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I      ÚVOD
     Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, je moje láska k hudbě. Už od druhé

třídy navštěvuji  Základní uměleckou školu Anny Marie Buxton zde v Úpici.  Každý musí

povinně absolvovat pětiletou povinnou hudební nauku, ve které se učí o stupnicích, obratech,

melodiích a o hudebních skladatelích. Já už ji mám ukončenou, ale mrzí mě, že jsme se s naší

paní  učitelkou o hudebních skladatelích moc neučili.  Samozřejmě jsme probírali  ty  české

skladatele, ale ze zahraničních pouze Mozarta, Beethovena a Bacha.

     Poprvé jsem Chopinovo dílo slyšela asi před rokem. Chopin používá svůj osobitý styl

skládání hudby a je naprosto odlišný od ostatních, a proto mě tak zaujal. Na základě pouhé

hudební ukázky dokážete jeho dílo rozeznat.  Dříve jsem moc klasickou hudbu nemusela  

a nechtěla jsem ji ani hrát, ale když jsem slyšela jeho skladbu Waterfall, musela jsem se vrátit

k televizi a poslechnout si ji celou. Bylo to úplně jiné než ostatní skladby a naprosto mě to

ohromilo.

     Pro mě je ale bohužel náročné hrát jeho skladby, protože hraji na příčnou flétnu a jak už

má Chopin ve své přezdívce, psal hudbu pro klavír. Právě kvůli jeho originalitě je přepsání

jeho skladeb pro  jiné  nástroje  těžké  a  hudebníkům se  to  přepisovat  nechce.  S  mou  paní

učitelkou jsme proto začaly hledat skladbu, která by byla přepsaná a byla hratelná. Po nějaké

době jsme našly nádherně přepsaný duet pro klavír a flétnu. Pro hudebníka je důležité, aby

hrál něco, k čemu má vztah a líbí se mu to.

      Začala jsem se o něj hodně zajímat, protože znát životní příběh hudebního skladatele,

který vás naprosto ohromil, je pro mě důležité. Po vyhledávání jsem věděla, že je to něco  

o čem chci psát a dozvědět se ještě více. A tak jsem měla vybrané téma své absolventské

práce.
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II    TEORETICKÁ ČÁST
1        Život  

1.1 Rodina
     Chopin se narodil  do hudebně založené rodiny.  Jeho otec Nicolas,  rodilý Francouz  

z Lotrinska, se ale přestěhoval do Polska. Jeho otec byl emigrant a snažil se pomoci Polsku 

v  boji  proti  Rusku.  V  Polsku  potkal  Chopinovu  matku  Justynu  Krzyzanowskou,  která

pocházela z chudé polské šlechtické rodiny. Oba rodiče milovali hudbu, matka hrávala na

klavír a otec se k ní přidával s flétnou nebo houslemi. Čtyři roky před narozením Fryderyka se

narodila  jeho  starší  sestra  Ludwika.  A v  roce  1810  (datum narození  není  přesně  určený,

jelikož je skoro jisté, že se narodil 1. března, ale v rodném listě je uveden datum 22. února) se

v Želanov Woli, nedaleko Varšavy, narodil Fréderic-Francis Chopin. Po něm přišly ještě dvě

mladší sestry, Emilia a Izabela.

1.2 Mládí
     V Chopinových sedmi letech se rodina přestěhovala do Varšavy. Díky rodičům, především

mamince, která před ním často hrávala na klavír, si Chopin už jako dítě hudbu zamiloval.

Říká se, že často u hry své matky brečel a později nechtěl od klavíru odejít. Když už byl

dostatečně velký, aby si za klavír mohl sám sednout, rodiče měli ještě větší problém ho od

klavíru dostat. Byl velice nadaný a sám si již okolo svých šesti let skládal vlastní melodie.  

S hrou na klavír mu nejprve pomáhala jeho sestra Ludwika, ale otec chtěl, aby jeho syn mohl

rozvíjet svůj talent ještě více.

     Proto v roce 1816 najal Chopinova prvního učitele hry na klavír. Byl to Vojtěch Živný,

který měl český původ. Byl velice přísný, ale zároveň viděl v malém Chopinovi velký talent 

a potenciál. Za podpory a vyučování se z Chopina stával velice dobrý klavírista, z velké části

za to mohly také složité skladby od Beethovena a Mozarta, které s panem Živným hrál. Když

mu bylo osm let, čekal ho jeho první veřejný koncert, kde byl součástí klavírního koncertu

Vojtěcha Jírovce. Sklidil obrovský úspěch a to se potvrdilo i další den v novinách, kam o něm

napsali „Po muzikantské stránce je to opravdový génius“. V novinách se také o něm psalo, že

je  malý  nebo  také  druhý  Mozart.  Byla  také  ale  zmiňována  nevýhoda  jeho  původu,  

s myšlenkou, že kdyby se narodil v Německu nebo Francii, měl by větší šanci na úspěch. Od

té doby Chopin hrál veřejně častěji. Mezi jeho další velké vystoupení patřilo vystoupení před

ruskou carevnou, v tu dobu mu bylo deset let. V 11 letech hrál ruskému carovi Alexandrovi I.

a na otevření varšavského Sejmu.
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     Během let 1816-1822, kdy byl veden Vojtěchem Živným, zvládl Chopin napsat již tři

polonézy.  Prvními  byly  Polonéza  B  dur,  kterou  složil  v  době,  kdy  ještě  nedokázal  sám

zapisovat noty, a tak mu je přepsal otec a Polonéza g moll. Polonéza g moll byla vydána ve

sborníku  Izydora  Józefa  Cybulského,  což  byl  hudební  skladatel,  který  byl  Chopinem

ohromen.  A Polonéza  B  dur  byla  součástí  rukopisu  Nicolase  Chopina.  Dále  následovala

Polonéza As dur.  

