

Παράδειγμα 3. Ο αρχαιοελληνικός δωρικός τρόπος
7
 χρησιμοποιείται στην Tarentelle, op.43 

(Kelley, 1913, σελ. 19). 

                                                           

6
Ο φρυγικός τρόπος και η χαρακτηριστική πτώση του (Kelley, 1913, σελ.19).   

         

7
 Ο αρχαιοελληνικός δωρικός τρόπος. Οι διαστηματικές αποστάσεις είναι ίδιες με του φρυγικού, με τη 

διαφορά ότι ο προσαγωγέας στο δωρικό βρίσκεται πάνω από την τονική. Επομένως, κατά την πτώση, πραγματοποιεί 
κατιούσα κίνηση (Kelley, 1913, σελ. 19). 
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Παράδειγμα 4. Φρυγικός τρόπος, απόσπασμα από το Scherzo σε Bb ελάσσονα (Kelley, 1913, 

σελ. 19). 

Υπάρχουν ορισμένα passage, ποικίλματα και φιοριτούρες σε συνθέσεις του Chopin, που 

έχουν αναφορά στη μουσική της Ανατολής (Huneker, 1966, σελ.60). Την περίοδο εκείνη, η Πολωνία 

και η Οθωμανική Αυτοκρατορία γειτνιάζουν, γεγονός το οποίο ευνοεί την πολιτισμική ανταλλαγή. 

Στα έργα του εντοπίζονται αρκετές επιρροές, με κυριότερη την εμφάνιση της αυξημένης 2ης, ενός 

διαστήματος χαρακτηριστικού στην ανατολική μουσική
8
 (Kelley, 1913, σελ. 20). Ο Krehbiel 

αναφέρει στο έργο του Σπουδές Παραδοσιακής Μουσικής, ένα συγκεκριμένο «ραψωδικό ποίκιλμα, 

με αναφορά στην Ανατολή, το «alap» σε αρκετά έργα του Chopin (Huneker, 1966, σελ.60).  

  

                                                           

8
 Καθώς τα προαναφερθέντα μουσικά συστήματα έχουν διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο από το 

ευρωπαϊκό, δεν έχουν σχέση με το συγκερασμό. Το διάστημα που αναφέρεται ανωτέρω ως 2η αυξημένη είναι το 
κοντινότερο, από τονική άποψη, διάστημα, που μπορεί να αποδώσει το αποτέλεσμα των ανατολικών κλιμάκων. 
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Παράδειγμα 5. Εκτεταμένη χρήση αυξημένης 2ης, στη Mazurka, op.7, no.1 (Kelley, 1913, 

σελ. 20). 

 

 

 

Παράδειγμα 6. Χρήση παρόμοιου υλικού και στο op.68, no.2. Η τονικότητα δεν είναι A 

ελάσσονα ούτε Ε ελάσσονα (Kelley, 1913, σελ.21). Στην πράξη χρησιμοποιούνται φθόγγοι που έχουν 

αναφορά σε «ανατολίτικες» κλίμακες, παρά ευρωπαϊκές (Kelley, 1913, σελ. 21). 

Ο χειρισμός των διάφωνων διαστημάτων, καθώς και η λύση τους, είναι αξιοπρόσεκτα. 

Εκτός από την εμφάνιση διαφωνιών σε αρπισμούς, εντοπίζονται και σε συνηχήσεις. Οι λύσεις που 

δίδονται από το συνθέτη είναι ιδιαίτερες για τα τότε δεδομένα (Kelley, 1913, σελ.31). 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα 7a, 7b, 7c. Αποσπάσματα από την Polonaise σε Eb, op. 22 (Kelley, 

1913,σελ.31-2). Στο Παράδειγμα 7c υπάρχει ιδιαιτερότητα στις λύσεις των διαφωνιών, καθώς 

εμφανίζονται σε αναστροφή. 
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O Chopin είναι ένας συνθέτης του οποίου το έργο αφορά, σχεδόν αποκλειστικά, το πιάνο. 

Σε μεγάλο βαθμό, οι περιορισμοί και δυνατότητες του οργάνου επηρέασαν το στυλ και την τεχνική 

των συνθέσεων του. Κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ύφους του που μπορούν να 

αποδοθούν στο πιάνο είναι: 

α. η χρήση αλμάτων οκτάβας για καλλωπισμό (embellishment) (Kelley, 1913, σελ.50). 

Παράδειγμα 8. Απόσπασμα από την Grande Polonaise σε Εb, op.22 (Kelley, 1913, σελ.50) 

Παράδειγμα 9. Απόσπασμα από την Polonaise-Fantasie, op.61 (Kelley, 1913, σελ.50). Οι 

δακτυλοθεσίες, και ιδιαίτερα του πρώτου και δεύτερου δαχτύλου, είναι αρκετά απαιτητικές, όπως και η 

επίτευξη legato. 

 

Παράδειγμα 10. Απόσπασμα από το Krakowiak, op.14. Ένα ιδιαίτερα δύσκολο τμήμα, 

δεδομένου του legato που απαιτεί η εκτέλεση. O Scholtz, στην εισαγωγή των έργων του Chopin από τις 

εκδόσεις Peters, εκφράζει τις αμφιβολίες του για το εάν οι δακτυλοθεσίες που προτείνει ο συνθέτης 

επιτρέπουν να παιχτεί το απόσπασμα αυτό legato (Kelley, 1913, σελ.51). 
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β. αντίθετη κίνηση στη μελωδία πάνω από εκτεταμένες αρμονικές μεταβολές 

 

Παράδειγμα 11. Απόσπασμα από το Concerto σε F ελάσσονα (Kelley, 1913, σελ.52). Το 

συγκεκριμένο τμήμα βρίσκεται στην ενότητα της coda, όπου στόχος είναι να επανέλθει σταδιακά στην 

περιοχή της αρχικής τονικότητας, μετά από τη ρευστοποίηση που διακρίνει το τμήμα αυτό. 

Παράδειγμα 12. Από το Concerto σε Ε ελάσσονα, op.11 (Kelley, 1913, σελ. 171). Στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα απομακρύνεται από το τονικό κέντρο, σε διαφορετικές τονικές περιοχές. 



 

33 

 

γ. πρωτότυπη χρήση χρωματικότητας 

Η χρωματική κλίμακα χρησιμοποιείται ήδη από τον Bach, και τους μεταγενέστερους του 

κλασικούς συνθέτες. Εντοπίζεται στην κατασκευή των θεμάτων σε Fugue, σε ορχηστρικά και 

πιανιστικά περάσματα, και ως νότες διανθισμού. Ο Chopin, ωστόσο, παρουσιάζει νέα, πιο ευρεία 

αντίληψη ως προς τη λειτουργία, την έκταση και τη φραστική της χρωματικότητας. 

 

Παράδειγμα 13. Απόσπασμα από το Bolero, op.19 (Kelley, 1913, σελ.53). Εκτεταμένη 

χρωματικότητα, πάνω από τη δεσπόζουσα μεθ’ εβδόμης (Ε7) στην τονικότητα της Α μείζονος. 

Παράδειγμα 14. Απόσπασμα από την coda της Grande Polonaise, op.22 (Kelley, 1913, σελ. 

53). Μεικτή χρήση διατονικών και χρωματικών στοιχείων. 

 

            δ. πολύπλοκα μελωδικά στολίδια (fioritura), που περιλαμβάνουν μεγάλα άλματα και 

ιδιαίτερη φραστική, δακτυλοθεσίες, χρήση pedal κτλ. (Kelley, 1913. σελ.54). Εντοπίζεται σε μεγάλο 

μέρος του έργου του, συνηθέστερα στα αργά μέρη μεγαλύτερων σε έκταση κομματιών (π.χ. στα 

Nocturnes και στις Polonaises). 
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Παράδειγμα 15. Απόσπασμα από το Concerto σε F ελάσσονα, op.21 (Kelley, 1913, σελ.55) 

 

ε. σπασμένες συγχορδίες σε αρπισμούς, οι οποίοι καλύπτουν μεγάλη έκταση στο πιάνο. 

 

Παράδειγμα 16. Απόσπασμα από την πρώτη κίνηση του Concerto σε E ελάσσονα, op. 11 

(Kelley, 1913, σελ.55). 
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Παράδειγμα 17. Απόσπασμα από το Krakowiak, op.14  (Kelley, 1913, σελ.57). 

 

Παράδειγμα 18. Απόσπασμα από το “Allegro de concert”, op.46. (Kelley, 1913, σελ.55). 

 

 

 

 

Παράδειγμα 19. Απόσπασμα από το Bolero, op. 19 (Kelley, 1913, σελ.56).  
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Παράδειγμα 20. Απόσπασμα από το Concerto σε F ελάσσονα, op.21 (Kelley, 1913, σελ.56). 

στ. Passage βασισμένα σε δίφωνες συνηχήσεις (double stops) και τμήματα κλιμάκων 

(Kelley, 1913, σελ. 57). Αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της επίδρασης που είχε ο Bach στη 

διαμόρφωση της μουσικής ιδιοσυγκρασίας του Chopin. 

 

Παράδειγμα 21. Διάφορα αποσπάσματα από το “Allegro de concert”, op.46. (Kelley, 1913, 

σελ.58). 
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3.2.         Αρμονία 

 

Η νεωτερική αντίληψη της αρμονίας που εντοπίζεται σε συνθέσεις του Chopin είναι αποτέλεσμα της 

χρήσης τροπικού και χρωματικού φθογγικού υλικού, καθώς και κλιμάκων με αναφορά στην 

ανατολική μουσική. Επίσης, η χρήση των αρμονικών (overtones) διευρύνει τη βάση της αρμονίας 

του. Η διευρυμένη αρμονία που παρουσιάζει στα έργα του προκύπτει κυρίως από την τρίφωνη 

εναρμόνιση διαβατικών φθόγγων και συγχορδιών μεθ’ εβδόμης (Kelley, 1913, σελ. 21). 

Ιδιαιτερότητα παρατηρείται και στη χρήση, ανάπτυξη και λύση συγχορδιών μεθ’ ενάτης, ενδεκάτης 

και δεκάτης τρίτης (Kelley, 1913, σελ.25). Ωστόσο, στη βάση τους, οι συνθέσεις του υπακούν στις 

αρχές της διατονικότητας. Η «αμφισβήτηση του τονικού κέντρου» (Kelley, 1913, σελ.21) σαν αρχή 

στη σύνθεση, εμφανίζεται μετά την εποχή του Chopin. 

 

Παράδειγμα 22a. Αποσπάσματα από το Concerto σε E ελάσσονα, op.11  (Kelley, 1913, 

σελ.29). Χρήση αποκλειστικά τρίφωνων συγχορδιών και συγχορδιών μεθ’ εβδόμης. 

 

 

 

Παράδειγμα 22b. Αναγωγή των συγχορδιών του ανωτέρω αποσπάσματος (Kelley, 1913, 

σελ.29).  
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Παράδειγμα 23. Απόσπασμα από την 1η Mazurka, op.6, No.1. Στα 2 πρώτα μέτρα, 

εμφανίζονται η τονική και η δεσπόζουσα μεθ’ εβδόμης, στην αρχική τονικότητα (F# ελάσσονα). Στα 

μέτρα 3 έως 7 υπάρχει μετατροπική αλυσίδα . Στο 8ο μέτρο επιστρέφει στην αρχική τονικότητα. 

Εμφανίζονται αρκετά χρωματικά στοιχεία, ωστόσο το απόσπασμα είναι σαφώς τονικό (Kelley, 1913, 

σελ.22).  

Οι νεωτερισμοί που εισάγει στον τομέα της αρμονίας μπορούν, εν μέρει, να αποδοθούν και 

στην πιανιστική του δεξιοτεχνία. Έως την εποχή του Bach, οι συγχορδίες στα πληκτροφόρα 

παίζονταν σε κλειστή θέση, συνήθως χωρίς να εκτείνονται πάνω από μια οκτάβα. Η αιτία της 

πρακτικής αυτής ήταν οι αποκλίσεις στο κούρδισμα και την ηχοχρωματική ανομοιογένεια σε 

συγχορδίες που καταλάμβαναν μεγαλύτερη έκταση στο clavier. Από την εποχή του κλασικισμού 

γίνεται επιτακτικότερη η ανάπτυξη των συγχορδιών σε μεγαλύτερη έκταση. Σε συνθέσεις για πιάνο 

της κλασικής περιόδου (Mozart, Weber, Beethoven κτλ.) εντοπίζονται οι πρώτες απόπειρες 
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διεύρυνσης της θέσης των συγχορδιών στο πιάνο. Ο Chopin ανήκει στους πρώτους που επιζητούν το 

ηχητικό αποτέλεσμα που προσφέρει η ευρεία κατανομή των συγχορδιών στο πιάνο (Kelley, 1913, 

σελ.24). 

Παράδειγμα 24. Τμήματα από το Rondo, op.1. (Kelley,1913, σελ.26). Οι «σπασμένες» 

συγχορδίες είναι μοιρασμένες σε μεγάλη έκταση του clavier.  

Παράδειγμα 25. Τμήμα του Prelude σε Eb, op.28, με διευρυμένη θέση των συγχορδιών 

(Kelley, 1913, σελ.27). 

 

3.3.           Ρυθμικά στοιχεία 

 

Η μελωδική του πρωτοτυπία εντείνεται από τη χρήση ιδιαίτερων ρυθμικών μοτίβων, που έχουν 

αναφορά στην πολωνική μουσική και χορευτική παράδοση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι οι Mazurkas (βλ.σελ.45). Η επίδραση του εθνικού στοιχείου στο ρυθμό είναι τόσο έντονη, 

ώστε ακόμα και συνθέσεις του χωρίς ιδιαίτερα εθνικό χαρακτήρα επηρεάζονται από αυτή. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν τα Valses (βλ. σελ. 56). Τα Valses προέρχονται σαν 

είδος από μία παράδοση ξένη προς αυτή του Chopin. Στις δικές του συνθέσεις Valses, ωστόσο, ο 
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εθνικός χαρακτήρας έχει ξεκάθαρη αναφορά στην πολωνική μουσική παράδοση (Huneker, 1966, 

σελ.23). 

Η προγραμματικότητα των συνθέσεων του εντείνεται μέσω του ρυθμού. Η έκφραση και 

απόδοση εξωμουσικών ιδεών εντείνεται από τη χρήση ιδιαίτερων ρυθμικών σχημάτων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τελευταίο τμήμα της Σονάτας Op. 35, Marche Funebre 

(βλ.σελ. 66), του οποίου το ελεγειακό κλίμα αποδίδεται από τη ρυθμική, όσο και μελωδική του, 

κατασκευή. Η ποιητικότητα και εκφραστικότητα, εντείνονται από τις, ενίοτε ακραίες, αλλαγές 

tempo και προκειμένου να προκαλέσουν ένταση και φόρτιση στο κομμάτι (Huneker, 1966, 

σελ.21). 

