
TWÓRCZOŚĆ  FRYDERYKA  CHOPINA 
  

 
Chociaż Chopin ograniczył się niemal wyłącznie do twórczości na fortepian, jednak jego 

znaczenie i oddziaływanie przekraczają daleko granice muzyki fortepianowej. Jest on jednym 
z największych, najbardziej oryginalnych i nowatorskich kompozytorów w historii muzyki. 
W swojej twórczości stworzył styl indywidualny, rozpoznawalny już po kilku taktach.  
  
Twórczość Chopina można podzielić na 3 okresy: 

1. do 1830 - okres warszawski 
2. 1831-1839 – dojrzałe utwory 
3. 1840-1849 – późny styl 

 
Pierwszy młodzieńczy okres twórczości Chopina ukształtował się pod wpływem polskiej 

tradycji dworskiej i wiejskiej, reprezentowanej między innymi przez takich kompozytorów jak 
Michał Kleofas Ogiński i Karol Kurpiński a także europejskiego stylu brillant wczesnych 
romantyków – Johanna Nepomuka Hummla, Johna Fielda i Carla Marii Webera. Wprowadzili oni 
do form klasycznych większe bogactwo rytmów, zmiany temp i nastrojów w poszczególnych 
częściach, a przede wszystkim nowe efektowne figury pianistyczne i  ornamentalne. 
W młodzieńczym dorobku Chopina obecne są formy klasyczne, takie jak rondo, wariacje, sonata, 
koncert, trio, a także stylizacje poloneza i mazurka nawiązujące do tradycji narodowej i ludowej. 
Z łączenia form klasycznych i tradycji narodowej powstały Rondo à la Mazur czy  Rondo à la 
Krakowiak.  

Drugi  - dojrzały okres twórczości cechuje w pełni skrystalizowany styl Chopina jako 
kompozytora narodowego i romantycznego. Dojrzała twórczość kształtuje się mniej więcej od roku 
1831 (wśród kompozycji wskazuje się na opus 6 – Mazurki, jako stanowiące cezurę stylistyczną).  
Odznacza się on silną ekspresją dramatyczną, śmiałością wyobraźni i budowaniem nowych form 
romantycznych. Wirtuozowska błyskotliwość stylu brillant przeradza się w nową technikę 
pianistyczną, służącą zarówno nowoczesnej kolorystyce instrumentalnej, jak i celom ekspresyjnym. 
Chopin uczynił z fortepianu instrument o nieprzeczuwanej dotąd skali brzmienia i wyrazu, ukazał 
jego nowe możliwości techniczne i dźwiękowe. Znane do tej pory utwory, jak etiudy, walce, 
impromptus czy preludia otrzymują pogłębiony artystycznie wyraz. Kontrast wyrazowy o silnych 
znamionach dramatycznych stał się natomiast charakterystyczny dla scherza, ballady i nokturnu.  

W ostatnich latach życia Chopina, już po roku 1840, można wyodrębnić tzw. późny styl. 
Kompozytor odchodzi w tym czasie od mocnych efektów i gwałtownej, bezpośredniej wypowiedzi 
emocjonalnej na rzecz większego skupienia, powściągliwości, ekspresji o cechach refleksyjnych, 
intelektualnych. Równocześnie jego język dźwiękowy staje się jeszcze bardziej niż dotąd 
wyrafinowany, odległy od tradycyjnych wzorów. Powstają rozbudowane utwory cykliczne (sonaty 
b-moll, h-moll, g-moll). Powiększeniu uległy rozmiary utworów jednoczęściowych (Ballada f-moll, 
Fantazja f-moll, polonezy fis-moll i As-dur, Polonez-Fantazja, Barkarola). Utwory te często 
budziły protest pierwszych słuchaczy, uważane były za „trudne”, a zwłaszcza – zanadto 
dysonujące. 