     Po čtyřech letech, co ho pan Živný vedl, mu Chopin daroval jeho portrét,  který sám

namaloval a tím dokázal, že není umělecky nadaný pouze na hudbu.

     Roku 1823 nastupuje Chopin na varšavské lyceum. Nedělalo mu žádný problém zapadnout

do kolektivu ostatních studentů, protože byl za třídního šaška. Nevadilo mu si dělat legraci 

z profesorů a školu nebral tak vážně. Právě během studia lycea si našel dva kamarády, se

kterými si zůstal blízký až do konce života, těmi byli Tytus Woyciechowsky a Julius Fontana.

     I  na  škole  se  neustále  věnoval  hudbě.  V roce  1825  zazářil  při  interpretaci  Ignaze

Moschelese,  kde  zahrál  svou  improvizaci  a  diváky  tím  tak  ohromil,  že  ho  označili  za

„Nejlepšího  pianistu  Varšavy“.  Na podzim 1826 ve  škole  začal  navštěvovat  kurzy  Józefa

Elsnera, který se na další tři roky stal jeho učitelem hry na klavír. I ten, stejně jako Živný,

poznal obrovské nadání a potenciál Chopina a snažil se ho směrovat právě k jeho osobitému

stylu. Během jeho studia ho také učil Josef Javůrek.

     Velký dopad na Chopinovu tvorbu měly prázdniny let 1824 a 1825, kdy pobýval na statku

rodiny Dziewanowských ve vesnici Szafarnia. Ve vesnici se pořádaly různé slavnosti, jako

například dožínky a právě tato polská lidovost se později odráží v jeho dílech. O prázdninách

stále  hrál,  ale  ve  vesnici  nechtěl  vystupovat  pod  svým  jménem,  a  tak  se  schovával  za

přezdívku  Redaktor  či  Pan  Pichon.  Zde  hrál  na  Hudebním  shromáždění,  kde  zahrál

Kalkbrenneův  koncert,  který  ale  nesklidil  takový  úspěch  jako  skladba  Židek  (Židek  je

mazurka a moll op. 17 č. 4).

     

1.3 Vzestup
     Po ukončení studia na lyceu se Chopin rozhodl, že se bude hudbě věnovat naplno. V 16

letech nastoupil na varšavskou konzervatoř a tam studoval kontrapunkt a harmonii, což jsou

nejdůležitější věci pro založení kariéry skladatele. O tři roky později z něj byl ve Varšavě již

vyhlášený a uznávaný virtuos. Chopin ale nevěděl co dál. Chtěl se posunout ve své kariéře,

ale  věděl,  že  z  Varšavy  a  Polska  se  mu to  nepodaří.  Po  náhodné  cestě  do  Berlína,  kde

koncertoval, se rozhodl, že bude cestovat.
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     V tuto dobu jeho rodinu postihla velká tragédie. Jeho mladší sestra Emilia zemřela na

tuberkulózu. Otec se ale nadále snažil svému synovi umožnit uskutečnit jeho sny a požádal

ministra vnitra o finanční podporu.  Obdržel ale pouze tuto odpověď: „Nemohu souhlasit  

s názorem, aby byly veřejné prostředky vyhazovány na podporu takových umělců“.

     To ale Chopina nezastavilo a na vlastní náklady se vydal na krátkou dobu do Vídně. Tam

11. srpna roku 1829 oslovil  publikum v Kärntnertor Theater svou improvizací na polskou

píseň Rondo a la Krakowiak, kterou diváci ocenili a považovali  ji za zajímavou, protože jim

připadala  exotická.  Po  tomto  ohlase  Chopin  koncert  opakoval.  Cestou  zpět  do  Polska  se

zastavil v Čechách a koncertoval v Praze, německých Drážďanech a Teplicích.

     Velkým posledním rozloučením s Polskem byl jeho koncert ve varšavském Národním

divadle. Údajně se ho měl zúčastnit pouze jeden divák, jeho věrný kamarád Tytus (diskutuje

se  o  tom,  že  druhá  věta  koncertu  f  moll,  který  zde  hrál,  je  věnována  právě  jemu,  nebo

Chopinově první lásce, studentce konzervatoře Konstancii Gladkowské). 