3.4.           Ενορχήστρωση 

Πολλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις συνθέσεις πιάνου όλων των δημιουργών 

προκύπτουν από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχει το όργανο. Στο Chopin, τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα εμφανή, καθώς οι συνθέσεις του αφορούν σχεδόν κατ’ 

αποκλειστικότητα το πιάνο (Kelley, 1913, σελ.25). Ο ίδιος είπε, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν συνέθετε 

συμφωνικά και οπερατικά έργα, ότι «το όργανο του ήταν το πιάνο, και σε αυτό ήταν αποφασισμένος 

να παραμείνει αφοσιωμένος» (Huneker, 1966, σελ. 59). 

Οι ενορχηστρώσεις του, ομολογουμένως, δεν αποτελούν το λαμπρότερο δείγμα του έργου 

του. Ακόμα και στις καλύτερες των ορχηστρικών συνθέσεων του, η ορχήστρα επιτελεί ουσιαστικά 

ρόλο συνοδείας, ώστε να προβάλλει το πιάνο. Την αδυναμία του αυτή είχε παραδεχτεί και ο ίδιος σε 

επιστολές του. Εικάζεται ότι γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχουν περισσότερες ορχηστρικές δημιουργίες 

ή ενορχηστρώσεις του. Ο Berlioz αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ότι η ορχηστρική συνοδεία στα 

κοντσέρτα του Chopin είναι «ψυχρή και, κατά βάση, άχρηστη» (Jonson, 1910, σελ.110).  Το 

χαρακτηριστικό αυτό, ωστόσο, οδήγησε το Chopin στο να χειριστεί  το πιάνο με έναν νέο τρόπο, 

προκειμένου να αποδοθούν τα ηχοχρωματικά εφέ, οι κινήσεις των φωνών και άλλες μουσικές 

παράμετροι των συνθέσεων του (Huneker, 1966).  

3.5.           Ακουστικοί συμβολισμοί 

Οι ακουστικοί συμβολισμοί που βρίσκονται στα έργα του είναι ευδιάκριτοι, αν και όχι τόσο 

θεατρικοί, όπως παραδείγματος χάριν στον Wagner. Ο ίδιος ο Chopin είπε για τη Σπουδή σε Ab 

μείζονα, op. 10: «φανταστείτε ένα μικρό βοσκό, που βρίσκει καταφύγιο από μια θύελλα που 

πλησιάζει, σε μια γαλήνια σπηλιά. Στο βάθος ωρύεται ο άνεμος και η βροχή, καθώς ο βοσκός παίζει 
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μια μελωδία στη φλογέρα του» (Huneker, 1966, σελ.59). Στη Σπουδή σε F ελάσσονα, op.10 είναι 

ευδιάκριτοι οι ψίθυροι. Στο Funeral March ακούγονται οι καμπάνες, η νεράιδα στη Σονάτα Bb 

ελάσσονα, op. 35 και ο στροβιλισμός που χαρακτηρίζει το Valse σε Db μείζονα είναι μερικά μόνο 

παραδείγματα του συμβολισμού στις συνθέσεις του. Για μικρό αριθμό έργων, υπάρχουν σημειώσεις, 

εν είδη προγράμματος, για την ιδέα και τη συναισθηματική κατάσταση που απεικονίζεται (Huneker, 

1966, σελ.59). 

 

3.6.           Εθνικά Στοιχεία 

Όπως έχει αναφερθεί (σελ. 19) ο Chopin έκανε το 1829 ταξίδια στην πολωνική επαρχία και 

ύπαιθρο, ακούγοντας και καταγράφοντας χορούς και τραγούδια των χωρικών. Τα εθνικά στοιχεία 

που αφομοίωσε την περίοδο αυτή εμφανίζονται στις κατοπινές συνθέσεις του, δίνοντάς του το 

χαρακτηρισμό του εθνικού συνθέτη (Kelley, 1913, σελ.14). 

Στις συνθέσεις του εμφανίζονται επίσης αναφορές στην ανατολική μουσική. Την εποχή 

εκείνη, η Πολωνία συνόρευε με την ιδιαίτερα εκτεταμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η γειτνίαση 

αυτή ευνόησε πολιτισμικά δάνεια μεταξύ των δύο εθνών. Η πολωνική παράδοση αφομοιώνει 

στοιχεία του ανατολικού πολιτισμού, τα οποία είναι εμφανή και στη μουσική. Για το λόγο αυτό, οι 

συνθέσεις του Chopin, όπως και πολλών συγχρόνων του συνθετών πολωνικής καταγωγής, εισάγουν, 

εκτός από εθνικά, και ανατολίτικα στοιχεία
9
 (Kelley, 1913).  

Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιρροές του από προγενέστερους συνθέτες ανήκουν ο 

Mozart, ο Beethoven και κυρίως ο Bach.  Οι υπόλοιποι Γερμανοί συνθέτες της κλασικής περιόδου 

δεν τον συγκινούσαν ιδιαίτερα. Από τους συγχρόνους του, οι Field, Weber και Hummel ανήκουν 

στις βασικότερες επιρροές του. Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η προσέγγιση του  στη σύνθεση 

και το πιάνο δεν υπακούν αυστηρά σε κάποια υπάρχουσα σχολή, καθώς δεν έδειχνε ιδιαίτερο ζήλο 

για τη δεξιοτεχνική μελέτη. Το στυλ του ήταν ουσιαστικά προσωπικό (Eigeldinger, 1988).  

                                                           

9
 Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο ενδείξεις της επιρροής που έχουν δεχτεί οι Ευρωπαίοι συνθέτες. 

Προκύπτουν από την πολιτισμική διάδραση και έχουν μόνο αναφορά στην Ανατολική μουσική παράδοση. Δεν 
εντάσσονται στο θεωρητικό, αισθητικό, ιστορικό κτλ. πλαίσιο της παράδοσης αυτής, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν 
σαν τεκμήρια για τη μελέτη της. Ο όρος «ανατολίτικος» που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία έχει αυτό το 
νόημα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

 

Εργογραφία - Σχολιασμός έργων 

 

Ο Chopin δεν έδινε ονόματα στις συνθέσεις του, εκτός από γενικούς τίτλους όσον αφορά το είδος 

αυτών (πχ Ballades, Scherzi, Nocturnes κτλ). Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η μη σαφής 

ονοματοδοσία των συνθέσεων απελευθερώνει τον εκτελεστή από την προκατάληψη στην ερμηνεία, 

ότι δίνουν τη δυνατότητα να εστιάσει κάνεις στην ποιότητα της σύνθεσης και να ερμηνεύσει 

ανάλογα με το μουσικό υλικό, παρά ορμώμενος από κάποια εικόνα ή ιδέα που επιβάλει ο τίτλος. 

Ωστόσο, αρκετές από τις συνθέσεις του Chopin τιτλοφορήθηκαν αυθαίρετα, πιθανώς από κάποιον 

επιμελητή των εκδόσεων των έργων του, προκειμένου να γίνουν αναγνωρίσιμα από το ευρύ κοινό 

(Huneker,1966, σελ.58). Κάποιοι από τους τίτλους που δόθηκαν αναφέρονται στη συνέχεια
10

. 

 

4.1.           Έργα για πιάνο    

Από την εποχή του Christofori έως και τον Βach, τα πληκτροφόρα εξελίσσονται και 

παίρνουν την τελική τους μορφή από άποψη κατασκευής. Ο συγκερασμός καθιερώνεται και, κατ’ 

επέκταση, εμφανίζονται οι πρώτοι κανόνες της τονικής μουσικής. Το έργο του Καλώς συγκερασμένο 

πληκτροφόρο είναι η σύνθεση που χαρακτηρίζει τη νέα άποψη. Για τον επόμενο αιώνα, το πιάνο 

βελτιώνεται κατασκευαστικά. Χαρακτηριστικά του όπως η ένταση, το κούρδισμα, το ηχόχρωμα και 

η βελτίωση του pedal δίνουν νέες δυνατότητες στη χρήση των ηχοχρωμάτων, δυναμικών και 

αρμονικών (Kelley, 1913, σελ. 25). 

Ο Chopin είχε στην κατοχή του δύο πιάνα. Ένα Erard, με οποίο έπαιζε όταν η υγεία του 

ήταν καταπονημένη και ένα Pleyel, το οποίο προτιμούσε από άποψη ηχοχρώματος και βάρους των 

πλήκτρων όταν ήταν σε καλή κατάσταση. Στο Pleyel συντέθηκαν οι περισσότερες δημιουργίες του 

(Huneker, 1966, σελ.56).  

Ο ήχος του, παρότι δεν ήταν μικρός, σίγουρα δεν ήταν ο πλούσιος ήχος που χαρακτηρίζει 

το σύγχρονο πιάνο. Ήταν διακριτικός, γλυκός και ελαφρύς, με «το pianissimo να είναι ένας 

                                                           

10
 Στις περιπτώσεις που το έτος της σύνθεσης δεν παρατίθεται με ακρίβεια, αναφέρεται αποκλειστικά το 

έτος έκδοσης. 
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αισθαντικός ψίθυρος, και το forte μια δυναμική, αν και καλλιεργημένη φωνή. Οι ενδιάμεσες 

δυναμικές διαβαθμίσεις ήταν προσεγμένες ευδιάκριτες» (Huneker, 1966, σελ.54). Όπως και για την 

τεχνική του, δέχτηκε κατά καιρούς επικρίσεις και για τον ήχο του. Όμως ο ήχος του ήταν 

αντικαθρέφτισμα της ψυχοσύνθεσης και του χαρακτήρα του. Κάθε ερμηνεία του ήταν διαφορετική, 

καθώς το παίξιμο του επηρεαζόταν βαθύτατα από τη συναισθηματική του κατάσταση (Huneker, 

1966, σελ.54). Έτσι, οι εμφανίσεις του, παρότι δεν ήταν μεγαλειώδεις και υποβλητικές εν συγκρίσει 

με αυτές των συγχρόνων του, ήταν δημοφιλείς λόγω της κομψότητας, ευαισθησίας, 

εκφραστικότητας και έντασης που τις χαρακτήριζε. Εκτός, όμως, από την προσωπική αισθητική 

στην επιλογή του ήχου, ρόλο έπαιξε και η κατασκευή του πιάνου εκείνης της εποχής. Τα γαλλικά 

πιάνο του πρώτου μισού του 19ου αιώνα είχαν ιδιαίτερα ελαφρύ clavier και ήχο λεπτό και χαμηλό 

σε ένταση (Huneker, 1966, σελ.56). 

Όσον αφορά την τεχνική του, αυτοχαρακτηριζόταν αυτοδίδακτος. «Δεν μπορώ να 

δημιουργήσω καινούρια σχολή (στο πιάνο), διότι δεν ξέρω ούτε την παλιά» (Huneker, 1966, σελ.24) 

ήταν η απάντηση του στους επαίνους για τη μοναδικότητα του στυλ του. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1820, ο Kalkbrenner ζήτησε από το Chopin να γίνει μαθητής του. Του υπόσχεται ότι σε διάστημα 

τριών ετών μπορεί να βρίσκεται στο επίπεδο του καλύτερου σύγχρονου βιρτουόζου. Αν και ο 

Chopin τον σεβόταν και τον θαύμαζε ως πιανίστα, αρνήθηκε. Προτίμησε την ανάπτυξη του 

προσωπικού του στυλ, από την αυστηρή και σχολαστική μελέτη, η οποία, θα του προσέφερε 

μεγαλύτερη δεξιοτεχνία, αλλά πιθανώς αλλοτρίωνε τη μουσική του προσωπικότητα και την 

αυθεντικότητα των συνθέσεων του.  Παρότι πολλοί από τους σύγχρονους του πιανίστες 

επηρεάστηκαν πολύ από το στυλ του, και αρκετοί πιανίστες διδάχτηκαν από αυτόν, κανένας δεν 

μπόρεσε να αναπαράγει τον ιδιαίτερο ήχο του. «Ο Chopin ήταν ο καλύτερος ερμηνευτής του 

Chopin» (Huneker, 1966, σελ. 91). 

Σύμφωνα με τον Kalkbrenner, «είχε το στυλ του Crammer και το πάτημα του Field» 

(Huneker, 1966, σελ. 24). Εντονότερη επιρροή, ωστόσο, φαίνεται να αποτελεί ο Hummel. Παρόλα 

αυτά, το στυλ του, κατά βάση, είναι προσωπικό και πρωτότυπο. Από αρκετούς κριτικούς και 

σύγχρονούς του πιανίστες δέχτηκε επικριτικά σχόλια για την τεχνική του, την έλλειψη 

σχολαστικότητας στη μελέτη, και την υπέρβαση των καθιερωμένων πρακτικών και μεθόδων. Οι  

δακτυλοθεσίες που επιλέγει, αν και προσεκτικά μελετημένες, δεν υπακούν στις επικρατούσες 

αντιλήψεις περί δεξιοτεχνίας. Καινοτόμα είναι και η χρήση του pedal, μέσω της οποίας επιτυγχάνει 

ηχοχρωματικά εφέ «απαραίτητα στη μουσική ερμηνεία» (Huneker, 1966, σελ.55). Κι αυτό διότι 
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δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αισθητική και μουσική διάσταση του πιάνου, παρά στην τεχνική. 

Το μότο του στην ερμηνεία, όπως και στη διδασκαλία, ήταν «παίξε όπως νιώθεις» (Huneker, 1966, 

σελ.53). Σύμφωνα με τον Rubinstein «ο βάρδος, ο ραψωδός, ο νους, η ψυχή του πιάνου είναι ο 

Chopin.[…] Όλα τα συναισθήματα βρίσκονται στις συνθέσεις του, και για αυτά τραγουδάει στο 

όργανο» (Huneker, 1966, σελ.53).  

Ο Chopin ήταν, επίσης, εξαίρετος αυτοσχεδιαστής. Στις εμφανίσεις του, ιδιωτικές και 

δημόσιες, οι αυτοσχέδιες μελωδίες είχαν πάντα θέση. Ένα στοιχείο που έδινε ιδιαίτερη ταυτότητα 

στον αυτοσχεδιασμό του ήταν η γνώση και χρήση μελωδιών με αναφορά στη λαϊκή πολωνική 

παράδοση. Ένα δείγμα της ικανότητάς του ως αυτοσχεδιαστή και ερμηνευτή αποτελεί ένα μουσικό 

«παιχνίδι», που συνήθιζε να πραγματοποιεί κατά τις εμφανίσεις του σε αριστοκρατικά σαλόνια, τα 

«μουσικά πορτραίτα» (Huneker,1966, σελ.58). Έπαιζε μία αυτοσχέδια μελωδία, προσδίδοντας της, 

μέσω της ερμηνείας του, στοιχεία του χαρακτήρα κάποιου από τους εκεί παρευρισκόμενους. Ο 

συμβολισμός πραγματοποιούταν με τέτοια ακρίβεια, ώστε οι υπόλοιποι μάντευαν την ταυτότητα του 

εικονιζόμενου (Huneker,1966, σελ.57-9). 