1. Stylizacje tańców 
 
Polonezy 

Komponował je od lat dziecięcych do późnej twórczości, w sumie pozostawiając 18 dzieł 
w tym gatunku: 16 polonezów fortepianowych, jeden na fortepian z orkiestrą i jeden na fortepian 
i wiolonczelę. Najwcześniejsze polonezy Chopina – B-dur i g-moll są dziełem siedmioletniego 
Fryderyka (1817) i pomimo konwencjonalnej budowy ujmują dużym urokiem. Wśród szeregu 
następnych dziecięco-młodzieńczych polonezów z okresu warszawskiego zauważyć można 
stopniowe wzbogacanie środków pianistycznych i kompozytorskich (m. in. Polonez As-dur z 1821r. 
dedykowany Wojciechowi Żywnemu), powiększanie rozmiarów oraz nawiązanie do stylu brillant 
z coraz śmielszą wirtuozerią. Utworów tych Chopin nie włączył do oficjalnego nurtu swojej 
twórczości. Dopiero po wyjeździe z Polski kompozytor stworzył najdoskonalsze polonezy, które 
przygotował do druku. Określane są jako  „polonezy wielkie”. Jest ich siedem: 

Polonez cis-moll op. 26 nr 1 
Polonez es-moll op. 26 nr 2 
Polonez A-dur op. 40 nr 1        

Polonez c-moll op. 40 nr 2 
Polonez fis-moll op. 44  
Polonez As-dur op. 53  
Polonez-Fantazja As-dur op. 61 

Każdy z nich ma swój odrębny kształt, styl pianistyczny i ekspresję. Już w Polonezie es-
moll op. 26 zaznaczają się silnie elementy dramatyczne. Stosunkowo najbardziej tradycyjne są dwa 
dzieła z op. 40: Polonez A-dur, wykazujący cechy poloneza heroicznego oraz Polonez c-moll  - 
elegijny. Trzy ostatnie polonezy to wielkie poematy taneczne, daleko odchodzące od 
wcześniejszych konwencji. Niezwykłą cechą Poloneza fis-moll jest umieszczenie mazurka w części 
środkowej, jako kontrastującego fragmentu lirycznego. Wielki rozmach pianistyczny i ton 
heroiczny wnosi na powrót  Polonez As-dur, w którego burzliwych oktawach części środkowej 
komentatorzy dopatrywali się obrazu atakującej husarii. Ostatnie dzieło w tym gatunku – późny 
Polonez-Fantazja As-dur posiada najbardziej skomplikowaną i odległą od tradycyjnego poloneza 
formę.  

 
Mazurki  
 Mazurki komponował Chopin niemal przez całe życie, od pierwszych szkiców z 1824r. aż 
do 1849r.. 57 mazurków tworzy najliczniej reprezentowany gatunek w twórczości Chopina. Są one 
połączeniem trzech rodzajów tańców ludowych: mazura, kujawiaka i oberka, a także stylu polskich 
piosenek popularnych. Odnajdujemy w nich ślady zarówno autentycznego folkloru wiejskiego (na 
przykład poprzez zastosowanie skali lidyjskiej lub frygijskiej), jak i bardziej konwencjonalnego 
mazurka miejskiego. Chopin, który świadomie starał się ukształtować w muzyce polski styl 
narodowy, dokonał w swych mazurkach syntezy obu wzorów, przekształcając je po swojemu, dążąc 
do wyrażenia przez nie polskiego ducha. "Wiesz ile chciałem czuć i po części doszedłem do uczucia 
naszej narodowej muzyki" pisał z Paryża w 1831 roku do T. Woyciechowskiego. 

 Mazurki Chopina są bardzo zróżnicowane pod względem rozmiarów, charakteru i wyrazu. 
Obok miniatur o prostej budowie spotykamy wśród nich utwory większe, bardziej skomplikowane 
w formie i materiale melodycznym, stanowiące rodzaj dramatycznych poematów tanecznych 
nierzadko łączących w jednym mazurku cechy więcej niż jednego tańca, a nawet wprowadzających 
fakturę polifoniczną. Nieodzowne w interpretacji tych utworów jest tzw. tempo rubato, czyli 
wprowadzenie swobodnych przyspieszeń i zwolnień tempa.  