     Na Dušičky v roce 1830 se definitivně loučí se svou rodinou a odjíždí do Vídně. Jede 

s ním jeho kamarád Tytus. Zanedlouho od příjezdu jim bylo ale oznámeno, že ve Varšavě

vypuklo povstání.  Tytus se sbalil  a  okamžitě odcestoval zpět.  Chopina rodina žádala,  aby

domů nejezdil. Chopin tedy zůstává naprosto sám ve Vídni. Na rozdíl od první návštěvy se

mu ale  nedařilo  oslovit,  neboť  měl  problém najít  někoho,  kdo  by vydával  jeho  skladby.

Dopadala na něj samota a strach o rodinu v Polsku. Čekal pouze na pas, aby mohl z Vídně

zase odjet. Když ho konečně dostal, vydává se na své vysněné místo, do Paříže. Během cesty

se dozvěděl o kapitulaci Varšavy. V této době vznikají díla jako například Revoluční etuda c

moll, op. 10 č. 12 a mnoho dalších.

     Roku 1831 v září se konečně dostává do své vysněné Paříže. Z jeho dopisů, které posílal

rodině a přátelům, je jasné, že z ní byl ohromen. Seznámil se s mnoha jinými hudebníky  

a  navštěvoval  opery.  Po  příjezdu  se  seznámil  s  nejlepším  klavíristou  té  doby  v  Paříži,

Kalkbrennenem, který mu nabídl, že se na tři roky stane jeho učitelem. Nejprve Chopin přijal

nabídku  s  radostí,  ale  po  několika  měsících  spolupráci  ukončil,  protože  se  mu zdálo,  že

nemůže prosadit svou originalitu. A tak se začal ještě více zdokonalovat sám. Debut 26. února

1832 z něj udělal  hvězdu Paříže. Lidé si ho zamilovali a mnoho šlechticů si ho za dobré

peníze najímalo, aby je učil, nebo pro ně hrál. 

     Chopin byl finančně zajištěn a mohl se osvobodit od toho, co ho tížilo. Zjistil, že nemá rád

veřejné vystupování před lidmi. Měl na to slabé nervy a psychiku. Svému příteli tehdy řekl:

„Nehodím se  k  tomu.  Dav  mi  nahání  úzkost.  Mám pocit,  že  se  dusím jeho  zrychleným

dechem, že jeho zvědavé pohledy mě ochromují, že tváří v tvář těm cizím obličejům ztrácím
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řeč“. S těmito slovy ukončil etapu klavírního virtuosa a zaměřil se hlavně na skládání. Jeho

originality a talentu si začali všímat kritici hudby a o jeho dílech psali do časopisů:  „Zde je

mladý muž, který – aniž by kráčel po vyšlapaných cestách – přinesl, ne-li naprostou obrodu

klavírní  hudby,  pak  bezpochyby  část  něčeho,  o  co  jiní  dlouho  marně  usilovali,  totiž

výstřednost originálních myšlenek, dosud nevídaných…“, napsal o něm muzikolog Francouis-

Joseph Fétis. Před ním ho také ve svém časopisu zmínil Robert Schumann, který v něm tehdy

poznal talent. V roce 1830 po jeho opusu 2 ( variace na Mozartovo téma La ci darem) o něm

napsal pouze tato slova: „Klobouk dolů, pánové, je to génius“.  Chopinova díla se stávala

slavnějšími  a  slavnějšími,  mnoho  známých  klavíristů  zařazovalo  jeho  skladby  do  svých

vlastních koncertů. Právě období jeho pobytu v Paříži,  je považováno ze největší vzestup.

Chopin ale tak šťasten nebyl, propadal smutku a uvažoval o rezignaci. Náladu mu ale spravila

radostná zpráva, že jeho rodina cestuje do Karlových Varů a on je bude po pěti letech moci

znovu  vidět.  Neváhal  a  zrušil  všechnu  práci  a  povinnosti  v  Paříži  a  odcestoval  za  svou

rodinou. 

     Při  cestě  zpět  Chopin  obdržel  pozvání  od  rodiny  Wodziňských,  kteří  teď  byli  

v Drážďanech. Pozvání přijal a jel je navštívit. Ohromila ho krása jejich šestnáctileté dcery

Marie,  která  byla  velice  nadaná  výtvarně,  ale  i  hudebně.  Chopin  se  do  ní  během krátké

návštěvy zamiloval a hlavou mu lítala myšlenka společného odjezdu do Polska a založení

rodiny, poté co zjistil, že jsou pocity oboustranné. Musel se ale vrátit do Paříže, kde přes zimu

těžce onemocněl. Chopin byl velice křehký a neměl dobrý zdravotní stav už od mala. Když se

mohl  s  Marií  znovu  setkat,  strávili  spolu  dva  milostné  týdny  v  Mariánských  Lázních  

a zasnoubili se. Mariina matka jim sice zásnuby schválila, ale kvůli Chopinově zdravotními

stavu si nebyla jista a raději jejich zásnuby nezveřejnila. Když se Chopin znovu musel vrátit

do Paříže, začaly mu od Marie chodit dopisy, které se postupem času stávaly chladnějšími  

a pochmurnějšími. Poslední dopis, na který Chopin ani neodpověděl, říkal, že s ním Marie

zásnuby ruší. Mezi pozůstalostmi, které se u něj našly, byly právě i tyto schované dopisy, ke

kterým byla přiložena seschlá růže, vše v obálce s nápisem: Moje bieda. Chopin věřil, že to

byla skutečná láska a další rok strávil truchlením.