 

4.1.1.      Rondos  

 

 Rondo Opus 1, Rondo σε C μείζονα. Επονομαζόμενο Adieu à Varsovie (Huneker, 1966, σελ. 58). 

Πρώτη έκδοση: 1825 

Η πρώτη έκδοση έργου του, το Rondo σε C μείζονα (op.1), πραγματοποιείται το 1825. Αν και 

χαρακτηρίζεται ως το πρώτο έργο του Chopin, είναι βέβαιο ότι έχουν προηγηθεί άλλες συνθέσεις 

του. Μεταξύ αυτών η Polonaise σε G μείζονα (1822) και οι Παραλλαγές σε μια γερμανική άρια 

(1824), καθώς και δύο Mazurkas, την ίδια χρονιά που εκδίδεται το op.1. Ωστόσο, είναι η πρώτη 

έκδοση έργου του, και ο Chopin ήταν ιδιαίτερα περήφανος για αυτό (Jonson, 1910, σελ.59). Μαζί με 

τα άλλα τέσσερα Rondo του, Rondo a la Mazur (op. 5), Rondo σε Εb (op.16), Krakowiak  (op.14), 

και Rondo για δύο πιάνα (op.73), ανήκουν στην πρώιμη δημιουργική του περίοδο (Jonson, 1910, 

σελ.59-60). Ακόμα και από τα πρώτα του έργα, είναι εμφανής η πρωτοτυπία του στυλ του στην 

ερμηνεία και τη σύνθεση. Παρότι εντοπίζονται επιρροές από τους Weber και Hummel, τα έργα του 

δεν μιμούνται ούτε αντιγράφουν το ύφος κανενός συγχρόνου του συνθέτη. Είναι αυτονόητο ότι οι 
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συνθέσεις του αυτής της περιόδου δεν είναι οι αντιπροσωπευτικότερες του δικού του στυλ, καθώς 

αυτό ακόμα πλάθεται. Σύμφωνα μάλιστα με τους Karasowski και Hadow, τo Rondo, op.1 είναι η πιο 

αδύναμη από τις συνθέσεις του (Jonson,1910, σελ.60-1). 

 Op. 5, Rondo a la mazur σε F μείζονα, επονομαζόμενο La posiana. Σύνθεση και Έκδοση: 

1827. 

Ένα έργο το οποίο, σύμφωνα με το Schumann, προδίδει τη νεότητα του συνθέτη σε λίγα μόνο μέρη. 

Η πρόοδος του στην ποιότητα της σύνθεσης είναι εμφανής. Διαφαίνεται το ταλέντο του και η 

διαμόρφωση του ιδιαίτερου ύφους του σε μεγαλύτερη κλίμακα από τα προηγούμενα έργα του. Τα 

εθνικά χαρακτηριστικά στη μουσική προσωπικότητα του συνθέτη είναι ιδιαίτερα προβεβλημένα 

στην εν λόγω σύνθεση. Δεν είναι τόσο δεξιοτεχνικό όσο το οp.14, είναι, όμως, ιδιαίτερα ποιητικό 

(Jonson, 1910, σελ. 68-9). 

 Op.16, Rondo σε Eb μείζονα. Σύνθεση: 1833. Έκδοση:1834. 

Είναι το τελευταίο από τα rondos του Chopin. Γράφεται όταν βρίσκεται στο Παρίσι για δύο χρόνια. 

Είναι περιζήτητος στους κοσμικούς κύκλους και η κοινωνική του ζωή είναι δραστήρια. Όπως 

φαίνεται σε αυτή και άλλες συνθέσεις του αυτής της περιόδου, αυτός ο τρόπος ζωής επιδρά άσχημα 

στο ύφος του. Μεγάλο μέρος του ιδεαλισμού και της ποιητικότητας του  αντικαθίστανται από την 

υπακοή στις επιταγές της μόδας, σε επιζήτηση της φήμης του βιρτουόζου. Το ίδιο το κομμάτι 

παρουσιάζει πολλές αναφορές στο Weber (Jonson, 1910, σελ. 122-3). 

 

 

4.1.2.      Mazurkas 

Οι Mazurkas, με πρώτη το op.6, μαρτυρούν ότι τα ιδιαίτερα στοιχεία της μουσικής του 

προσωπικότητας αποκρυσταλλώνονται. Ένα από αυτά, που προβάλλονται ιδιαίτερα είναι ο εθνικός 

χαρακτήρας. Η Mazurka, ως είδος χορού της ευρωπαϊκής παράδοσης, συγκεκριμένα της περιοχής 

της Μαζοβίας, δίνει στο συνθέτη τη δυνατότητα να εισάγει πολλά στοιχεία από τη μουσική της 

ιδιαίτερης πατρίδας του. H ποιητικότητα, ο συναισθηματισμός και οι πλούσιες εικόνες είναι κάποιες 

από τις αρετές των συνθέσεων αυτών. Στις από κοινού εμφανίσεις του Chopin με τους Liszt, Heller 
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και άλλους επιφανείς πιανίστες της εποχής του, οι Mazurkas του Chopin ήταν, κατά κοινή ομολογία, 

ανώτερες (Jonson, 1910, σελ.73-4) 

 Op.6, 4 Mazurkas. Σύνθεση και Έκδοση:1832.  

Νο.1,  σε F# ελάσσονα. Αποδίδει διάφορες συναισθηματικές αποχρώσεις. Η εθνική ταυτότητα του 

συνθέτη είναι προβεβλημένη (Jonson, 1910, σελ.73).  

Νο. 2, σε C# ελάσσονα. Μια μαζούρκα με αρκετές μελωδικές και αρμονικές καινοτομίες (Jonson, 

1910, σελ.73-4).  

Νο3, σε Ε μείζονα. Πιο γρήγορη από τις υπόλοιπες του ίδιου έργου, με πιο ρευστή αίσθηση του 

ρυθμού, καθώς και εκτεταμένη χρήση χρωματικότητας (Jonson, 1910, σελ.74-6). 

Νο.4, σε Εb ελάσσονα. σύντομη και χωρίς σαφές τελείωμα. Αποδίδει μια ατμόσφαιρα θλίψης. Για 

πρώτη φορά, ο Chopin δημιουργεί μια μικρή σε έκταση σύνθεση, η οποία επεξεργάζεται μία μόνο 

ιδέα (σελ. 77-8). 

 Op. 7, 5 Mazurkas. Σύνθεση και έκδοση:1832. 

Νο. 1, σε Bb μείζονα. Μια εύθυμη και ανάλαφρη μαζούρκα. Πιθανώς η γνωστότερη του (Jonson, 

1910, σελ.79). 

Νο. 2, σε Α ελάσσονα. Δύσθυμη και μελαγχολική στο μεγαλύτερο μέρος της, πολύ λεπτή και όμορφη 

(Jonson, 1910, σελ.79-80). 

Νο3, σε F ελάσσονα. Ιδιαίτερα ευφάνταστη, πειραματισμός και μίμηση του τρόπου παιξίματος 

άλλων οργάνων, όπως βιολιού και κιθάρας (Jonson, 1910, σελ.80). 

Νο. 4, σε Αb ελάσσονα. Εκφραστική, ο συμβολισμός διάφορων συναισθηματικών αλλαγών κατά την 

εξέλιξη της είναι ξεκάθαρος (Jonson, 1910, σελ.81). 

Νο.5, σε C μείζονα. Είναι μικρή σε έκταση και δεν έχει σαφές τέλος. Το finale της κινείται στα 

πλαίσια μίας ιδέας, η επεξεργασία της οποίας λειτουργεί σαν coda  (Jonson, 1910, σελ.79-81).   
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Το έργο περιέχει ενδιαφέροντα μουσικά και πιανιστικά στοιχεία, όπως πολλές μετατροπίες σε 

διάφορες τονικότητες, ιδιαιτερότητα στην ανάπτυξη των συγχορδιών και στην επιλογή των 

δακτυλοθεσιών. Όπως προαναφέρθηκε, αυτά τα στοιχεία είναι αναπόσπαστο μέρος του ιδιαίτερου 

μουσικού ύφους του Chopin. Ακριβώς αυτά τα στοιχεία επικρίνονται από τον Rellstab, κριτικό μιας 

γερμανικής μουσικής εφημερίδας. Η επίθεση εναντίον των νεωτερισμών, οι οποίοι θέτουν υπό 

αμφισβήτηση την έως τότε κοινή πρακτική, επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα του στη σύνθεση και το 

χειρισμό του πιάνου (Jonson, 1910, σελ.79-81).  

 Op.17, 4 Mazurkas. Σύνθεση και έκδοση:1834.  

Το έργο αυτό απεικονίζει πολλές ψυχικές διαθέσεις διαφορετικές μεταξύ των συνθέσεων που το 

απαρτίζουν.   

Νο.1, σε Bb μείζονα. Ευδιάκριτο το εθνικό στοιχείο. Αποτελείται από τέσσερα μέρη (Jonson, 1910, 

σελ.123-4).  

Νο.2, σε Ε ελάσσονα. Τη διαπνέει αίσθημα αναζήτησης και προσμονής. Αποτελείται από δύο μέρη 

και coda (Jonson, 1910, σελ.124). 

Νο.3, σε Αb ελάσσονα. Κλίμα αβεβαιότητας και αναποφασιστικότητας απεικονίζονται στο κομμάτι 

αυτό. Συγκοπές, καθυστερήσεις, χρωματικότητα. Ένα από τα τολμηρά έργα του Chopin, καθώς 

χειρίζεται την αρμονία, μελωδία και ρυθμό με τρόπο ολωσδιόλου πρωτόγνωρο (Jonson, 1910, σελ. 

124-5). 

Νο.4, σε Α ελάσσονα. Επονομαζόμενη ο Μικρός Εβραίος. Μια εκκεντρική σύνθεση, με συχνές και 

απομακρυσμένες μετατροπίες, χρωματικότητα και ιδιαίτερο χειρισμό του οργάνου (Jonson, 1910, 

σελ. 125-6). 

 Op.24, 4 Mazurkas. Σύνθεση και Έκδοση:1835. 

Νο.1, σε G ελάσσονα. Ανατολίτικο άκουσμα λόγω της εκτεταμένης χρήσης του διαστήματος της 

αυξημένης δεύτερης (Jonson, 1910, σελ.147). 

Νο.2, σε C μείζονα. Εκτεταμένη χρήση Λυδικού τρόπου, και γενικότερα, μια αρκετά πρωτότυπη 

σύνθεση (Jonson, 1910, σελ.147-8).  
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Νο.3, σε Αb μείζονα. Μια μικρή Mazurka. Το κυρίως ενδιαφέρον της βρίσκεται στην coda (Jonson, 

1910, σελ.148). 

Νο.4, σε Βb ελάσσονα. Η πιο πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα όλου του έργου. Συνδυάζει την 

ποιητικότητα και την πρωτοτυπία (Jonson, 1910, σελ.148). 

 Op.30, 4 Mazurkas. Σύνθεση και έκδοση:1835.  

Ο Schumann, σε κριτική του για όλο το έργο, γράφει «κάθε μία έχει ένα ίχνος ποίησης, κάτι νέο στη 

φόρμα και την έκφραση»( Jonson, 1910, σελ.187-8). 

Νο.1, σε C ελάσσονα. Σύντομη, αλλά με έντονο συναισθηματισμό (Jonson, 1910, σελ.188). 

Νο.2, σε Β ελάσσονα. Έντονο το πολωνέζικο στοιχείο (Jonson, 1910, σελ.188). 

Νο.3, σε Db μείζονα. Εισάγει μια πρωτοφανή, για τα δεδομένα του Chopin, λάμψη και 

ηχοχρωματικό όγκο (Jonson, 1910, σελ.188). 

Νο.4, σε C# ελάσσονα. Η σημαντικότερη Mazurka όλου του έργου. Γρήγορη ρυθμική αγωγή και 

προσεγμένη δομή, μεγάλη σε έκταση, στοιχεία που την καθιστούν υποβλητική (Jonson, 1910, 

σελ.188-9).  

 Op.33, 4 Mazurkas. Σύνθεση και έκδοση: 1838. 

 Σα σύνολο, λαμπρότερες και λιγότερο φορτισμένες από τα προηγούμενα έργα που περιλαμβάνουν 

Mazurkas (Jonson, 1910, σελ.193). 

No.1, σε G#  ελάσσονα. Σύντομη, δομημένη σε μια απλή μελωδία, με καλά οργανωμένες φράσεις 

(Jonson, 1910, σελ.193-4). 

Νο.2, σε D μείζονα. Ανάλαφρη και χαρούμενη. Είναι αρκετά γνωστή, λόγω της προσθήκης 

φωνητικού τμήματος από τον Viardot-Garcia (Jonson, 1910, σελ.194-5). 

Νο.3, σε C μείζονα. Η ρυθμική αγωγή δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι γραμμένη σε μέτρο 2/4. 

Η ρυθμική αυτή ιδιαιτερότητα προέρχεται από την επίδραση από κάποιο πολωνέζικο χορό (Jonson, 

1910, σελ.194-5). 
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Νο.4, σε Β ελάσσονα. Ανάλαφρη και ευχάριστη, «σχεδόν με κυνικό τρόπο» (Jonson, 1910, σελ.194-

5). 

 Op.41, 4 Mazurkas. Σύνθεση:1835-9. Έκδοση:1840. Ένα έργο με ακραίες συναισθηματικές 

αντιθέσεις.  

Συνδυάζει απομακρυσμένες μετατροπίες, απρόβλεπτη αρμονία και ιδιαίτερη μελωδική κατασκευή 

στις δύο πρώτες δημιουργίες. Οι δύο τελευταίες, ωστόσο, είναι λιγότερο ενδιαφέρουσες (Jonson, 

1910, σελ.217-8). 

Νο.1, σε C# ελάσσονα. Αυστηρή ρυθμική αγωγή, απαιτεί προσοχή στο rubato. H κλίμακα που 

χρησιμοποιεί δίνει εξωτικό χρώμα στη μελωδία, η οποία βρίσκεται στις μεσαίες φωνές (Jonson, 

1910, σελ. 218).  