41 spośród mazurków kompozytor opublikował w jedenastu opusach, ponadto jeszcze dwa 
zdecydował się wydać osobno. Kilkanaście innych pozostawił w rękopisach. 



Walce 
Walce należą do najbardziej znanych i ulubionych dzieł Chopina. Kompozytor napisał około 

25 utworów w konwencji walca, z których zachowało się osiemnaście (ponadto jeden o nie do 
końca pewnej autentyczności). Spośród 18 walców Chopin przeznaczył do publikacji i nadał liczbę 
opusową ośmiu kompozycjom. Są to: 

Walc Es-dur op. 18 

3 walce op. 34: As-dur, a-moll, F-dur 

Walc As-dur op. 42 

3 walce op. 64: Des-dur (zwany Minutowym), cis-moll i As-dur.  

Można wśród nich wyróżnić dwa zasadnicze typy. Pierwszy, ilościowo przeważający, to 
efektowny walc o wirtuozowskim rozmachu - Valse brillante. Tego rodzaju kompozycja może 
rozpoczynać się wyrazistym wstępem, a kończyć wirtuozowską kodą, pełniącą rolę kulminacji 
dzieła (najsłynniejsze to: Walc Es-dur op. 18 i Walc As-dur op. 34 nr 1). Drugi rodzaj związany jest 
z odmienną ekspresją - to walc melancholijny w wyrazie, niemalże sentymentalny, utrzymany 
w znacznie wolniejszym tempie. Najsławniejszymi przykładami tego typu są Walc a-moll op. 34 nr 
2 i Walc cis-moll op. 64 nr 2.Pozostałe walce wydane zostały po śmierci kompozytora (niektóre 
z walców Chopin traktował jako kompozytorskie "podarunki", wpisując je do sztambuchów na 
pamiątkę). 

 
Inne stylizacje tańców  

W Warszawie około 1827 r. Chopin skomponował 3 écossaises, tańce pochodzenia 
angielskiego, napisane w konwencji muzyki salonowej: "miłe, zgrabne i powierzchowne”. Za 
kompozycję o wątpliwej autentyczności uchodzi Kontredans Ges-dur. Z lat dojrzałych pochodzą 
dwie przeznaczone do wydania kompozycje:  

Bolero a-moll op. 19 – nawiązujące do tradycji hiszpańskiego tańca, z introdukcją i kodą, 

Tarantella As-dur op. 43 – nawiązująca do żywiołowego tańca włoskiego. 

 Z trudnej pianistycznie i efektownej tarantelli Chopin nie był zadowolony, wypowiadając 
się z ironią: „ Mam nadzieję, że nic gorszego tak prędko nie napiszę”. 

 
2. Miniatury nietaneczne 

 
Etiudy 

Przed Chopinem etiuda fortepianowa była jedynie skromnym utworem użytkowym 
o charakterze dydaktycznym. Jej główny cel stanowiło rozwijanie umiejętności pianistycznych. 
Chopin był świadomy tej muzyczno-dydaktycznej tradycji, gdyż jego etiudy przedstawiają 
w uporządkowanej postaci środki techniczno-pianistyczne kompozytora - na przykład: grę 
dwudźwiękami, pasaże, podkładanie palców w gamie chromatycznej, grę na czarnych klawiszach, 
technikę arpeggiową, grę oktawami.  Jednak Chopin, poprzez pogłębieniu wyrazu emocjonalnego,  
uczynił z formy etiudy utwory artystyczne,  wymagające największej biegłości i wszechstronności 
technicznej, jak i dojrzałości w oddaniu ich ekspresji.  Etiudy były wykonywane w salonach 
i salach koncertowych już od czasów kompozytora, nie tylko przez ich autora, ale również przez 
innych największych pianistów, poczynając od Ferenca Liszta. 