     Na podzim roku 1836 ale potkal svou osudovou ženu, spisovatelku George Sandovou,

vlastním  jménem  Aurore  Dudevantovou.  První  setkání  s  ní  v  něm  nezanechalo  kladné

vzpomínky, dokonce o ní pronesl: „Jaká je nesympatická, tahle Sandová. Je to vůbec žena?

Skoro o tom pochybuji“. Tím se Chopin odkazoval na způsob života a chovaní George. Byla

to  velmi  rázná  a  soběstačná  zralá  žena  a  hlavně  feministka.  V povaze  byli  s  Chopinem

protiklady. On v ní ale našel svou milenku, kamarádku a podporu na dalších deset let. George
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milovala  psaní  a  dávala  do  něj  veškerou  energii.  Když  se  potkali,  byla  už  vyspělá  a  

k Chopinovi ji pravděpodobně přitahoval jeho smutek, po kterém měla pocit, že se o něj musí

postarat.  Mohlo za to možná její  mateřské cítění,  které  v té  době měla ke svému synovi

Mauricovi a dceři Solange. Prvním, kdo se vyznal ze svých citů, byla George, a poté začali

svůj tajný vztah.

     Nově zamilovaný pár se rozhodl strávit své líbanky pryč z rušné Paříže. Nakonec se

rozhodli  pro  Mallorcu,  kam  roku  1838  odjeli  na  zimu.  Jeli  tam  hlavně  kvůli  zlepšení

zdravotního stavu Chopina  a  Georgena syna.  Oba si  s  sebou přivezli  práci,  Chopin chtěl

dokončit 24 preludií. Zima na Mallorce byla ale deštivá a Chopinův zdravotní stav se zhoršil.

Začal vykašlávat krev. Místní doktoři určili tuberkulózu, na kterou v té době nebyl lék a lidé

se jí báli. Navíc nebyli místní lékaři tolik zkušení, Jeden mu řekl že umře, druhý že umírá  

a poslední, že už umřel. Chopin odjel s rodinou do opuštěného kláštera ve Valdemose. Tížily

ho silné horečky a jeho stav se zhoršoval. Když měl chvíli volna, snažil se skládat a trávit čas

u klavíru, který si z Paříže nechal dovést. V době tuberkulózy na Mallorce skládá Preludia 

a dokončuje jiné skladby. V únoru odcestovali do Marseillle, kde byli až do května a Chopin

se tam po dlouhé nemoci zotavil.

     V létě 1839 odjeli do Nohanty, letního sídla ve Francii, kam se pravidelně na léto vraceli

až do roku 1846. Zde Chopin přehrával Bachova díla a složil zde Sonátu b moll, Nokturne op.

37 a Mazurky op. 41. Toto místo měl velice rád.

     Roku 1844 umírá další člen jeho rodiny na tuberkulózu, otec. Do toho začaly častější

hádky s  George  a  jejich  vztah  začal  postrádat  jiskru a  lásku,  která  tam byla  na začátku.

Hlavním důvodem byly konflikty s dětmi. Hádka George a Solange jednou vyvrcholila tak

moc, že George vyhodila Chopina z domu. Chopin se totiž zastával Solange v hádce o jejím

zasnoubení.  Byla  to  poslední  kapka  jejich  už  pošramoceného  vztahu.  Poslední  dopis  28.

července 1847 od George obsahoval slova: „Sbohem, příteli, ať se rychle uzdravíte a já v to

nyní  doufám (mám k tomu své důvody) a budu děkovat  Bohu za toto podivné rozuzlení

devítiletého výjimečného přátelství.  Napište mi někdy, jak se Vám daří. Je zbytečné vracet se

někdy k ostatnímu“. Tím ukončila jejich vztah. I přes to vše spolu strávili nádherné chvíle,

hlavně v momentech, kdy se Chopinovi kvůli tuberkulóze zhoršovalo zdraví a George se o něj

starala. Bohužel jí to ale po nějaké době začalo obtěžovat. Po hádce ohledně Solange napsala

román Lucrezia Floriani, ve kterém ve dvou hlavních postavách odráží sebe a Chopina. 
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1.4 Konec života
     Zdravotní stav se dále pouze zhoršoval, Chopin cítil, že je na pokraji sil. Jeho poslední

koncert v Paříži se konal 16. února 1848, zahrál Mozartovo trio, Barcarola a Berceuse. Jeho

tehdejší žačka Jane Stirlingová, která do něj byla zamilovaná a chtěla se za něj provdat, ho

přemluvila na turné do Londýna. Tam zahrál své poslední veřejné představení, které diváky

již neoslovilo. Také to bylo poslední, na co se zmohl. Pronajal si byt a požádal svou sestru

Ludwiku, aby s ním strávila poslední chvíle života. Jane ale Chopin  odmítl, protože věděl, že

tu zanedlouho nebude.  Když se jeho zdravotní  stav zhoršoval  a  on nebyl  schopný se ani

postavit z lůžka, střídaly se u něho právě Jane a sestra Ludwika. 