Νο.2, σε Ε ελάσσονα. Δημιουργείται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Chopin στη Μαγιόρκα, και 

απεικονίζει τη μελαγχολία που αισθάνεται αυτή την περίοδο της ζωής του. Λεπτός 

συναισθηματισμός τη διαπνέει (Jonson, 1910, σελ.218).  

Νο.3, σε Β μείζονα. Μια λιγότερο ενδιαφέρουσα σύνθεση. Σχετικά μονότονη λόγω της επανάληψης 

μιας μη μελωδικής φράσης (Jonson, 1910, σελ.218-9). 

Νο.4, σε Αb μείζονα. Αν και ποιοτικότερη από τη Mazurka Νο.3, δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. 

Μοιάζει εξαιρετικά με Valse (Jonson, 1910, σελ. 219). 

 Op.50, 3 Mazurkas. Σύνθεση:1840. Έκδοση:1842.  

Τα επόμενα έργα του που περιλαμβάνουν Mazurkas μεγαλύτερες σε έκταση και ενδιαφέρον από 

αυτά που προηγήθηκαν (Jonson, 1910, σελ.236). 

Νο.1, σε G μείζονα. Ανάλαφρη, εύθυμη και μελωδική (σελ.236). 

No.2, σε Αb μείζονα. Όπως και η προηγούμενη, εξαιρετικά μελωδική και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

από τη Mazurka No.1 (Jonson, 1910, σελ.236). 
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Νο.3, σε C# μείζονα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εναρμόνιση, αν και ο χαρακτήρας είναι λιγότερο 

ποιητικός από τις προηγούμενες συνθέσεις του ίδιου έργου. Παρουσιάζει ομοιότητα με κλασικές 

συνθέσεις και έντονη την επιρροή από τον Βach (Jonson, 1910, σελ.236-7). 

 Op.56, 3 Mazurkas. Σύνθεση και έκδοση:1844.  

Μαζί με τα Nocturnes, op.55, που δημιουργούνται την ίδια περίοδο, παρουσιάζουν μικρό 

μουσικολογικό ενδιαφέρον (Jonson, 1910, σελ.248). 

Νο.1, σε Β μείζονα. Απαιτητική από άποψη δεξιοτεχνίας, αν και ελάχιστα ποιητική (Jonson, 1910, 

σελ.248). 

Νο.2, σε C μείζονα. Ευδιάκριτη μελαγχολική ατμόσφαιρα (Jonson, 1910, σελ. 248).  

Νο.3, σε C ελάσσονα. Όμοια με τη Mazurka No.1 του ίδιου έργου. «Συντεθειμένη με το νου, και όχι 

την καρδιά» (Huneker, 1966, σελ 98). 

 Op.59, 3 Mazurkas. Έκδοση:1846.  

Στο έργο αυτό, όπως και στα Nocturnes, op. 62, τα χαρακτηριστικά της μελωδικότητας και 

φαντασίας του συνθέτη επιστρέφουν (Jonson, 1910, σελ.254). 

Νο.1, σε Α ελάσσονα. Τη χαρακτηρίζουν πρωτότυπες μετατροπίες και μοναδική αντίληψη στην 

εναρμόνιση (Jonson, 1910, σελ.255). 

Νο.2,σε Αb ελάσσονα. Μια από τις υψηλότερου μουσικολογικού ενδιαφέροντος και καλαισθησίας 

Mazurka του Chopin (Jonson, 1910, σελ.255). 

Νο.3, σε F# ελάσσονα. Μια εξαιρετικά πρωτότυπη και εμπνευσμένη Mazurka (Jonson, 1910, 

σελ.255). 

 Op.63, 3 Mazurkas. Έκδοση:1847.  

Το τελευταίο έργο που εκδίδεται όσο ο Chopin βρίσκεται εν ζωή. Μολαταύτα, χαρακτηρίζεται από 

απρόσμενη ζωντάνια και φρεσκάδα, καθώς και προοδευτικό πνεύμα (Jonson, 1910, σελ. 262). 
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Νο.1, σε Β μείζονα. Η γρήγορη ρυθμική αγωγή προσδίδει ζωντάνια και λάμψη στη σύνθεση αυτή. 

Ανώτερη και πιο ενδιαφέρουσα από τις υπόλοιπες του έργου (Jonson, 1910, σελ.262). 

Νο.2, σε F ελάσσονα. Σύντομη και ελεγειακή, ιδιαίτερα εκφραστική Mazurka (Jonson, 1910, 

σελ.263). 

Νο.3, σε C# μείζονα. Απαιτητική από άποψη δεξιοτεχνίας, με μοναδική χρήση της αντίστιξης. Έχει 

μορφή κανόνα (Jonson, 1910, σελ.263). 

 Op.67, 4 Mazurkas. Έκδοση:1855 (μετά θάνατο) σε επιμέλεια J. Fontana.  

Παρουσιάζουν αδυναμίες, και έχει διατυπωθεί η άποψη ότι έπρεπε να τηρηθεί η επιδίωξη του 

συνθέτη να μην δημοσιευτούν. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται εντός του έργου δεν είναι 

χρονολογική, μια σημαντική αυθαιρεσία του Fontana (Jonson, 1910, σελ.269-70). 

Νο.1, σε G μείζονα. Σύνθεση: 1835. Δημιουργείται την ίδια περίοδο με το op.24, και είναι κατώτερη 

ποιοτικά από τις συνθέσεις του έργου αυτού (Jonson, 1910, σελ.270). 

No.2, σε G ελάσσονα. Σύνθεση:1849. Όμορφη, αν και κάπως ακατέργαστη σα σύνθεση, καθώς 

γράφεται τη χρονιά του θανάτου του (Jonson, 1910, σελ.270). 

Νο.3, σε C μείζονα. Σύνθεση:1835. Ελαττώματα παρόμοια με τη Mazurka No.1 του ίδιου έργου 

(Jonson, 1910, σελ.270). 

Νο.4, σε Α ελάσσονα. Σύνθεση: 1846. Η ανώτερη σύνθεση του έργου, αν και όχι κάτι το ιδιαίτερο. 

Εικάζεται ότι επρόκειτο να συμπεριληφθεί σε έργο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο συνθέτης 

(Jonson, 1910, σελ.270). 

 Οp.68, 4 Mazurkas. Έκδοση:1855 (μετά θάνατον), υπό επιμέλεια J. Fontana.  

Και πάλι η παράθεση των έργων δεν ακολουθεί χρονολογική σειρά. Περιέχει τρία έργα από την 

πρώιμη περίοδο σύνθεσης του Chopin, και την τελευταία από όλες τις συνθέσεις του (Jonson, 1910, 

σελ.270). 

Νο.1, σε C μείζονα. Σύνθεση: 1830. Κοινότυπη και αδιάφορη (Jonson, 1910, σελ.270). 
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Νο.2, σε Α ελάσσονα. Σύνθεση:1827. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες Mazurkas του που εκδόθηκαν 

μετά θάνατον (Jonson, 1910, σελ.270-1).  

Νο.3, σε F μείζονα. Σύνθεση:1830. Αδύναμη και αδιάφορη (Jonson, 1910, σελ.271). 

Νο.4, σε F ελάσσονα. Σύνθεση:1849. Σκοτεινή και πένθιμη. Ο Huneker εκφράζει τη γνώμη ότι είναι 

«ξεκάθαρα προϊόν ενός δημιουργικού μυαλού στο κατώφλι του θανάτου» (Jonson, 1910, σελ.271). 

 Mazurka σε Α ελάσσονα. Σύνθεση: πιθανώς 1840. Έκδοση:1842, στο μουσικό περιοδικό 

“Notre Temps”, αργότερα από τις εκδόσεις Klindworth και Kullak (Jonson, 1910, σελ.284). 

 

 Mazurka σε Α μείζονα. Σύνθεση: πιθανώς 1840. Έκδοση: 1841, στο Album de pianistes 

polonaises (Jonson, 1910, σελ.284). 

 

 4 Mazurkas. Σύνθεση: 1825-33. Έκδοση υπό Breitkopf & Hartel. Παρουσιάζουν ελάχιστο 

μουσικό και μουσικολογικό ενδιαφέρον (Jonson, 1910, σελ.284).  

 

4.1.3.      Nocturnes 

Αρκετές από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του Chopin είναι βασισμένες στη φόρμα Nocturne. 

Η φόρμα και ο όρος, ωστόσο, περιγράφουν συνθέσεις που αρχικά προορίζονταν για την 

εκκλησιαστική λατρεία κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Ο πρώτος συνθέτης που κάνει ευρέως 

γνωστό το Nocturne είναι ο John Field (1782-1837). Ο Chopin, με τον ιδιαίτερο μουσικό του 

χαρακτήρα και ύφος, δίνει μια νέα διάσταση στο είδος αυτό. Η κατασκευή των μελωδιών, η 

αρμονική επεξεργασία και οι μετατροπίες στα νυχτερινά του Chopin τα καθιστούν πρωτότυπα και 

μοναδικά. Υπάρχουν 20 δικές του συνθέσεις Nocturnes (Jonson, 1910, σελ.833-5). 

 Op. 9, 3 Nocturnes. Σύνθεση:1832. Έκδοση:1833. 

Νο.1, σε Βb ελάσσονα (Larghetto). Είναι εμφανώς επηρεασμένο από το Field στον τομέα του 

συναισθήματος και της έκφρασης. Στη σύνθεση του Chopin, ωστόσο, υπάρχει ευδιάκριτη σκοτεινή 

διάθεση, σε αντίθεση με το γενικότερο ύφος του Field. Χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, που 

συνδέονται μεταξύ τους σαν στροφές ποιήματος. Η φόρμα αυτή εξελίσσεται σε χαρακτηριστική του 
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Chopin στη σύνθεση . Αποτελείται από τέσσερα μέρη, με αντιθέσεις μεταξύ τους στο χαρακτήρα και 

την τονικότητα, και coda (Jonson, 1910, σελ.86-9).  

Νο.2, σε Εb μείζονα(Andante). Ίσως το γνωστότερο από τα νυχτερινά του, παρότι ένα από τα 

μικρότερα σε έκταση. Είναι δομημένο σε διμερή φόρμα τραγουδιού με την προσθήκη coda. 

Παρουσιάζει μεγάλη επίδραση από το Field (Jonson, 1910, σελ. 89-91). 

Νο.3, σε Β μείζονα (Allegretto). Διμερές, με coda. Το αρχικό θέμα διαιρείται, κατά το ποιητικό 

πρότυπο, σε τρεις «στροφές», οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές, αν και όχι άσχετες, μεταξύ τους. 

Η φόρμα του συναντάται και σε άλλες συνθέσεις του Chopin (Jonson, 1910, σελ. 91-2). 

 Op. 15, 3 Nocturnes. Αφιερωμένο στο Hiller. Σύνθεση:1833, Έκδοση:1834. 

 Σαφής πρόοδος στην ποιότητα της σύνθεσης, εν συγκρίσει με τo op.9. Ευδιάκριτη ποιητικότητα, 

συναισθηματισμός και πρωτοτυπία. Δίνεται έμφαση στην καλλιτεχνική παρά στη δεξιοτεχνική 

διάσταση της δημιουργίας (Jonson, 1910, σελ. 118-9). 

Νο.1, σε F μείζονα (Andante cantabile). Διαπνέεται από γαλήνη και ηρεμία, με τη μεσαία ενότητα να 

παρουσιάζει κάποια ένταση. Κλείνει χωρίς coda (Jonson, 1910, σελ. 118-9).  

No.2, σε F# μείζονα (Larghetto). Έχει ανατολίτικο χρώμα. Έχει  αρκετές χρωματικές μετατροπίες, 

σε απομακρυσμένες περιοχές (Jonson, 1910, σελ.118-20). 

Νο.3, σε G ελάσσονα (Lento). Μια από τις περιπτώσεις που υπάρχει μαρτυρία για το ερέθισμα που 

τον ενέπνευσε, εν προκειμένω μια εκτέλεση του Hamlet του Shakespeare. Εγκαταλείπει την επίδειξη 

δεξιοτεχνίας υπέρ της έκφρασης συναισθημάτων (Jonson, 1910, σελ.120-2). 

 Op.27, 2 Nocturnes. Σύνθεση και έκδοση:1836. 

  

No.1, σε C#  ελάσσονα (Larghetto). Μία σκοτεινή και δραματική σύνθεση. Παρουσιάζει κάποιες 

επιρροές από τον Beethoven. Ωστόσο, η ανάπτυξη του προσωπικού χαρακτήρα του συνθέτη είναι 

εμφανής, καθώς παύει η ομοιότητα με το Field που εντοπίζεται σε παλαιότερα Nocturnes (Jonson, 

1910, σελ.167).  
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Νο.2, σε Db μείζονα (Lento Sostenuto). Απαιτητικό από άποψη τεχνικής, χωρίς να στερείται 

μελωδίας και ποιητικότητας (Jonson, 1910, σελ.167-9). 

 

 

 Op.32, 2 Nocturnes. Σύνθεση και έκδοση: 1837.  

Νο.1, σε B μείζονα (Andante Sostenuto). Ανάλαφρο και ονειρικό έργο, θυμίζει σύνθεση του Mozart. 

Χαρακτηριστικό του είναι ότι η μελωδία διακόπτεται αρκετές φορές, μέχρι να οδηγηθεί στην πτώση 

(Jonson, 1910, σελ.191-2). 

Νο.2, σε Αb μείζονα (Lento). Απλότητα, σε συνδυασμό με κάποια τμήματα περιπαθούς έκφρασης. 

Εμφανής η επίδραση του Field (Jonson, 1910, σελ.192-3). 

 Op.37, 2 Nocturnes. Σύνθεση:1838-9. Έκδοση:1840.  

Νο.1, σε G ελάσσονα (Andante Sostenuto). «Ατμόσφαιρα μελαγχολίας στο πρώτο θέμα, που τη 

διαδέχεται ηρεμία θρησκευτικής φύσεως στο δεύτερο θέμα» (Jonson, 1910, σελ.205-6). 

No2, σε G μείζονα (Andantino). Συνετέθη κατά το ταξίδι του Chopin στη Μαγιόρκα. Η αίσθηση της 

κίνησης του πλοίου και του τραγουδιού του τιμονιέρη απεικονίζονται ποιητικά, και του προσδίνουν 

έναν έντονα προγραμματικό χαρακτήρα (Jonson, 1910, σελ.207-9). 

 Οp.48, 2  Nocturnes. Σύνθεση:1841. Έκδοση:1842. 

Ανήκει στην περίοδο της ωριμότητας του Chopin. Οι συνθέσεις που αποτελούν το έργο αυτό 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στις δραματικότερες και ποιητικότερες του (Jonson, 1910, σελ.229-232). 