 Etiudy Chopin zaczął komponować już w okresie młodzieńczym w Warszawie, 
najprawdopodobniej pod wrażeniem wirtuozowskiej gry wielkiego skrzypka - Niccolo Paganiniego, 



którego koncertu wysłuchał w 1829r. Na przestrzeni  lat 1829-1840 powstaje 27 etiud 
w następujących zbiorach: 

12 Etiud op. 10 (dedykowane F. Lisztowi) 

12 Etiud op. 25 

3 nouvelles études wydane w zbiorze  Méthode des méthodes   

O etiudach Chopina wypowiedzieli się inni wielcy kompozytorzy: Hector Berlioz – „Jego 
etiudy na fortepian są arcydziełami” i Robert Schumann - "dzieła prawdziwie poetyckie". 
 

 Preludia          
 Mistrzostwo Chopina w budowaniu miniatur ukazują przede wszystkim 24 Preludia op. 28, 
skomponowane we wszystkich tonacjach durowych i molowych. Chopin pracował nad nimi w 
latach 1838-39, w czasie pobytu na Majorce. W preludiach nawiązał do tradycji J.S.Bacha i jego 
Das Wohltemperiertes Klavier (dwa tomy preludiów i fug we wszystkich tonacjach durowych 
i molowych, ułożone w porządku chromatycznym). Chopin bardzo cenił Bacha, często grał jego 
preludia i fugi, a egzamplarz Das Wohltemperiertes Klavier, towarzyszył mu w podróży na 
Majorkę. Preludia Chopina są artystycznie niezależne i samodzielne - mogą być wykonywane 
osobno lub po kilka. Poszczególne kompozycje obejmują kolejno wszystkie tonacje (według 
porządku koła kwintowego, a więc inaczej niż u Bacha) durowe i molowe. Kluczową rolę 
w konstrukcji cyklu pełni kontrast: zmienności nastrojów, emocji, ekspresji, tempa, melodyki, 
rytmu, dynamiki czy barwy.  

Poza cyklem Chopin w 1841 r. skomponował Preludium cis-moll op. 45.   Również nazwą 
preludium zwykło się określać krótkie Presto con leggierezza As-dur z 1834r.  (Preludium As-dur), 
kompozycję o mniejszym znaczeniu i nie opublikowaną przez Chopina.  

 
Nokturny 
 Forma nokturnu bezpośrednio nawiązuje do gatunku stworzonego przez Irlandczyka Johna 
Fielda. Sam tytuł nokturn w wolnym tłumaczeniu oznacza "pieśń nocy", ale określane są także jako 
„bel canto fortepianu” (piękny śpiew). Nokturny - utwory liryczne, kantylenowe (choć często z 
burzliwym epizodem środkowym) - reprezentują poza tą najogólniejszą wspólną cechą, dość 
rozmaity charakter muzyczny i ekspresyjny: od sentymentalnych kompozycji wczesnych, poprzez 
utwory bardziej dramatyczne i falujące namiętnościami, do intelektualnych, refleksyjnych miniatur 
ostatniego okresu. 

Nokturny komponował na przestrzeni wielu lat: pierwsze powstały w okresie warszawskim, 
a ostatnie w 1846 lub nawet w 1848r. Istnieje 18 nokturnów wydanych przez kompozytora w 8 
opusach i dwa nieopusowane.  Tradycyjnie "nokturnem" określa się również Lento con gran 
espressione cis-moll.  Nokturny, choć zmieniały się  wraz ze stylem Chopina, posiadają szereg cech 
niezmiennych. Typowa jest śpiewność i ornamentacja melodyki w górnym planie, z akordowym 
lub na rozłożonych akordach opartym akompaniamentem lewej ręki. Śpiewność oraz bogata 
i wyrafinowana ornamentyka wskazują na wokalny charakter linii melodycznej, przywodzącej na 
myśl włoski styl operowy bel canto.  Do najsłynniejszych utworów w tym gatunku należy Nokturn 
c-moll op. 48 nr 1, wyróżniający się tonem balladowym, oraz wczesny Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, 
który można uznać symbol ornamentowanej śpiewności linii melodycznej Chopina. 

 
 Impromptus 
 Chopin skomponował cztery impromptus: szybkie, ruchliwe z powolną, liryczną częścią 
środkową (od formy tej odbiega tylko Impromptu Fis-dur). Utwory te mają charakter 
improwizacyjnej swobody, będącej wynikiem modnego w owym czasie publicznego 
improwizowania na zadany temat.  