     Ve čtvrtek 17. října 1849 ve dvě hodiny ráno Chopin tuberkulóze podlehl.. Ve věku 39 let

zemřel v Paříži, za doprovodu Jane, Ludwiky a dalších blízkých osob, mezi kterými byla  

i Solange, dcera George.

     Chopin si v posledních dnech sepsal závěť, ve které vyjádřil několik požadavků. První co

si přál, bylo, aby jeho srdce sestra Ludwika převezla v lihu do Polska, protože se bál, že by

byl pohřben zaživa. Jeho sestra tak uskutečnila, a tak je jeho srdce uloženo v neprodyšné

uzavřené schránce na pilíři varšavského chrámu Svatého Kříže. Na tomto místě u Chopinova

srdce je i citát z bible: Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 

     Chopinův pohřeb se konal 30. října v Église de la Madeleine v Paříži. Pohřbu se zúčastnilo

tři  tisíce  lidí,  mezi  kterými  ale  chyběla  George.  Zaznělo  Mozartovo  Requim,  Chopinova

Preludia č. 4 e moll a č. 6 h moll. Pohřeb byl velkou událostí.

     Dalším jeho přáním bylo, aby byl pohřben na největším pařížském hřbitově Pére Lachaise.

Tam  leží  dodnes  a  jeho  hrob  je  navštěvován  jeho  obdivovateli  a  turisty.  Při  pohřebním

pochodu a pohřbívání zazněly Sonáty č. 2 b moll, op. 35.

     V roce 2008 se začaly šířit spekulace o příčině Chopinovy smrti. Někteří tvrdili, že zemřel

opravdu  na  tuberkulózu  a  někteří  si  mysleli,  že  pravým důvodem byla  dědičná  cystická

fibróza. Polská vláda však nedovolila prozkoumání jeho srdce a tak spekulace skončily.
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2        Tvorba
     Chopin byl zejména ovlivněn romantismem. Romantismus je umělecký směr, který se

objevil koncem 18. a začátkem 19 století. Typické pro romantismus je vyjadřování pocitů  

a emocí, což bylo pro Chopina skvělé, jelikož on sám odrážel své pocity v hudbě. Jeho tvorbu

ovlivnil i postklasicismus a láska k rodné vlasti po okupaci Polska.

     Sám Chopin se nechal inspirovat velkými hudebními skladateli, ale jeho největšími vzory

byli,  jak  on  sám  říkal,  Bach  a  Mozart.  Inspiroval  se  i  například  Beethovenem,  ale

nezapomínal na svůj polský původ, který ve skladbách, a nejen ve skladbách ukazoval. Jeho

tvorbu také ovlivňovaly životní fáze, kterými si prošel,  ale opravdu asi největší vliv měla

okupace Polska, která ho vedla k vlastenectví. Vliv měla ale také samozřejmě jeho nemoc.

     Jeho tvorba se dá rozdělit do tří období. Prvním z nich jsou jeho začátky před odjezdem do

Varšavy, kdy ho ovlivňoval postklacismus v klavírní literatuře. V druhém období jeho tvorby

postupně opouští klasické vyjadřování hudby a pozměnil si ho. Vznikají tak kratší díla.

     V této  době  vzniká  jeho  nejznámější  skupina  skladeb,  a  těmi  jsou  Nokturna,  které

vymyslel irský hudební skladatel John Field. 

     Jeho poslední období je ke konci života, kdy se v některých skladbách úplně odklání od

standartu  psaní  hudby  a  hodně  improvizuje.  Na  druhou  stranu  se  naopak  v  některých

skladbách úplně vracel k předlohám.

     V mnoha svých skladbách používal rubato, což v hudbě značí neklidné tempo a hraní si 

s rytmem. Chopin nerad dodržoval rytmus, to dokazuje i to, že mnoho lidí o něm říkalo, že

není schopný udržet rytmus, nebo že hrál mazurky ve špatném tempu. Ale i tak prohlásili, že

jeho vlastní tempo lichotí jejich uším. Ale v rubatu si Chopin na rytmus dbal a vždy trénoval 

s metronomem.      

     „ Je zábavné slyšet, když nějaká vážená osobnost vyjadřuje myšlenku tempa rubata jako:

Pravá ruka má určitou svobodu, zatímco levá musí striktně dodržovat tempo. Dost hudby by

mohlo těžit z takového způsobu hry! Představte si zpěv dobré vokalistky doprovázené tupým

klavíristou,  jehož  úder  je  vždy  striktně  v  tempu,  bez  ohledu  na  zpěváka,  který  v  čirém

zoufalství  musí  rezignovat  na veškerý umělecký výraz.  Tak si  to  vykládají  některé dámy,

kterým prý Chopin sám poskytl toto vysvětlení, ale pravděpodobně mu nerozuměly…“ toto 

o něm pronesl Constantin von Sternberg. Pro mě je toto asi nejzajímavější popis Chopinova

vyjádření hudby.
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3        Významná díla 

 3.1 Nokturna      

     Nokturna jsou klasická francouzská hudební díla, která jsou odvozena od francouzského

slova nocturno, nebo-li noc. Od 19. století jsou používána pro označení lyrických skladeb pro

klavír.