No.1, σε C ελάσσονα. Ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση Nocturne του. Έντονη δραματικότητα και 

λυρισμός (Jonson, 1910, σελ.229-230). 

Νο.2, σε F# ελάσσονα. Το αρχικό θέμα είναι κάπως εκκεντρικό, με ελεγειακό χαρακτήρα, ενώ στο 

δεύτερο αλλάζει ριζικά ύφος, γίνεται δυναμικότερο (Jonson, 1910, σελ. 231-2). 
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 Op.55, 2 Nocturnes. Σύνθεση και Έκδοση:1844.  

Παρουσιάζουν μικρή τεχνική δυσκολία, αλλά είναι τα λιγότερο ενδιαφέροντα από τα Nocturnes του 

Chopin (Jonson, 1910, σελ.245-6). 

Νο.1, σε F ελάσσονα. Αλληλοδιαδοχή μελαγχολίας και ελπίδας (Jonson, 1910, σελ.245-6). 

Νο.2, σε Εb μείζονα. Πολλές διαφορετικές ιδέες παρατίθενται, η διάθεση, όμως, παραμένει 

αμετάβλητη ως το τέλος. Μοιάζει με ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, καθώς δεν εστιάζει σε αυστηρούς 

κανόνες φόρμας ή σχεδιασμού (Jonson, 1910, σελ. 247-8). 

 Op.62, 2 Nocturnes. Σύνθεση και Έκδοση:1846. 

Νο.1, σε Β μείζονα (Andante), επονομαζόμενο και “Tuberose”. Παρουσιάζει αρκετές τεχνικές 

απαιτήσεις. Λείπει το στοιχείο του αυθορμητισμού στη σύνθεση, ο Chopin μοιάζει να δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στη μορφή και να δεσμεύεται από αυτή. Η έλλειψη αντιθέσεων ανάμεσα στα δύο θέματα 

κάνουν τη σύνθεση μονότονη (Jonson, 1910, σελ.260-1). 

No.2, σε Ε μείζονα (Lento). Λεπτοδουλεμένη αρμονία, αντίστιξη και μελωδία. Χαρακτηρίζεται από 

λυρισμό και φαντασία. Η τελευταία του σύνθεση Nocturne (Jonson, 1910, σελ. 261-2).   

 Op.72, Νocturne, σε Ε ελάσσονα (Andante). Σύνθεση:1827. Έκδοση:1855 (μετά θάνατον).  

Μελωδικό, αν και υπερβολικά απλό. Συντίθεται κατά το δέκατο έβδομο έτος του Chopin (Jonson, 

1910, σελ.275-6). 

 

4.1.4.      Σπουδές (Études) 

Σε μια επιστολή του, το 1829, ο Chopin αναφέρει την έναρξη σύνθεσης σπουδών «δικής του 

τεχνοτροπίας» (Jonson, 1910, σελ.92). Παρότι δημοσιεύτηκαν σε διαφορετικές περιόδους (το op.10 

το 1833, ενώ το op.25 το 1837), το πιθανότερο είναι ότι γράφτηκαν όλες κατά την περίοδο 1829-34. 

Στις σπουδές αυτές είναι έκδηλη η ποιητικότητα και η χάρη που χαρακτηρίζει το γενικότερο 

μουσικό του ύφος. Οι σπουδές αυτές είναι απαιτητικές και διδακτικές ως προς την έκφραση και την 

ερμηνεία, χωρίς να αμελείται ο στόχος της δεξιοτεχνικής ανάπτυξης. Υπάρχουν συνολικά 27 
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σπουδές από το Chopin (Jonson, 1910, σελ. 92-6). 

 

 Op.10, 12 Grandes Études. Αφιερωμένο στο Franz Liszt. Σύνθεση:1829-1831, Έκδοση: 

1833. 

Εν αντιθέσει με το κύριο όγκο του έργου του, το οποίο χαρακτηρίζεται από εσωτερικότητα, ίσως και 

μελαγχολία, οι σπουδές αυτές διαπνέονται από ζωντάνια και ενεργητικότητα. Προβάλλουν, επίσης, 

πολλές από τις ιδιαιτερότητες του στην τεχνική του πιάνου και η δυσκολία στην ερμηνεία είχε 

προκαλέσει κάποιες αρνητικές αντιδράσεις από κριτικούς και εκτελεστές (Jonson, 1910, σελ.94-6). 

Η σημαντικότερη του έργου είναι η σπουδή  Νο.12, σε C ελάσσονα, η επονομαζόμενη και Η 

Επαναστατική Σπουδή. Χρονικά, είναι συντεθειμένη την περίοδο που οι Ρώσοι έχουν καταλάβει την 

πατρίδα του Chopin, το 1831. Το πατριωτικό αίσθημα, η οργή και η επαναστατικότητα που νιώθει  

βρίσκουν έκφραση στη Σπουδή αυτή. Οι δυναμικές διαβαθμίσεις και οι αλλαγές στο ύφος από «τη 

θλίψη της ήττας στην ανάκτηση της περηφάνιας» (Jonson, 1910, σελ.106), την καθιστούν την πιο 

ενδιαφέρουσα του op.10, και «ένα από τα μεγαλύτερα δραματικά ξεσπάσματα στην ιστορία του 

πιάνου» (Jonson, 1910, σελ.105-107). 

 Op. 25, 12 Σπουδές. Σύνθεση: 1830-4. Έκδοση:1837.  

Όπως και στο προηγούμενο έργο, οι Études αυτές δεν καλλιεργούν μόνο την πιανιστική δεξιοτεχνία, 

αλλά και την εκφραστικότητα του εκτελεστή. Έχουν την ίδια ποιητική και συναισθηματική φύση με 

αυτές του op.10 (Jonson, 1910, σελ.149-163). 

 Trois Nouveles Études. Έκδοση:1840, στη Μέθοδο Piano-forte των Moscheles και Fetis.  

Έχει διατυπωθεί η εικασία ότι οι σπουδές αυτές συνετέθησαν κατά παραγγελία, ώστε να 

συμπεριληφθούν στη μέθοδο αυτή. Παραδόξως, η συναισθηματικότητα, η πρωτοτυπία και η 

ποιητικότητα τους είναι εξίσου δυνατές με αυτές των προηγούμενων σπουδών  (Jonson, 1910, σελ. 

280-2). 

4.1.5.      Valses 

Υπάρχουν 15 Valses του Chopin. Μόνο τα 8 από αυτά εκδόθηκαν όσο ήταν ζωντανός. Από άποψη 

σύνθεσης, τα Valses που συνέθεσε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτά που συνετέθησαν ως χοροί, 
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προορισμένα να συνοδεύουν τους χορευτές σε ανάλογες κοσμικές εκδηλώσεις, τα οποία δεν έχουν 

ιδιαίτερη μουσικολογική αξία, και τις λυρικές, ποιητικές του συνθέσεις, οι οποίες διατηρούν το 

Valse μόνο ως στοιχείο φόρμας (Jonson, 1910, σελ. 126-7). 

Το Valse είναι χορός που προέρχεται από την περιοχή της Βιέννης. Ο Chopin, κατά την 

εποχή της νεότητας του, παραδέχεται σε επιστολή του ότι δεν μπορεί να συλλάβει το ιδιαίτερο 

πνεύμα που διαπνέει το βιεννέζικο χορό. Πράγματι, παρότι εξοικειώθηκε με τη φόρμα του, και 

συνέθεσε Valses κατάλληλα για αίθουσες χορού, είναι εμφανές ότι δεν αποτελούσε φόρμα με την 

οποία ήταν άνετος, συγκρίνοντάς το με παρόμοιες συνθέσεις των J. Strauss, Schumann και άλλων 

Γερμανών συνθετών (Jonson, 1910, σελ.127). Οι ποιητικές του συνθέσεις Valse, ωστόσο, είναι 

εξαιρετικές από άποψη φαντασίας και ποιότητας σύνθεσης. Η προέλευση του συνθέτη κάνει 

αισθητή την παρουσία της σε αρκετά σημεία, όπου η φόρμα Valse σχεδόν μετατρέπεται σε Mazurka 

(Jonson, 1910, σελ.127). 

 Valse σε E ελάσσονα, χωρίς αριθμό έργου. Σύνθεση:1829. Έκδοση:1868.  

Πιο απαιτητικό από τα άλλα Waltz της ανάλογης περιόδου. Το ύφος του προοιωνίζει αυτό των 

Op.18 και Op.34. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνθέσεις του κατά την περίοδο των σπουδών του 

(Jonson, 1910, σελ.285).  

 Valse σε Ε μείζονα, χωρίς αριθμό έργου. Σύνθεση:1829. Έκδοση: 1872 (μετά θάνατον).  

Παρουσιάζει ρυθμικά μοτίβα, μελωδικά στοιχεία και αρμονικές σχέσεις που επανεμφανίζονται σε 

μεταγενέστερα Valses του (Jonson, 1910, σελ.285). 

Τα Valses που επέλεξε να δημοσιεύσει ο Chopin είναι εμφανώς ανώτερα από αυτά που 

εκδόθηκαν μετά το θάνατο του. Σύμφωνα με τον Kullak (1818-1882), τα πρώτα ανήκουν στην 

κατηγορία των απλών χορών, ενώ τα δεύτερα πραγματώνουν περισσότερο το ρόλο του «λυρικού 

ποιήματος» (Jonson, 1910, σελ. 128). 

 Op.18, Grande Valse Brillante, σε Εb μείζονα. Σύνθεση:1835.  

Το έργο με την εντονότερη χορευτική αίσθηση από όσα εκδόθηκαν ενόσω ο συνθέτης βρισκόταν εν 

ζωή. Λαμπερό και ζωηρό. (Jonson, 1910, σελ.130-1). 
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 Op. 34, Trois Valses Brillantes. Σύνθεση και έκδοση:1838.  

Έχουν χαρακτήρα «χορευτικών ποιημάτων» (Jonson, 1910, σελ.195). 

No.1, Valse σε Αb μείζονα. Ο συνθέτης δείχνει μεγαλύτερη έμπνευση και ποιητικότητα από το op.18 

(Jonson, 1910, 105-6).  

Νο.2, Valse σε Α ελάσσονα. Το λιγότερο χορευτικό από τα Valse του, ανεπιτήδευτα συναισθηματικό 

(Jonson, 1910, σελ.106-7).   

Νο.3, Valse σε F μείζονα. Ο Schumann το χαρακτηρίζει ως αυτοσχεδιαστικό «χορευτικό ποίημα, και 

όχι Valse για χορό» (Jonson, 1910, σελ.197-8). 

 Op.42, Valse σε Αb μείζονα. Σύνθεση και έκδοση: 1840. 

Σύμφωνα με τον Huneker «η καλύτερη απόπειρα του Chopin στη φόρμα αυτή». Εμφανίζει μελωδίες 

που έχουν αναφορά σε φόρμα ritornello. Έντονη χορευτική αίσθηση, αλλά με αρκετές ιδιαιτερότητες 

στους τονισμούς και τη μετρική διαίρεση (Jonson, 1910, σελ.219-20).  

 Op.64, Trois Valses. Έκδοση:1847.   

No.1, Valse σε Db μείζονα. Έχει τον υπότιτλο Valse du petit chien. Ένα ιδιαίτερα δεξιοτεχνικό 

κομμάτι, το οποίο επιδεικνύει τη μοναδικότητα του Chopin στην εκτέλεση κλιμάκων (Jonson, 1910, 

σελ.263-4).  

Νο.2, Valse σε C# ελάσσονα. Ένα από τα Valse με έντονο τον εθνικό χαρακτήρα του. Η ρυθμική του 

αίσθηση ομοιάζει με Mazurka, ενώ η γενικότερη διάθεση με Polonaise (Jonson, 1910, σελ.264-5).  

Νο.3, Valse σε Αb μείζονα. Μια ανάλαφρη και εύθυμη σύνθεση. Είναι παράδοξο χαρακτηριστικό, 

όταν η κατάσταση υγείας και η ψυχολογία του συνθέτη παράγουν έργα μελαγχολικά και σκοτεινά 

αυτή την περίοδο (Jonson, 1910, σελ.265-6). 
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 Op.69, 2 Valses. Έκδοση:1855 (μετά θάνατον), υπό επιμέλεια του J. Fontana.  

No.1, Valse σε F ελάσσονα. Σύνθεση: 1835. Μια σύνθεση που ο Chopin επέλεξε να μη δημοσιεύσει, 

μιας και ανήκει στη μέτρια δημιουργική του περίοδο. Έχει χαρακτήρα «λυρικού  ποιήματος παρά 

χορού», και η μεσαία ενότητα ομοιάζει με Mazurka (Jonson, 1910, σελ.272). 

No.2, Valse σε Β ελάσσονα. Σύνθεση: 1829. Μια ιδιαίτερα συναισθηματική σύνθεση. Ανήκει στις 

πρώτες ώριμες δημιουργικές του προσπάθειες και χαρακτηρίζεται από έμπνευση και πρωτοτυπία 

(Jonson, 1910, σελ.272-3). 

 Οp.70, 3 Valses. Έκδοση: 1855 (μετά θάνατον).  

Οι τρεις συνθέσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές δημιουργικές περιόδους, και παρουσιάζουν 

ανάλογες διαφορές στο στυλ τους (Jonson, 1910, σελ.273). 

Νο.1, Valse σε Gb μείζονα. Σύνθεση:1835. Η λιγότερο ενδιαφέρουσα σύνθεση του έργου. Ανάλαφρο 

και εύθυμο, αλλά κενό νοήματος σε σχέση με τα άλλα (Jonson, 1910, σελ. 273). 

Νο.2, Valse σε F ελάσσονα. Σύνθεση:1843. Ανώτερο από το No.1 του ίδιου έργου, συναισθηματικό 

και λυρικό (Jonson, 1910, σελ.273). 

Νο.3, Valse σε Db μείζονα. Σύνθεση:1829. Παρουσιάζει πλούτο ιδεών, που ο Chopin επεξεργάζεται 

σε μεταγενέστερα Valses του. Σε επιστολή του αναφέρει ότι είναι γραμμένο για την Gladkowska, 

τον νεανικό του έρωτα (Jonson, 1910, σελ.273). 

4.1.6.      Scherzi 

Τα Scherzi του Chopin είναι έργα απολύτως πρωτότυπα σαν είδος σύνθεσης. Ανήκουν στην 

κατηγορία των δημιουργιών του, όπου αφήνεται ελεύθερος να εκφραστεί συναισθηματικά και 

μουσικά. Ο όρος «Scherzo» εισάγεται από τον ίδιο για να κατηγοριοποιήσει αυτού του είδους έργα 

του και δεν έχει σχέση με το scherzo σαν τμήμα συμφωνίας ή σονάτας (Jonson, 1910, σελ.132-3). 