Berceuse (Kołysanka) Des-dur op. 57 

Kołysanka należy do najbardziej niezwykłych dzieł Fryderyka Chopina. Pochodzi z późnych lat 
jego twórczości. Prawdopodobnie u źródeł Kołysanki  było zauroczenie Chopina półtoraroczną 
córeczką śpiewaczki Pauliny Viardot, przyjaciółki kompozytora. Malutka Louise podbiła serce 
Chopina – „Chopin  ją uwielbia i spędza czas na całowaniu jej po rękach" - relacjonowała w liście 
George Sand. Podstawą utworu jest czterotaktowy temat, po którym następuje szereg kilkunastu 
wariacji. W powszechnej opinii Berceuse jest lirycznym arcydziełem.  

 

3. Wielkie formy jednoustępowe 
 
Ballady 
 Komponując cztery ballady Chopin stworzył całkowicie nowy, romantyczny gatunek 
w muzyce instrumentalnej - balladę fortepianową. W czasach Chopina ballada była postrzegana 
jako ważny gatunek w poezji, odznaczający się niezwykłymi tematami oraz aurą tajemniczości 
i fantastyki. Bez wątpienia ballady Chopina nawiązywały do wielkiej poezji romantycznej, 
a zwłaszcza do ballad Adama Mickiewicza, nie posiadały jednak żadnych poświadczonych przez 
kompozytora treści i programów literackich.   

Ballady mają swobodną formę, indywidualną i niepowtarzalną w każdym z utworów. 
Wspólny dla wszystkich ballad jest narracyjny, "opowiadający" charakter otwierających je tematów 
(nierzadko poprzedzonych wstępem). Istotną rolę w większości ballad pełnią rozbudowane kody 
wnoszące najwyższe napięcie i emocjonalne wyładowanie - podobnie jak w zakończeniach ballad 
poetyckich.  

Ballada g-moll op. 23 
Ballada F-dur op. 38 
Ballada As-dur op. 47 
Ballada f-moll op. 52 
 
Scherza 
 Cztery scherza stanowią kulminacyjny punkt w historii tego gatunku i choć nazwa  
"scherzo" oznacza w języku włoskim "żart", w twórczości Chopina odznaczają się dramatyzmem 
i romantyczną ekspresją - zaskakującą, a nawet sięgającą tragizmu czy dreszczu przerażenia ( "To 
winien być dom umarłych" - miał powiedzieć Chopin o motywie początkowym Scherza b-moll, zaś 
Robert Schumann w recenzji Scherza h-moll pytał: "Jak ma wyglądać powaga, skoro żart jest 
przybrany w tak ciemne szaty?"). Wyrażane emocje są bardzo intensywne i zmienne: od lirycznych 
momentów po gwałtowne kulminacje.  

Dramatyczne Scherzo h-moll, ze swoim przejmującym akordem na początku i poszarpaną 
fakturą, niezwykły kontrast wnosi lirycznym cytatem z polskiej kolędy "Lulajże Jezuniu" w części 
środkowej. Grupę scherz dramatycznych uzupełniają Scherzo b-moll  i Scherzo cis-moll. Tonem 
pogodniejszym odznacza się jedynie ostatnie Scherzo E-dur.   

Scherzo h-moll op. 20  
Scherzo b-moll op. 31 
Scherzo cis-moll op. 39 
Scherzo E-dur op. 54 
 
Fantazja f-moll op. 49  

Z listów Chopina wiemy również, że nazwy "fantazja" używał dla opisania kształtowanych 
swobodnie, wolnych od artystycznych reguł utworów. Ukończona w 1841r. Fantazja f-moll stanowi 
szeroko rozbudowaną muzyczną opowieść, uznawaną za jedno z największych dzieł kompozytora.  



Barkarola Fis-dur op. 60  
Barkarola Fis-dur  to szeroko rozbudowane dzieło z późnego okresu twórczości Chopina. 