     Nokturna jsou považována za jedny z nejlepších krátkých děl, která kdy byla napsána pro

klavír.  Chopin  sice  nokturna  nevymyslel,  ale  díky  jeho  skladbám  se  povědomí  o  nich

rozšířilo. Tvořil je v letech 1827 až 1846 a první díla vznikala již před odchodem z Polska.

     Celkem Chopin napsal 21 děl, která byla postupně publikována. Díla 1 až 18 publikoval

postupně po dvou nebo po třech. Díla 19 a 20 byla ve skutečnosti napsána jako první, ale

publikována byla až po jeho smrti. Dílo číslo 21 původně vůbec nemělo být nokturno, ale od

roku 1870 tak bylo zařazeno.

Mezi nejznámější nokturna patří Nokturno Es dur op. 9 č. 2 z let 1830 až 1832. Je zdobeno

chromatickými tóny, která vyjadřují typický styl psaní hudby, který Chopin používal. Druhá

nejznámější skladba je Nokturno H dur č. 3. Toto dílo je děleno do tří částí. V první části má

skladba hravý charakter a můžeme v ní slyšet prvky mazurky, v druhé části stoupá napětí  

a mění se tónina na h moll a poslední část se vrací zpět k první, jen s několika obměnami.

3.2 Etudy
     I etudy jsou odvozeny od francouzského slova étude, nebo-li učení nebo také cvičení. Jsou

psané záměrně pro jeden hudební nástroj. Mají hudebníka zlepšovat v technice hry.

     Etudy jsou psané přímo na velké koncerty, jsou totiž plné napětí. Chopin napsal dva úžasné

cykly etud, a to Etudy op. 10 a Etudy op. 25. Velký úspěch měly také revoluční etudy, které se

vracely k problémům v jeho rodném Polsku a dodnes jsou základním repertoárem každého

klavíristy. Dále k jeho etudám patří také tři etudy bez čísla, které byly složeny pro pařížskou

klavírní školu v roce 1840.

     Nejvíce uznávanými etudami jsou Etuda E dur op. 10 č.3. Zdá se lehká na interpretaci, ale

je  plná  chromatických  pasáží.  Druhá  známá  je  Etuda  As  dur  op.  25  č.  1,  která  má  při

nahlédnutí do not vizuální podobu roztaženého vějíře. Základem jsou harmonické akordy  

a práce obou malíčků. A poslední je Etuda c moll op. 10 č. 12, známa také jako „Revoluční“.

K té se váže příběh, který odráží Chopinovu cestu do Paříže, kdy při pobytu ve Stuttgartu se

dozvěděl o pádu Varšavy. Byl zoufalý a na skladbě jsou znát úderné motivy, které odráží jeho

lítost k Polsku.
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3.4 Preludia
     Preludia  jsou  odvozena  tentokrát  z  latinského  slova  s  významem hrát  před  někým.

Původně  byla  určena  k  sólovým  předehrám  k  vokálním  písním.  Nejčastěji  byla  určena

strunným nástrojům, jako je například loutna nebo cembalo.

     Preludia vznikala při Chopinově pobytu na Mallorce v letech 1838 až 1839. Jeho preludia

jsou určena pro klavír. Napsal opus 24 preludií, který obsahuje preludia ve všech 24 tóninách,

ale nebyl to jeho nápad. S touto myšlenkou ještě před ním přišel Bach, kterým se inspiroval.

     Preludium cis  moll  op.  45  složeno  v  roce  1841,  je  věnováno  princezně  Elizawetě

Černyševové. Skladba je rozšířena basem a chromatickými modulacemi. Preludium Ďáblův

trilek č. 27 v es moll bylo pojmenováno Jeffrey Kallbergem. Ten v díle viděl podobnost  

s Tartiniho houslovou sonátou,  která  se jmenuje Ďáblův trilek.  Na Ďáblově trilku Chopin

pracoval na Mallorce a nedokončil ho.

3.5 Polonézy
     Polonézy pocházejí z Polska. Název polonéza je spojen s národním tancem slavnostního 

a veselého rázu. Od 17. století byl velice oblíbený u šlechty.

   Polonézy  byly  Chopinovým  celoživotním  dílem.  Jsou  to  sóla  pro  klavír  s  tanečním

obsahem. Jedna je  napsaná pro klavír  a  violoncello  a  jedna  pro klavír  a  orchestr.  Právě  

v polonézách se odráží polská kultura a polské prvky hudby. Polonézy opět nevymyslel sám,

ale inspiroval se jinými. Vydal celkem 7 polonéz pro sólový klavír, nedopsané skladby měli

být   po  Chopinově  smrti  spáleny,  protože  si  to  sám  skladatel  přál.  Ale  jeho  rodina  ho

neposlechla a nechala vydat se dalších 9 děl. Polonéza byla také úplně první dílo, které od

Chopina vyšlo.