 Op.20, Scherzo σε Β ελάσσονα. Έκδοση:1835.  

Η πρώτη ενότητα είναι ιδιαίτερα συναισθηματική, σχεδόν οργισμένη. Η δεύτερη ενότητα είναι 

επίσης φορτισμένη, και περιέχει πλούτο συνηχήσεων που λειτουργούν αντιστικτικά και δημιουργούν 
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περίπλοκη εναρμόνιση. Η τρίτη ενότητα είναι πιο αργή, με το αριστερό χέρι να παίζει συγχορδίες σε 

μεγάλα ανοίγματα. Η coda επαναφέρει το αρχικό ενεργητικό και περιπαθές ύφος, καταλήγοντας σε 

μία χρωματική κλίμακα (Jonson, 1910, σελ.134-6). 

 Op.31, Scherzo σε Βb ελάσσονα. Έκδοση:1837.  

Ο Schumann γράφει σε κριτική του για το έργο αυτό: «Καλύτερα δουλεμένο από το op.20, μα 

ανάλογα συναισθηματικό» (Jonson, 1910, σελ. 190). Η αρχική φράση περιέχει μία ερώτηση, όπως 

αναφέρει ο ίδιος ο Chopin. Η ερώτηση αυτή απαντάται στη δεύτερη φράση, όπου ο χαρακτήρας του 

κομματιού γίνεται πιο ανάλαφρος. Η μεσαία ενότητα είναι πιο αργή και γαλήνια σε σχέση με την 

πρώτη. Στην coda, η ερώτηση και απάντηση επιστρέφουν, χωρίς να ενέχουν πλέον τόσο μεγάλη 

αντίθεση  (Jonson, 1910, σελ.189-91). 

 Op.39, Scherzo σε C# ελάσσονα. Αφιερωμένο στο μαθητή του, Α. Guttmann. Σύνθεση:1838-

9, Έκδοση:1840.  

Πιο μετρημένο, λιγότερο εκδηλωτικό και ελεύθερο από τα δύο προηγούμενα. Η εισαγωγή λειτουργεί 

σαν prelude, καθώς δεν έχει αυτόνομο χαρακτήρα. Το αρχικό θέμα διακατέχεται από 

ενεργητικότητα και ρώμη και είναι σε ύφος επηρεασμένο από τον Beethoven. H δεύτερη ενότητα 

είναι πιο ήπιου χαρακτήρα. Μετά από επανάληψη του αρχικού θέματος, το έργο οδηγείται σε μια 

«φρενήρη» coda, μετά από ένα stretto που ανεβάζει την ταχύτητα (Jonson, 1910, σελ.214). 

 Οp.54, Scherzo σε Ε μείζονα. Έκδοση:1843.  

Η διάθεση που χαρακτηρίζει αυτό το Scherzo είναι διαφορετική από τα προηγούμενα. Είναι πιο 

ανάλαφρο και εύθυμο. Μουσικά διαφέρει ως προς τη γρηγορότερη ρυθμική αγωγή, ενώ αρμονικά 

και μελωδικά είναι εξίσου ενδιαφέρον. Ο Huneker διατυπώνει το σχόλιο: «χωρίς το συναισθηματικό 

βάθος και πολυπλοκότητα των υπόλοιπων Scherzi, είναι αληθινά πιο Scherzo (παιχνιδιάρικο) από 

αυτά» (Jonson, 1910, σελ.243-5). 

4.1.7.      Polonaises 

Σαν είδος σύνθεσης, οι Polonaises είναι αρκετά παλιό. Παίρνουν την οριστική τους μορφή με την 

άνοδο του Henry III της Γαλλίας (1551-1589) στον πολωνέζικο θρόνο. Οι Polonaises συντίθετο με 

στίχους που έφεραν το μήνυμα της αντίστασης απέναντι στον ξένο ηγεμόνα. Η θεματολογία τους 
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αφορούσε, επίσης, πλευρές της καθημερινής ζωής (αγάπη, ιπποτισμός, μάχες κτλ.). Τα ιδιαίτερα 

αυτά χαρακτηριστικά χάνονται ήδη από την εποχή του Weber, και οι Polonaises αποτελούν 

τυποποιημένο είδος σύνθεσης και χορού κατά την εποχή του Chopin. Ο ρυθμός  τους είναι τριμερής, 

με τονισμό στο δεύτερο χτύπο του μέτρου. Άλλα ιδιαίτερα ρυθμικά στοιχεία τους είναι η συχνή 

χρήση συγκοπών, και ο τονισμός σε ασυνήθιστα για την ευρωπαϊκή μουσική, μέρη του μέτρου, 

συνήθως στο δεύτερο μισό του πρώτου χτύπου. Αποτελούν το είδος που φέρει την πιο ισχυρή 

επίδραση της εθνικότητας του συνθέτη (Jonson, 1910, σελ.138-41). 

H αρίθμηση των Polonaises του Chopin δεν είναι ανάλογη του χρόνου σύνθεσής τους. Οι 

πρώτες πέντε Polonaises του δημοσιεύτηκαν μετά θάνατον. Η παράθεση των έργων που ακολουθεί 

βασίζεται στο έτος σύνθεσης. 

 Polonaise σε G μείζονα. Σύνθεση:1822. Έκδοση:1864.  

Θεωρείται η πρώτη σύνθεση του Chopin που σώζεται, καθώς συνετέθη κατά το δωδέκατο έτος της 

ηλικίας του. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, εντοπίζονται ίχνη των υφολογικών στοιχείων που 

αργότερα θα τον χαρακτηρίσουν σα δημιουργό. Εμφανής η επιρροή από τον Weber (Jonson, 1910, 

σελ.137, 285-6). 

 Polonaise σε Bb ελάσσονα. Σύνθεση:1826.  

Όμοια ποιοτικώς με αυτή του 1822. Η φυσικότητα και η χάρη χαρακτηρίζει και τα δύο έργα (Jonson, 

1910, σελ.236). 

 Op.71, 3 Polonaises. Σύνθεση:1827-9.  

Εκτός από την αξία τους ως συνθέσεις, οι Polonaises αυτές έχουν μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον. 

Είναι οι πρώτες απόπειρες δημιουργίας του Chopin, και προσφέρουν στοιχεία για την εξέλιξη της 

δημιουργικής του αντίληψης από πολύ νωρίς (Jonson, 1910, σελ.139). 

Νο.1, σε D ελάσσονα. Η πιο αυθόρμητη από τις τρεις του έργου. Δημιουργείται στο δέκατο έβδομο 

έτος της ηλικίας του. Η επίδραση του Weber είναι έκδηλη, ωστόσο ίχνη της ποιητικότητας, 

πρωτοτυπίας και μοναδικότητας του ύφους του έχουν αρχίσει να σχηματίζονται (Jonson, 1910, 

σελ.274). 
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Νο.2, σε Βb μείζονα. Μια μελαγχολική σύνθεση, όμοιου κλίματος με την Polonaise Op.40, No.2  

(βλ. σελ.62)  (Jonson, 1910, σελ.275). 

Νο.3, σε F μείζονα. Μια σύνθεση του που του εξασφάλισε το θαυμασμό της πριγκίπισσας Radziwill 

(Jonson, 1910, σελ.275). 

 Op.26, 2 Polonaises. Έκδοση: 1836.  

Οι Polonaises του Chopin, από την περίοδο αυτή, διατηρούν τη φόρμα, αλλά αποτινάσουν το 

χορευτικό τους χαρακτήρα, και μετουσιώνονται σε συναισθηματικές, ρομαντικές δημιουργίες 

(Jonson, 1910, σελ.163-6). 

Νο.1, σε C# ελάσσονα. Μια σύνθεση που περιέχει πολλαπλές συναισθηματικές και μουσικές 

κορυφώσεις. Δεν έχει σαφές τέλος, στοιχείο που παρουσιάζεται σε συνθέσεις του Chopin αυτή την 

περίοδο (Jonson, 1910, σελ.163-4). 

Νο.2, σε Εb ελάσσονα. Σε αντίθεση με την προηγούμενη Polonaise του ίδιου έργου, δίνεται 

περισσότερη έμφαση στη δεξιοτεχνία, ενώ ο εθνικός χαρακτήρας είναι ευδιάκριτος. Αυστηρό tempo 

και ομοιότητα με εμβατήριο. Εμφανής η επίδραση του Meyerbeer (Jonson, 1910, σελ.163-6).  

 Op.40, 2 Polonaises. Αφιερωμένο στον πιανίστα J. Fontana. Σύνθεση:1838. Έκδοση:1840. 

Νο.1, σε A μείζονα. Μια δυναμική, σχεδόν μαχητική σύνθεση, με πολύ έντονο εθνικό χαρακτήρα. 

Έντονα στοιχεία προγραμματικότητας και ζωηρές εικόνες. Ο Liszt την ερμήνευε σε κάθε του 

εμφάνιση για μια μεγάλη περίοδο (Jonson, 1910, σελ.215-6). 

Νο.2, σε C ελάσσονα. Διαφέρει αισθητά σε ύφος από την προηγούμενη του ίδιου έργου. 

Μελαγχολική και εσωστρεφής, αν και με πολλά ενδιαφέροντα μουσικά χαρακτηριστικά (Jonson, 

1910, σελ.216-7). 

 Op.44, Polonaise σε F# μείζονα. Έκδοση:1841.  

Μια σύνθεση υψηλών δεξιοτεχνικών απαιτήσεων. Περιέχει έντονες συναισθηματικές και 

υφολογικές αντιθέσεις. Η μεσαία ενότητα είναι Mazurka (Jonson, 1910, σελ.222-3).  
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 Op.53, Polonaise σε Ab μείζονα. Έκδοση:1843.  

Γνωστή και ως Ηρωική. Μία από τις πιο δυναμικές του συνθέσεις. Έντονες εικόνες και 

προγραμματικός χαρακτήρας, καθώς και πολλές ακραίες διαβαθμίσεις δυναμικής (Jonson, 1910, 

σελ.240-3). 

 Op.61. Polonaise Fantasie σε Αb ελάσσονα. Έκδοση:1846. 

Στη σύνθεση αυτή, ο Chopin ξεφεύγει από την παραδοσιακή φόρμα της Polonaise. Η ρυθμική 

ταυτότητα της συχνά αποκρύπτεται ή εγκαταλείπεται ολωσδιόλου. Οι μετατροπίες, ο μελωδικός και 

αρμονικός της χαρακτήρας είναι πιο πολύπλοκος από ότι στις προηγούμενες Polonaises (Jonson, 

1910, σελ.257-9).  

 

4.1.8.      Ballades 

Οι περισσότεροι μελετητές του Chopin συμφωνούν ότι οι τέσσερις Ballades του συνθέτη, μαζί με τα 

Scherzi, αποτελούν την κορωνίδα της καλλιτεχνικής του δημιουργικότητας, καθώς συνδυάζουν 

αρμονικά την οργάνωση με την εκφραστικότητα. Δεν έχουν τον προσωπικό χαρακτήρα των Scherzi, 

ούτε την τόσο έντονη εκδήλωση του εθνικού του χαρακτήρα των Polonaises. Ο χαρακτήρας τους 

είναι παγκόσμιος και πανανθρώπινος. Όπως και τα Scherzi, είναι ένα νέο είδος σύνθεσης που 

επινόησε ο Chopin. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η έμπνευση για τις Ballades του Chopin ήταν τα 

ποιήματα του Πολωνού Mickiewicz. Τους έχει δοθεί ο χαρακτηρισμός «ποιητικές ιστορίες». 

(Jonson, 1910, σελ.142-4). 

 Op. 23, Ballade σε G ελάσσονα. Σύνθεση και Έκδοση:1836.  

Μια σύνθεση με αφηγηματικό χαρακτήρα και λυρικό και δραματικό πνεύμα. Μαζί με τη Ballade, 

op.47,αποτελούν τις πιο γνωστές Ballades του Chopin (Jonson, 1910, σελ.144-7). 

 Op.38, Ballade σε F μείζονα. Αφιερωμένη στο Schumann. Σύνθεση:1838. Έκδοση:1840.  

Ο ίδιος ο Schumann χαρακτηρίζει αυτό το έργο «μία από τις πιο ακραίες και πρωτότυπες συνθέσεις 

του». Είναι επηρεασμένη από το ποίημα του Mickiewicz Le Lac de Willis. Είναι ένα από τα έργα 

που έχουν διορθωθεί από το Chopin μετά τη δημοσίευση τους. Υπάρχει ποικιλία συναισθηματικών 
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αποχρώσεων, από την εσωτερικότητα και την περίσκεψη, έως την οργή και τη μελαγχολία (Jonson, 

1910, σελ.210-12). 

 Op.47, Ballade σε Ab μείζονα. Σύνθεση:1841. Έκδοση:1842.  

Εξαιρετικά ανάλαφρη και εύθυμη, διαφοροποιείται από τις άλλες τρεις Ballades του, αν και ο 

αφηγηματικός χαρακτήρας της είναι έκδηλος. Περιέχει ιδιόμορφα ρυθμικά στοιχεία, όπως 

εκτεταμένη χρήση συγκοπών και τονισμούς σε ασυνήθιστα μέρη του μέτρου. Στο αρχικό θέμα 

εντοπίζεται ένα σχήμα ερωταπόκρισης, όμοιο με αυτό του Scherzo, op.54 (Jonson, 1910, σελ.227-9). 

 Op.52, Ballade σε F ελάσσονα. Έκδοση:1843.  

Ανάλογης ποιότητας με τις προηγούμενες, αν και πιο εσωστρεφής και μελαγχολική. Περιέχει 

ενδιαφέρουσες μετατροπίες και αρμονικές ακολουθίες, καθώς και κορυφώσεις στη δυναμική. Το 

αρχικό θέμα είναι σε φόρμα αργού Valse (Jonson, 1910, σελ.238-40). 

 

4.1.9.      Preludes 

 

 Op.28, 24 Preludes. Σύνθεση:1837-8. Έκδοση:1839.  

Ένα έργο με πολλές συνθέσεις διαφορετικού χαρακτήρα. Οι 24 συνθέσεις του είναι σε όλες τις 

τονικότητες, 12 μείζονες και 12 ελάσσονες. Απεικονίζουν πολλά διαφορετικά συναισθήματα, και 

παρουσιάζουν πολλές μουσικές ιδέες και καινοτομίες. Είναι, κατά βάση, το έργο που παρουσιάζει εν 

συντομία όλα τα διαφορετικά στοιχεία του ύφους του και της δεξιοτεχνίας του στη σύνθεση και το 

πιάνο. Ο τίτλος Prelude, παρότι συνήθως αναφέρεται σε ένα μικρό τμήμα ή εισαγωγή πριν το 

κομμάτι, δεν είναι σπάνιο να δίδεται σε ανεξάρτητες συνθέσεις (Jonson, 1910, σελ.170-173). 