Kompozytor odwołuje się do konwencji barkaroli - pieśni weneckich gondolierów, która w XIX 
stuleciu zainspirowała wielu wybitnych twórców. Można w niej odnaleźć pokrewieństwo wyrazowe  
z nokturnami  i Kołysanką Des-dur, szczególnie ze względu na bogactwo i wyrafinowanie 
ornamentyki. 

 
4. Fortepianowe gatunki klasyczne  

 
Ronda 

Rondo w twórczości Chopina jako utwór samodzielny pojawiło się pięciokrotnie, w latach 
młodzieńczych - w Warszawie, a potem w początkowym okresie paryskim (1833). To właśnie ta 
forma muzyczna otwiera pierwsze opus 15-letniego Fryderyka (Rondo c-moll, rok powstania 
utworu i publikacji - 1825). Ronda stworzone przez Chopina są świadectwem zapoznawania się 
młodego kompozytora z jedną z podstawowych form klasycznych (w ramach studiów kompozycji) 
w połączeniu z modnym ówcześnie stylem brillant.   
 
Wariacje 
 Tematy pięciu kompozycji przeznaczonych wyłącznie na fortepian zaczerpnięte są 
z repertuaru pieśniowego (pieśń niemiecka lub irlandzka) i operowego (opera francuska lub 
włoska). Dzieła nazwane przez kompozytora wariacjami są nieliczne i zwykle stanowią margines 
jego dorobku (za wyjątkiem Wariacji B-dur op. 2 na temat "La ci darem la mano" z opery "Don 
Giovanni" W.A. Mozarta – ale te są przeznaczone na fortepian z orkiestrą). Natomiast w innych 
kompozycjach Chopina technika wariacyjna jest niemal wszechobecna - rzadko powtarza on 
melodię, ornament czy figurę akompaniamentu bez jej przekształcenia.  
 
Sonaty 
 Trzy sonaty Fryderyka Chopina przeznaczone na fortepian solo powstawały na różnych 
etapach jego drogi twórczej. Pierwsza z nich - Sonata c-moll" bywa nazywana "grzechem 
młodości" kompozytora, natomiast dwie kolejne wraz ze scherzami, balladami i Fantazją f-moll 
stanowią grupę utworów mistrzowskich warsztatowo i są szczytowym osiągnięciem w całej 
twórczości kompozytora. Wszystkie sonaty Chopina mają formę czteroczęściową, nawiązują do 
tradycji formy sonatowej. Oprócz sonat na fortepian powstała jeszcze sonata na fortepian 
i wiolonczelę. 
Sonata c-moll op. 4  
Sonata b-moll op. 35 
Sonata h-moll op. 58 
Sonata g-moll op. 65 na fortepian i wiolonczelę 
 

5. Utwory na fortepian z towarzyszeniem orkiestry 
 

Utwory na fortepian i orkiestrę pisał Chopin wyłącznie w latach młodzieńczych. Powstały 
w czasie studiów lub bezpośrednio po nich. Oba koncerty fortepianowe to utwory trzyczęściowe, 
zaś pozostałe utwory oparte są na różnorodnych gatunkach, takich jak: wariacje, rondo, polonez. 
Utwory na fortepian z towarzyszeniem orkiestry utrzymane są w stylu brillant, królującym 
wówczas wśród pianistów-wirtuozów. Odznaczał się on  wielką brawurą, błyskotliwością i popisem 
technicznym, a także skłonnością do śpiewnych, sentymentalnych tematów. Partia orkiestry stanowi 
tło dla fortepianu. Młody Chopin przejął i rozwinął wiele cech tego stylu. 

Chopin skomponował dwa koncerty fortepianowe, które powstały w następującej kolejności: 
Koncert f-moll op. 21  (napisany w latach 1829-1830, wydany 1836), Koncert e-moll op. 11 



(skomponowany 1830, wydany 1833). Numery opusów tych utworów nie oddają chronologii 
komponowania obu dzieł i wynikają jedynie z kolejności ich publikacji. Koncerty Chopina uważane 
są powszechnie za szczytowe osiągnięcie tzw. warszawskiego okresu. Kompozytor pracował nad 
nimi w ciągu około jednego roku - od jesieni 1829 do jesieni 1830. Pod względem budowy zgodne 
są z klasycznym wzorcem koncertu: pierwsza część to forma sonatowa, druga jest częścią w tempie 
powolnym, trzecia ma formę ronda w tempie szybkim. Dominuje wirtuozowska i silnie 
wzbogacona ornamentyką partia fortepianowa, rola orkiestry jest ograniczona. 