     Nejznámější polonézou je Polonéza As dur op. 53, vznikla v roce 1842. Úvod skladby

tvoří chromatická pasáž a následně graduje až k hlavní pasáži. Rytmus této polonézy udává

levá ruka. Skladba graduje až k třetímu opakování a následně přichází změna v podobě sedmi

mohutných  akordů a  figuře  čtyř  krátkých not  ve  spodních  polohách.  Teď je  dílo  vedeno

pravou rukou ve spodním proudu not. Postupně se skladba opět vrací k hlavní pasáži a je

ukončena úžasným koncem.
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3.6 Ostatní
     Celkem Chopin vytvořil 3 klavírní sonáty, 4 balady, 17 polonéz, 4 scherza, 58 mazurek, 26

preludií a 24 v opusu, 20 valčíků, 21 nokturn, 4 imprompta, 27 etud s 12 ve sbírkách a třemi

dalšími ve sbírce bez opusového čísla.

   Jak si  Chopin  před svou smrtí  přál,  aby byla  všechna nedokončená díla  spálena  nebo

zničena,  nejednalo  se  pouze  o  polonézy.  Celkem bylo  po  jeho  smrti  vydáno  26  skladeb

seskupených  do  opusů,  které  byly  vydány  roku  1855.  Roku  1857  bylo  ještě  vydáno  17

polských písní pod číslem op. 74.

    Za zmínku určitě některá díla stojí. Prvními jsou dva valčíky, a moll op. 34 č. 2 a jeho

takzvané „dvojče“ As dur op.  34 č.  1.  Obě díla  jsou odlišná,  protože mollový valčík je  

v melancholickém ladění, zatímco durový je od začátku až do konce galantní a taneční. Dále

je zajímavou skladbou Barkarola Fis dur op. 60, která svým tempem připomíná poklidnou

jízdu na loďce. Tempo je vedeno levou rukou a Chopin se nechal inspirovat Itálií, i když v ní

nikdy nebyl. Naopak smutnou a depresivní náladu má skladba Smuteční pochod, která byla

přiložena do Sonáty b moll op. 35. Předposledním velmi významným dílem je Fantazie –

Impromptus cis moll op. 66. Tato skladba je typickým koncertním dílem. Je ale obohacena 

o střední lyrickou část, která opět nechává žasnout nad Chopinovou originalitou. Poslední je

dílo,  které  vznikalo za  nelehkých životních  podmínek při  druhém pobytu  ve Vídni.  Nese

název  Scherzo  h  moll  op.  20.  Skladba  ukazuje  Chopinovu  zoufalost.  První  část  je  

v  disonantním  akordu  a  skladba  se  dere  vpřed,  pak  se  ale  hudba  postupně  zastavuje  

a odkazuje na Chopinovu otázku: Co dál se životem? Kontrast opět přináší prostřední část až

do samého konce. 

4        Odkaz
     Chopin je pro mnoho hudebníků, zejména klavíristům, hudebním vzorem. Zanechal zde

nádherná díla, na kterých se mnozí mohou zdokonalovat a nebo posluchači nechat uchvacovat

na koncertech.

    Pro jeho obdivovatele je mnoho knih, které zachycují jeho dětství, pobyt ve Vídni, život na

Mallorce,… Také se mohou podívat na jeho hrob ve Francii a do muzeí.

    Hlavními destinacemi, kde vyhledávat Chopinovy odkazy a možnost tohoto jedinečného

umělce lépe poznat, jsou Polsko a Francie. Tyto dva státy se dodnes hádají a přetahují, kdo má

větší právo považovat Chopina za svého.
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III    PRAKTICKÁ ČÁST
1         Anketa

        Pro svou praktickou část jsem se rozhodla rozdat anketu starší a mladší věkové generace

za účelem, abych zjistila, jak se různé generace liší ve znalostech. Na všechny mé otázky

odpovídalo 15 lidí starší věkové kategorie a 15 lidí mladší věkové kategorie.

Anketní otázka č. 1

Kdo to byl Fryderyk Chopin?

    Z grafu odpovědí na první anketní  otázku vyplývá,  že většina lidí  z  obou věkových

kategorií ví, že to byl hudební skladatel.
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Anketní otázka č.2

V jakém století žil?

    V grafu k druhé anketní otázce je vidět, že se mnoho lidí spletlo ve století a označili

odpověď v 17. století. I tak ale mladší věková kategorie odpovídala správněji než starší.

Anketní otázka č. 3

V jakém uměleckém směru působil?

    Ohledně odpovědí na třetí anketní otázku jsem byla překvapená. Většina lidí sice správně

označila romantismus, ale poetismus dostal také dost hlasů.
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 Anketní otázka č. 4

S jakou osobou se mohl setkat?

    Z grafu k čtvrté anketní otázce je jasně vidět, že skoro všichni označili správnou odpověď.

Anketní otázka č. 5

V čem vynikal?

    Ze starší generace nikdo neodpověděl špatně. Mladší generace má také velké procento

odpovědí správné. Trochu mě překvapily odpovědi b.
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Anketní otázka č. 6

Na co/ jak zemřel?

    Poslední otázka byla respondentům položena hlavně kvůli mé zvědavosti. I tady většina

odpověděla správně, ale rakovina a přirozená smrt byly také poměrně častými odpovědmi. 