 Οp.45, Prelude σε C# ελάσσονα. Σύνθεση και έκδοση:1841.  

Έχει πιο αυτοσχεδιαστικό και ελεύθερο χαρακτήρα από τα άλλα Preludes. Χαρακτηρίζεται από 

μοναδικές αρμονικές λύσεις και ιδιαίτερη μελωδική κατασκευή. Παρουσιάζει στυλιστικές 

ομοιότητες με έργα των Mendelssohn και Brahms (Jonson, 1910, σελ.223-4). 
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4.1.10.       Impromptus 

Τα Impromptus του Chopin, παρότι δίνουν εξέχουσα θέση στον αυτοσχεδιασμό, είναι συνθέσεις με 

αυστηρή ιεραρχία, δομή και οργάνωση στο επίπεδο της φόρμας. Τα διακρίνουν ο αυθορμητισμός 

και η ελευθερία. Δεν έχουν τον αφηγηματικό χαρακτήρα  των Ballades, τον έντονα εθνικό 

χαρακτήρα των Polonaises και των Mazurkas ή την αίσθηση του χορού των Valses. Δεν έχουν τη 

δεξιοτεχνική  φύση των Études ή το προσωπικό ύφος των Scherzi. Είναι ξεκάθαρα ένα διαφορετικό 

είδος σύνθεσης (Jonson,1910, σελ.184-5).   

 Op.29, Impromptu σε Αb μείζονα. Έκδοση:1838.  

Μια προσεγμένη σύνθεση, χωρίς αυτό να αφαιρεί τον αυθορμητισμό της. Περιέχει ιδιαιτερότητες 

στις μετατροπίες, καθώς και στη ρυθμική του άρθρωση (Jonson, 1910, σελ.184-6). 

 Οp.36, Impromptu σε F# ελάσσονα.  

Σύνθεση:1838. Έκδοση:1840. Παρουσιάζει ομοιότητες με Ballade και Nocturne. Είναι έντονη η 

προγραμματικότητα. Απεικονίζει έντονες διαθέσεις και εικόνες (Jonson, 1910, σελ.203-4). 

 Op.51, Impromptu σε Gb μείζονα. Σύνθεση:1842. Έκδοση:1843.  

Ένα από τα πιο μελαγχολικά έργα του. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές του είναι σχεδόν 

«πεισιθάνατο». Έχει στοιχεία εξωτισμού στη σύνθεση, και έντονη χρωματικότητα στη μελωδία και 

τις μετατροπίες (Jonson, 1910, σελ.237-8).  

 Op.66, Fantasie Impromptu σε C# ελάσσονα. Σύνθεση:1834. Έκδοση: 1855 (μετά θάνατον, 

υπό επιμέλεια του J. Fontana).  

Μια αρκετά λεπτοδουλεμένη και ποιοτική σύνθεση. Ανεξήγητο παραμένει το γιατί ο Chopin επέλεξε 

να μην τη δημοσιεύσει (Jonson, 1910, σελ.268-9). 
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4.1.11.      Σονάτες (Sonatas) 

 

 Op.4, Σονάτα σε C ελάσσονα. Αφιερωμένη στο δάσκαλό του, J. Elsner. Σύνθεση:1828, 

Έκδοση:1851. 

Μαζί με το Trio, Op.8 και το Rondo, Op. 78, συγκαταλέγεται στις συνθέσεις του Chopin από την 

περίοδο των σπουδών του. Σύμφωνα με το Niecks, η μορφή επιβάλλεται στη μουσική, αφαιρώντας 

κάθε τι το πρωτότυπο και εμπνευσμένο από τη μαθητική αυτή εργασία (Jonson, 1910, σελ. 65). 

Μολαταύτα, σε διάφορα τμήματα εντοπίζονται στοιχεία της προσωπικότητας του καλλιτέχνη εν τη 

γενέσει της, αν και περιορισμένα. Ο Chopin δεν ασχολείται με τη φόρμα σονάτα, παρά, πολύ 

αργότερα, στις Σονάτες Op. 35, Op. 58, και την τελευταία του, Op. 65, έργα μεγαλύτερης 

μουσικολογικής αξίας σε σχέση με το Op.4 (Jonson, 1910, σελ.65-8). 

 Op.35, Σονάτα σε Bb ελάσσονα. Σύνθεση:1838. Έκδοση:1840.  

Μια αρκετά ιδιαίτερη, από άποψη τμημάτων, σύνθεση. Έχει μικρή αναφορά στην κλασική φόρμα 

σονάτα. Αποτελείται από τα τμήματα Allegro, Scherzo, σε Bb ελάσσονα, το πολυσυζητημένο 

Marche Funebre, coda και Finale. Το ζοφερό κλίμα του Marche Funebre έρχεται σε αντίθεση με τον 

εύθυμο χαρακτήρα των δύο πρώτων κινήσεων. Η αντίθεση αυτή προκαλεί τόσο μεγάλη αίσθηση, 

ώστε ο Schumann διατυπώνει την άποψη ότι το έργο θα ήταν πολύ καλύτερο χωρίς αυτό (Jonson, 

1910, σελ.198-203). 

 Op.58, Σονάτα σε Β ελάσσονα. Σύνθεση:1844. Έκδοση:1845.  

«[…] Η κλασική φόρμα σονάτα διαιρείται σε τμήματα τα οποία απεικονίζουν μια συναισθηματική 

κατάσταση το καθένα, με προκαθορισμένη θέση μέσα στο έργο. Στις συνθέσεις του Chopin, 

ωστόσο, τα συναισθήματα διαδέχονται διαρκώς το ένα το άλλο, χωρίς λογική σειρά ή κάποιον 

κανόνα. […] Αυτή η μη υπακοή του στη φόρμα, αντί να αποτελεί ελάττωμα, αποκαλύπτει το 

καλλιτεχνικό του μεγαλείο» (Jonson, 1910, σελ.251-2). 

Η πρώτη κίνηση περιέχει πληθώρα ιδεών και χαρακτηρίζεται από λεπτομερή επεξεργασία 

των θεμάτων. Στη δεύτερη κίνηση, το Scherzo έχει πιο συγκρατημένο και διακριτικό ύφος, ενώ το 

trio ομοιάζει σε πληθωρικότητα με την πρώτη κίνηση. Η τρίτη κίνηση είναι σχετικά προβλέψιμη και 
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κοινή, το finale και η coda, ωστόσο, είναι λαμπερά και επιβλητικά. Μεταξύ των ενοτήτων υπάρχουν 

μεγάλα πιανιστικά μέρη με πολλή φαντασία και ιδιαίτερη επεξεργασία. Το Op.58 είναι, σε γενικές 

γραμμές, πιο προβλέψιμο, και λιγότερο ποιητικό από την προηγούμενη σονάτα, Op.35 (Jonson, 

1910, σελ.251-4). 

 

4.1.12.      Άλλα έργα για πιάνο 

 

 Οp.12, Παραλλαγές σε άρια από την όπερα Ludovic του Herold, σε Bb μείζονα. Σύνθεση και 

έκδοση:1833. 

Κατά κοινή ομολογία, μία από τις λιγότερο ποιοτικές συνθέσεις του Chopin, παρότι παρουσιάζει 

κάποια χάρη. Η ποιητικότητα και ο συναισθηματισμός είναι περιορισμένα, και γενικότερα στερείται 

αυθορμητισμού και καλλιτεχνικής αυθεντικότητας. Είναι σε φόρμα Rondo (Jonson, 1910, σελ.111-

3). 

 Op. 19, Bolero σε C μείζονα. Έκδοση:1834. 

 Η ημερομηνία σύνθεσης του είναι υπό αμφισβήτηση, πιθανότατα το 1833. Έχει αναφορά στην 

ισπανική μουσική παράδοση, αν και περιορισμένη, αφού ακόμα και σε αυτή τη σύνθεση, το στοιχείο 

της εθνικότητας του συνθέτη υπερισχύει (Jonson, 1910, σελ.131-2). 

 Op.43, Tarantelle σε Ab μείζονα. Σύνθεση και έκδοση:1841.  

Μια σύνθεση με ιταλικό χρώμα, αν και, όπως και στο Op.19, περιορισμένο. Η κύρια πηγή 

έμπνευσης του ήταν ο Ιταλός συνθέτης Rossini, και όχι η ντόπια ιταλική μουσική και χορευτική 

παράδοση. Αυτό της στερεί τον αυθορμητισμό, καθώς η φόρμα δρα περιοριστικά για το συνθέτη 

(Jonson, 1910, σελ.220-2). 

 Op.46, Allegro de Concert σε Α μείζονα. Σύνθεση: 1841. Έκδοση:1842.  

Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το συγκεκριμένο έργο προοριζόταν για δύο πιάνα ή πιάνο και ορχήστρα. 

Αρκετά σημεία εντός του το επιβεβαιώνουν. Ωστόσο, μετά τις σχετικά αποτυχημένες προσπάθειες 

σύνθεσης του για ορχήστρα, εικάζεται ότι κατ’ επιλογή του συνθέτη παρέμεινε ένα πιανιστικό έργο, 

και μάλιστα ιδιαίτερων δεξιοτεχνικών απαιτήσεων (Jonson, 1910, σελ.225-7). 
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 Op.49, Fantasie σε F ελάσσονα. Σύνθεση:1841.  

Μια από τις πιο πρωτότυπες και ευφάνταστες συνθέσεις του. Το μέτρο 3/4  αντικαθίσταται εδώ από 

4/4. Δεν περιέχει το συναισθηματισμό των Scherzi, παρά τον έντονα συναισθηματικό της 

χαρακτήρα. Μοιάζει περισσότερο με τον αφηγηματικό χαρακτήρα των Ballades. Συνετέθη στο 

εξοχικό της George Sand (Jonson, 1910, σελ.231-5). 

 Op.57, Berceuse σε Db μείζονα. Σύνθεση:1844. Έκδοση:1845. 

Μία λιτή, αν και ευφάνταστη δημιουργία. Η συνοδεία είναι δομημένη σε ένα ρυθμικό μοτίβο σχεδόν 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η μελωδία, επίσης, είναι απλή και διακριτική, χωρίς 

συναισθηματικές εξάρσεις, όπως άλλωστε αρμόζει στο είδος αυτό (νανούρισμα). Υφολογικά, 

ομοιάζει με το Op.13, Fantasie σε εθνικές άριες (Jonson, 1910, σελ.249-51). 

 Op.60, Barcarolle σε F μείζονα. Σύνθεση και έκδοση:1846.  

Υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις από την τυπική φόρμα και ύφος των Barcarolles. Η συνήθης μετρική 

διαίρεση είναι 6/8, ωστόσο, στο Op.60 το μέτρο διαιρείται σε 12/8. To ύφος, επίσης, είναι 

ασυνήθιστο για αυτό το είδος. Ενώ οι Barcarolles, σα συνθέσεις έχουν ειδυλλιακό και ανάλαφρο 

χαρακτήρα, στο εν λόγω έργο είναι ευδιάκριτος ο δραματικός τόνος. Τέλος, το εθνικό στοιχείο είναι 

έντονο, όχι όμως το ιταλικό, μα το πολωνέζικο (Jonson, 1910, σελ.256-60). 

 Op.72b, Marche Funebre σε C ελάσσονα. Σύνθεση:1829. Έκδοση:1855 (μετά θάνατον, υπό J. 

Fontana).  

Εμφανής η επίδραση από το Op.27, Sonata σε Αb μείζονα, Funeral March του Beethoven. Ο 

πρόδρομος του πολύ γνωστότερου Marche Funebre, το οποίο είναι η τρίτη κίνηση του Op.35, 

Sonata σε Bb ελάσσονα, προσφέρει αρκετά στοιχεία για την εξέλιξη του συνθέτη από την πρώιμη 

αυτή περίοδο (Jonson, 1910, σελ.276-7). 
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 Op.72c, Trois Eccosaises, Σύνθεση:1830. Έκδοση:1855 (μετά θάνατον, υπό J. Fontana).  

No.1, σε D μείζονα, Νο.2, σε G μείζονα, Νο.3, σε Db μείζονα. Το λιγότερο χαρακτηριστικό από όλα 

τα έργα του. Δεν έχει καμία πρωτοτυπία, μουσικολογικό ενδιαφέρον, ή καλλιτεχνικές προεκτάσεις, 

παρά είναι απλές, πεζές, χορευτικές συνθέσεις (Jonson, 1910, σελ.277). 

 Παραλλαγές στη γερμανική άρια Der Schweizerbub. Σύνθεση:1824. Έκδοση:1851.  

Ένα από τα έργα που δεν εκδόθηκαν όσο ο Chopin βρισκόταν εν ζωή, αν και υπάρχουν μαρτυρίες 

για την πρόθεση του να προχωρήσει σε έκδοση. Αποτελείται από συνθέσεις από τα εφηβικά χρόνια 

του, με τις μουσικές αδυναμίες που αυτό συνεπάγεται. Όπως και στα περισσότερα έργα του της 

πρώιμης περιόδου, διαφαίνονται στοιχεία του ύφους και δεξιοτεχνίας, που αργότερα θα 

αποτελέσουν χαρακτηριστικά της μουσικής του ταυτότητας (Jonson, 1910, σελ.283-4).  

 Hexameron. Παραλλαγές σε μια άρια από την όπερα I Puritani. Σύνθεση:1837. Έκδοση:1841.  

Ο Chopin, μαζί με τους Liszt, Thalberg, Pixis (1788-1874), Herz και Czerny, συνέθεσαν από μια 

παραλλαγή, με βάση το θέμα της όπερας. Παρουσίασαν τις συνθέσεις τους αυτές σε μια συναυλία 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο Παρίσι το 1837. Ο Liszt είχε τακτικά στο πρόγραμμά του τις 

παραλλαγές αυτές για μια μεγάλη περίοδο, ενώ αργότερα συνέθεσε και ορχηστρικά μέρη. (Jonson, 

1910, σελ.286-7).  

 

4.2.      Έργα για πιάνο και ορχήστρα 

 

4.2.1.      Concerti 

Ο Chopin συνέθεσε δύο Κοντσέρτα, τα Op.11 και Op.21. Το Op.21, παρότι δημοσιεύτηκε και 

εκδόθηκε το 1836, συνετέθη το 1828, ένα χρόνο πριν το Op.11 (Jonson, 1910, σελ.107-8). 

 Op.11, Grand Concerto σε Ε ελάσσονα, για πιάνο και ορχήστρα.  