Koncert f-moll op. 21 uchodzi za bardziej liryczny, wręcz intymny i delikatny. Szczególną 
sławą cieszy się jego część druga (Larghetto) -  uważana za muzyczne wyznanie miłosne. Finałowe 
Allegro vivace jest mazurkiem, przynoszącym stylizację elementów kujawiaka i mazura. 

Późniejszy o około pół roku Koncert e-moll jest dziełem szerzej zakrojonym, napisanym 
z wielkim pianistycznym rozmachem. Część pierwsza (Allegro maestoso) wykorzystuje trzy 
tematy, część druga (Romance) "jest to jakieś dumanie w piękny czas wiosnowy, ale o księżycu" 
(według słów Chopina), finałowe Rondo tym razem okazuje się stylizacją innego polskiego tańca 
narodowego - krakowiaka, potraktowanego tu z wyjątkową, wirtuozowską brawurą.  

Oba Koncerty Chopin wykonał publicznie krótko po ich ukończeniu, w Teatrze Narodowym 
w Warszawie, w marcu i październiku 1830 r. Od chwili powstania zdobyły rozgłos i do dziś należą 
do ścisłego kanonu pianistycznego pośród najsławniejszych koncertów romantycznych. 

 
Pozostałe utwory na fortepian z towarzyszeniem orkiestry to:  

 
Wariacje B-dur na temat "La ci darem la mano" z opery "Don Giovanni" Mozarta op. 2  
Fantazja na tematy polskie A-dur op. 13  
Rondo a'la krakowiak F-dur op. 14 
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 

W Wariacjach B-dur op. 2 okrzykniętych przez Schumanna jako genialne, Chopin dał kilka 
błyskotliwych pianistycznych wariacji na sławny temat z "Don Giovanniego" uwielbianego przez 
siebie W. A. Mozarta.  Dzieło poprzedził wstępem w wolnym tempie, zakończył zaś wersją tematu 
w konwencji poloneza. Na szczególną uwagę zasługuje Wariacja V (Adagio), porzucająca czysto 
popisowy ton brillant na rzecz zaskakującej i mrocznej dramaturgii.  

Fantazja A-dur na tematy polskie należy do modnego gatunku potpourri i przynosi bukiet 
narodowych melodii różnego pochodzenia. Kolejno słyszymy tam trzy następujące tematy, 
cytowane, a potem rozwijane przez Chopina: anonimową pieśń "Już miesiąc zeszedł", melodię 
Karola Kurpińskiego, noszącą cechy dumki oraz autentyczną melodię ludową z Kujaw "Jedzie 
Jasio od Torunia". 

Rondo à la Krakowiak to wirtuozowska apoteoza krakowiaka, krakowskiego tańca, 
skocznego i energicznego, po mistrzowsku przez Chopina stylizowanego. Niezwykle piękna jest 
w tym utworze introdukcja, z ciekawym brzmieniem fortepianu i orkiestry. 

Polonez Es-dur op. 22 poprzedzony Andante spianato (tzw. Wielki Polonez Es-dur) jest dziś 
wykonywany często w wersji solowej, bez orkiestry, gdyż i w takim kształcie nic nie traci ze 
swojego wspaniałego blasku pianistycznego. Styl brillant został tu ukazany wprost modelowo, 
a jednocześnie z każdego taktu bije indywidualność Chopina. Kompozytor poprzedził  Poloneza 
nastrojowym, śpiewnym Andante spianato  przeznaczonym na fortepian solo. 