    Výsledky anket mě překvapily. Nečekala jsem, že se odpovědi věkových kategorií budou

tolik podobat. Jsem mile překvapena znalostmi mladší generace.
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IV    ZÁVĚR
     Touto prací jsem se chtěla dozvědět více o skladateli, který mě dokázal okouzlit. Díky mé

absolventské  práci  mohu říci,  že  jsem se o něm dozvěděla  zajímavé věci  a  poznala  jeho

osobnost. Poslouchala jsem jeho hudbu s tím, že vím, proč ji napsal a v jakém stavu ji napsal.

     Tato práce mě bavila. Vybrala jsem si skvělé téma. Bavilo mě studovat a dozvídat se více.

A doufám, že se to odrazilo i na mé absolventské práci.

     Povzbudilo mě to v mém snu, kterým je se alespoň jednou za život zúčastnit velkolepého

koncertu  nějakého  hudebního  skladatele.  Ráda  bych  slyšela  jeho  hudbu  nejen  přes

reproduktory z  televize  nebo mobilu,  ale  zahranou naživo celým orchestrem. Také mě to

sblížilo s klasickou hudbou, které jsem dříve nevěnovala pozornost. Stále mě sice nejvíce

zajímají a ohromují jeho díla, ale přicházím na chuť i jiným autorům.

     Tvorba absolventské práce pro mě byla lehká, protože už od dětství miluji hudbu.. Díky

této práci jsem se začala více věnovat hře na klavír. Vytáhla jsem klávesy a sama se učím hrát.

Do základní umělecké školy chodím pouze na příčnou flétnu, ale ráda bych se naučila ovládat

i jiný nástroj. Sice se učím sama, ale jsem schopná zahrát už i těžší skladby oběma rukama. 

     Nevím, jestli mi nebude chybět na absolventské práci pracovat, protože to samozřejmě teď

bylo  po  dlouhou dobu součástí  mého života.  Teď,  když  nad tím přemýšlím a  snažím se

vymyslet vhodná slova do závěru, napadá mě pouze to, že toto téma byla skvělá volba, které

rozhodně nelituji.

     Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Hrabánkové, která mi s absolventskou prací

pomáhala. Děkuji jí za pomoc s čímkoliv jsem potřebovala.

„Přál bych si, abych se mohl zbavit myšlenky , která kazí mé štěstí.“

- Fryderyk Chopin

18



V    SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1. Mistři klasické hudby- Chopin

   Mistři klasické hudby: život a dílo velkých skladatelů. Praha: WillMark CZ, 2002. ISSN
1212-6160. 

1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin#Extern%C3%AD_odkazy

2. https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/68927-fryderyk-chopin.html

3. https://citaty.net/autori/frederic-chopin/?o=popular

4. https://cs.wikipedia.org/wiki/Polon%C3%A9zy_(Chopin)

5. https://www.radioteka.cz/detail/crohudba-760397-chopin-etudy-pro-klavir

6. https://www.raj-not.cz/etudy-pro-klavir-skladatele-frederic-chopin-22647/

7. https://cs.wikipedia.org/wiki/Preludia_(Chopin)

8. https://cs.wikipedia.org/wiki/Etuda

9. https://cs.wikipedia.org/wiki/Nokturna_(Chopin)

19

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin#Extern%C3%AD_odkazy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nokturna_(Chopin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etuda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Preludia_(Chopin
https://www.raj-not.cz/etudy-pro-klavir-skladatele-frederic-chopin-22647/
https://www.radioteka.cz/detail/crohudba-760397-chopin-etudy-pro-klavir
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polon%C3%A9zy_(Chopin
https://citaty.net/autori/frederic-chopin/?o=popular
https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/68927-fryderyk-chopin.html


VI    SEZNAM PŘÍLOH
1. rukopis preludia „Dešťová kapka“

2. portrét Fryderyka Chopina 

3. fotografie Fryderyka Chopina z roku 1849 

4. rodný dům Chopina v Polsku

5. Chopinův hrob ve Francii

6. George Sandová v roce 1864

7. Chopinův podpis

20



VII   PŘÍLOHY
1. rukopis preludia „Dešťová kapka“

https://

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Full_page%2C_Chopin_Prelude_15.png/1024px-

Full_page%2C_Chopin_Prelude_15.png

2. portrét Fryderyka Chopina

https://www.casopisharmonie.cz/images/casopis/2010/02/201002024_2.jpg
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3.  fotografie Fryderyka Chopina z roku 1849

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Frederic_Chopin_photo.jpeg/330px-

Frederic_Chopin_photo.jpeg
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4. rodný dům Chopina v Polsku

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Poland_Zelazowa_Wola.jpg/1024px-

Poland_Zelazowa_Wola.jpg

5. hrob

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Pere-Lachaise_Chopin_grave.jpg/330px-Pere-

Lachaise_Chopin_grave.jpg
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6. George Sandová v roce 1864

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/George_Sand_by_Nadar%2C_1864.jpg/255px-

George_Sand_by_Nadar%2C_1864.jpg

6. Chopinův podpis

https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1439943-104385.jpg?

itok=PKMQBR31
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