Είναι μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις στις δημιουργίες του Chopin, όπου γίνεται μνεία στην 

ποιητική ιδέα που τον ενέπνευσε.  



 

70 

 

«Η σύλληψη του Adagio έγινε σε ένα ρομαντικό, ήσυχο, κατά το ήμισυ μελαγχολικό πνεύμα. 

Αποτυπώνει ένα πολυαγαπημένο τοπίο που ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις, όπως μία υπέροχη, 

ανοιξιάτικη, φεγγαρόλουστη νύχτα» (Jonson, 1910, σελ.108). 

 Από άποψη ποιότητας σύνθεσης, παρότι το τμήμα του πιάνου είναι καλοδουλεμένο, δεν 

αποτελεί κάτι το ξεχωριστό. Είναι εμφανές, επίσης, ότι ο συνθέτης δεν είναι εξοικειωμένος με την 

χρήση της ορχήστρας. Ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο η άποψη του Berlioz όσον 

αφορά το χειρισμό της ορχήστρας από το Chopin (βλ.σελ. 40). Ο Liszt, στη δική του αυτοβιογραφία, 

λέει ότι τα κοντσέρτα «παρότι όμορφα, προδίδουν περισσότερη προσπάθεια παρά έμπνευση» 

(Jonson, 1910, σελ. 109) αναφερόμενος στην αυστηρότητα που απαιτεί η σύνθεση για ορχήστρα και 

το πόσο περιόρισαν τη δημιουργικότητα του Chopin εν προκειμένω. Το Op.11, κατά κοινή 

ομολογία, δεν αποτελεί μια από τις καλύτερες συνθέσεις του Chopin, και σίγουρα δεν είναι 

χαρακτηριστική του ύφους του (Jonson, 1910, σελ.107-111). 

 Οp.21, Concerto σε F ελάσσονα, για πιάνο και ορχήστρα. Σύνθεση:1828. Έκδοση:1836  

O Liszt λέει για το έργο αυτό: «…πραγματοποιεί σχεδόν μια ιδανική τελειότητα. Η εκφραστικότητα 

του ακτινοβολεί φως και είναι γεμάτο από τρυφερό πάθος» (Liszt, 1880, σελ. 86). Σε επιστολή του, 

ο Chopin αναφέρει ότι το συνέθεσε, ενώ είχε στο νου του την Constantia Gladkowska, με την οποία 

ήταν ερωτευμένος. Ξεπερνά σε μουσικότητα και συναισθηματισμό το προηγούμενο Concerto. 

Ωστόσο, και αυτό το έργο προδίδει την αδυναμία του Chopin στην ενορχήστρωση και τον 

περιορισμό που ένιωθε από την προσκόλληση σε αυστηρές, κλασικές φόρμες. Η πρώτη κίνηση είναι 

πιο συμπαγής και άμεση από ότι στο προηγούμενο Concerto. Η δεύτερη κίνηση δομείται γύρω από 

μια μελωδία με πρωτότυπη μορφή και αρκετά καλαίσθητα ποικίλματα. H τελευταία κίνηση ομοιάζει 

με Mazurka. Κάποιοι μελετητές του Chopin υποστηρίζουν ότι η τελευταία ενότητα είναι 

υποδεέστερη του προηγούμενου Concerto (Jonson, 1910, σελ.136-8).  
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4.2.2.      Άλλα έργα για πιάνο και ορχήστρα 

 

 Op.2, Παραλλαγές στο θέμα “La ci Darem se Mano”, για πιάνο και ορχήστρα. 

Σύνθεση:1828.  Έκδοση:1830. 

Έργο το οποίο προβάλλει την αυθεντικότητα και την ιδιαιτερότητα του αισθητηρίου του Chopin. Ο 

Schumann, ως κριτικός, το εξαίρει. Η δεξιοτεχνία έχει εξέχοντα ρόλο στο έργο αυτό. Καθώς 

συντίθεται κατά την πρώιμη δημιουργική του περίοδο, ο συναισθηματισμός και η εσωτερικότητα 

που χαρακτηρίζουν μεταγενέστερες συνθέσεις του δεν έχουν σημαντική παρουσία σε αυτό το έργο. 

Διαφαίνεται, επίσης, σχετική αδυναμία και έλλειψη εμπειρίας στο χειρισμό της ορχήστρας. Το έργο 

αποτελείται από πέντε παραλλαγές και finale (Jonson, 1910, σελ.61-3). 

 Op.14, Krakowiak Rondo, Grand Concert Rondo, σε F μείζονα, για πιάνο και ορχήστρα. 

Σύνθεση:1828. Έκδοση:1834. 

Η πιο προσεγμένη, στο ζήτημα της ορχήστρας, σύνθεση του. Το όνομα προδίδει την επιρροή που 

δέχεται από τη λαϊκή μουσική παράδοση, συγκεκριμένα ένα χορό της περιοχής της Κρακοβίας. 

Παρουσιάζει ρυθμική ιδιαιτερότητα, τονίζοντας ασυνήθιστα για την ευρωπαϊκή  μουσική τμήματα 

του μέτρου. Υπάρχει εκτεταμένη χρήση χρωματικότητας (Jonson, 1910, σελ.115-7). 

 

 Οp. 13, Grande Fantaisie σε πολωνέζικες άριες σε A μείζονα, για πιάνο και ορχήστρα. 

Σύνθεση:1828. Έκδοση:1834. 

Ένα από τα έργα που αναδεικνύουν τη δεξιοτεχνική του ικανότητα. Για μεγάλο διάστημα 

αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του ρεπερτορίου του. Είναι το έργο του που παρουσιάζει έναν 

αποδεκτό χειρισμό της ορχήστρας. Είναι επίσης, μαζί με το Krakowiak, Op.14, μια από τις 

ορχηστρικές του συνθέσεις που προβάλουν περισσότερο το εθνικό στοιχείο, καθώς έχει αναφορά 

στο λαϊκό πολωνέζικο χορό Kujaviac (Jonson, 1910, σελ.113-5). 
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 Op.22, Grande Polonaise Brillante σε Εb μείζονα, για πιάνο και ορχήστρα. Σύνθεση: 1830. 

Έκδοση:1836.  

Η τελευταία του σύνθεση που εμπλέκει ορχήστρα. Το πρώτο τμήμα, Andante Spianato, είναι σε 

τονικότητα G μείζονα, και μέτρο 6/8. Ευδιάκριτες εικόνες και συναισθηματικό βάθος. Το διαδέχεται 

εισαγωγή από την ορχήστρα. Η Polonaise που ακολουθεί έχει δεξιοτεχνικό χαρακτήρα, 

χαρακτηριστική της συγκεκριμένης περιόδου σύνθεσης του Chopin, καθώς προσπαθεί ακόμη να 

καθιερωθεί ως βιρτουόζος. Η ίδια η Polonaise, παρότι στερείται συναισθηματισμού εν συγκρίσει με 

μεταγενέστερες συνθέσεις, αποτελεί εξαιρετικό δείγμα σύνθεσης του (Jonson, 1910, σελ.141-142). 

 

4.3.      Έργα μουσικής δωματίου 

 

 Op.8, Trio για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, σε G ελάσσονα. Αφιερωμένο στον πρίγκιπα 

Antoine Radziwill. Σύνθεση:1828, έκδοση:1833. 

Ένα από τα τέσσερα έργα του Chopin που περιέχουν βιολοντσέλο, και το μοναδικό που περιέχει 

βιολί. Είναι σε φόρμα σονάτα, και αποτελείται από τέσσερα μέρη (Allegro, Scherzo, Adagio και 

Finale) (Jonson, 1910, σελ.81-83). 

 

 Grand Duo Concertante, σε Ε μείζονα, για πιάνο και βιολοντσέλο. Βασισμένο στο θέμα από 

έργο Robert le Diable. Σύνθεση:1832. Έκδοση:1833.  

Παρότι η πατρότητα της σύνθεσης ανήκει κατά το ήμισυ στον τσελίστα Franchomme, το μουσικό 

ύφος του Chopin κυριαρχεί. Για πολλούς μελετητές του, είναι ένα έργο χωρίς ιδιαίτερη 

μουσικολογική αξία, καθώς δεν χαρακτηρίζεται από τον ιδεαλισμό και την πηγαία δημιουργικότητα 

άλλων συνθέσεων του, παρά είναι μια σύνθεση που ακολουθεί τη μόδα και το γούστο των αστικών 

σαλονιών (Jonson, 1910, 279-80).  
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 Op.65, Σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο, σε G ελάσσονα. Έκδοση:1847.  

Το τελευταίο έργο του Chopin που εκδόθηκε όσο βρισκόταν εν ζωή. Δεν υπακούει αυστηρά στην 

φόρμα σονάτα, και περιέχει αλλεπάλληλη παράθεση ιδεών, στοιχεία που προκάλεσαν αρνητική 

αντιμετώπιση από τους μουσικοκριτικούς της εποχής (Jonson, 1910, σελ.266-8). 

 Op.73, Rondo για 2 πιάνα, σε C μείζονα. Σύνθεση: 1828, έκδοση:1855 (μετά θάνατον). 

Αρχικά, το συγκεκριμένο Rondo ήταν γραμμένο για ένα πιάνο. Ο Chopin, ωστόσο, σε μια επιστολή 

του αναφέρει ότι το προσάρμοσε για δύο πιάνα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του, το 1828. Σε 

άλλη επιστολή του, αργότερα, αναφέρει ότι βρήκε τον «ιδανικό συμπαίκτη στο πρόσωπο του 

Fontana» (Jonson, 1910, σελ.277-8). Χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη, για έργα του Chopin, 

ζωντάνια και ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά, η ποιητικότητα που χαρακτηρίζει μεταγενέστερες συνθέσεις 

του λείπει από αυτό το έργο, καθώς χρονολογείται από την πρώιμη περίοδο της σύνθεσης του 

(Jonson, 1910, σελ.277-8). 

 

4.4.      Έργα για φωνή και πιάνο 

 

 Op.74. 17 πολωνέζικα τραγούδια. Σύνθεση:1824-44. Έκδοση:1855.  

Οι πιο αυθόρμητες των συνθέσεων του, καθώς ήταν ξεκάθαρα «εμπνεύσεις της στιγμής», και 

σκοπός τους ήταν η προσωπική τέρψη του συνθέτη. Κυριότερη πηγή έμπνευσης ήταν ποιήματα 

ομοεθνών του ποιητών, κυρίως των Witwicki (1797-1854), Mickiewicz (1798-1855), Zalski (1802-

1886) και Krasinski (1812-1859). Μουσικολογικά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι 

απλά και προβλέψιμα, με μεγάλη ομοιότητα με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια της πατρίδας 

του (Jonson, 1910, σελ.278-9).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μουσική χαρακτηρίζεται από διαρκή εξέλιξη, βασισμένη στον πειραματισμό και τα 

προσωπικά αισθητικά κριτήρια τόσο των μουσικών, όσο και των ακροατών. Κατά την περίοδο του 

Ρομαντισμού, οι προτεραιότητες των συνθετών ήταν δύο: η πρωτοτυπία και η εκφραστικότητα. 

Δεδομένων των όσων εξετάστηκαν κατά την παρούσα εργασία, το έργο του Chopin πραγματώνει 

και τις δύο αυτές καλλιτεχνικές επιδιώξεις, κάνοντάς τον έναν από τους σημαντικότερους 

δημιουργούς της εποχής του. Επίσης, η καλλιτεχνική κληρονομιά που άφησε αποτέλεσε πηγή 

έμπνευσης για τους συνθέτες που ακολούθησαν, επομένως μπορεί με ασφάλεια να ειπωθεί ότι ο 

ρόλος που έπαιξε στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της μουσικής και του πιάνου ήταν απαράμιλλος. 

Κατ’ επέκταση, η σημαντική θέση που κατέχει ο ίδιος στη μουσική ιστορία και τα έργα του στο 

πιανιστικό ρεπερτόριο είναι επάξια κερδισμένη, κατά τη γνώμη μου. 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά εξετάστηκαν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, εθνικές κ.ά. 

παράμετροι της ευρωπαϊκής ιστορίας του 19ου αιώνα.  Ειδικότερα, η έρευνα εστιάστηκε στην 

έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική της ανωτέρω ιστορικής περιόδου, η οποία χαρακτηρίζεται ως 

ρομαντική. Έγινε αναφορά σε νεωτερισμούς που παρουσιάστηκαν στις συνθέσεις αυτής της 

περιόδου, όπως, επίσης, και κάποιοι από τους σημαντικότερους συνθέτες. Εκτενέστερη μελέτη 

πραγματοποιήθηκε για το Frédéric  Chopin, ένα συνθέτη που ανήκει χρονολογικά και υφολογικά 

στην πρώιμη ρομαντική περίοδο. Παρατέθηκαν στοιχεία της βιογραφίας του και γεγονότα της 

προσωπικής του ζωής που επέδρασαν στη μουσική και αισθητική του αντίληψη. Σχολιάστηκαν 

στοιχεία του έργου του, κοινά με αυτά του έργου των συγχρόνων του, αλλά και νεωτερισμοί που τον 

διαφοροποιούν. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο παρατίθενται  όλα τα γνωστά έργα του, μαζί με 

σύντομα σχόλια όσον αφορά την καλλιτεχνική, ιστορική και μουσικολογική τους αξία. O στόχος της 

παρούσας εργασίας ήταν αυτή ακριβώς η συγκέντρωση των μουσικών ιδιαιτεροτήτων του Frédéric  

Chopin σε ένα δοκίμιο, προκειμένου να γίνει ευχερέστερη η μελέτη του σημαντικού αυτού συνθέτη.   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Μετά από την πολύωρη μελέτη και συγγραφή της παρούσας εργασίας, μπορώ να πω μετά 

βεβαιότητος ότι οι ακαδημαϊκές και πρακτικές μου γνώσεις γύρω από το Frédéric  Chopin είναι πολύ 

περισσότερες. Η ίδια η ερευνητική πορεία με βοήθησε να καταλήξω σε συμπεράσματα  ως προς τον 

τρόπο που διεξάγεται η επιστημονική μελέτη και η τεχνική του επιστημονικού λόγου, και με έκανε 

ικανότερη ερευνητή. Τα εφόδια αυτά είναι ανεκτίμητα για την εξέλιξή μου ως ενεργό μέλος του 

ακαδημαϊκού κόσμου. Ελπίζω η παρούσα εργασία να αποτελέσει βοήθημα για κάθε μελετητή και να 

προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα στη γνώση και πληροφόρηση των συναδέλφων που 

πρόκειται να ασχοληθούν με παρόμοια θέματα, καθώς και πάσα ενδιαφερόμενο.  
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