 

 

 



6. Muzyka kameralna 
 

Muzyka kameralna znajduje się wyraźnie na obrzeżach głównego kręgu dzieł Fryderyka 
Chopina. Listę kompozycji kameralnych Chopina otwiera Trio g-moll op. 8 na fortepian, skrzypce 
i wiolonczelę, ukończone w 1829 r., a opublikowane w latach 1832-33. Mimo młodego wieku jego 
autora, nie jest to jedynie "utwór szkolny", lecz udane młodzieńcze dzieło, doskonale wpisujące się 
w klimat wczesnoromantycznej kameralistyki. Chopin dedykował je księciu Radziwiłłowi. Trio 
składa się z czterech części.  

Bez porównania mniejsze znaczenie posiada Introdukcja i Polonez C-dur op. 3 (Polonaise 
brillante) na fortepian i wiolonczelę. Polonez powstał w październiku 1829 r. w pałacu myśliwskim 
- letniej rezydencji księcia Radziwiłła jako utwór okolicznościowy, rodzaj miłego gestu wobec 
gospodarza-wiolonczelisty. Sam Chopin scharakteryzował go trafnie: "Nic nie ma prócz błyskotek, 
dla salonu, dla dam". Utrzymany w stylu brillant Polonez rozpoczyna się tematem pełnym energii 
i rozmachu. W późniejszym czasie Chopin dopisał do Poloneza Introdukcję. 

Krótko po osiedleniu się Chopina w Paryżu powstało Grand Duo Concertant na fortepian 
i wiolonczelę (1832), rodzaj potpourri na tematy z opery "Robert Diabeł" Giacomo Meyerbeera. 
Utwór napisany został we współpracy z wiolonczelistą Augustem Franchomme. Chopin 
skomponował introdukcję i rozwinął trzy cytowane melodie z opery Meyerbeera: romancę z I aktu, 
jeden z chórów i finałowy tercet. W efektownej kodzie wirtuozerią popisują się dwa instrumenty. 
Grand duo Concertant istnieje także w wersji na fortepian na 4 ręce.  

Arcydziełem muzyki kameralnej jest czteroczęściowa Sonata g-moll op. 65 na fortepian 
i wiolonczelę. 
 
 

7. Pieśni 
 

20 Pieśni Chopina powstawało w sytuacjach towarzyskich, wpisywane do zeszytów 
śpiewających pań lub improwizowane na spotkaniach emigracyjnych. Stały się wzorem polskiej 
pieśni romantycznej. Kompozytor wykorzystał w nich teksty współczesnych mu poetów:  
S. Witwickiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego, B. Zaleskiego, L. Osińskiego, W. Pola. 
Kanwę pieśni Chopina stanowią najczęściej ludowe rytmy mazura, kujawiaka, rzadziej walca, 
włoskiej piosenki czy ukraińskiej dumki. Pod względem treści przeważają pieśni żartobliwe 
(Życzenie), beztroskie (Hulanka), zalotne (Śliczny chłopiec), a nawet miłosne (Gdzie lubi, Piosnka 
litewska). Można także spotkać pieśni związane z osobistymi przeżyciami kompozytora (Pierścień 
– napisana po zerwaniu z Marią Wodzińską) czy o podłożu patriotycznym, związane 
z rozpamiętywaniem stłumionych zrywów powstańczych i klęsk narodowych (Melodia, Dwojaki 
koniec, Nie ma czego trzeba, Leci liście z drzewa, Wojak).  
17 pieśni, wbrew ostatniej woli Chopina zebrał i opublikował jako opus 74 Julian Fontana. 
Życzenie op. 74 nr 1  
Wiosna op. 74 nr 2 
Smutna rzeka op. 74 nr 3  
Hulanka op. 74 nr 4  
Gdzie lubi op. 74 nr 5  
Precz z moich oczu op. 74 nr 6 
Poseł op. 74 nr 7  
Śliczny chłopiec op. 74 nr 8  
Z gór, gdzie dźwigali op. 74 nr 9 
Wojak op. 74 nr 10 
Dwojaki koniec op. 74 nr 11 
Moja pieszczotka op. 74 nr 12 



Nie ma, czego trzeba op. 74 nr 13 
Pierścień op.74 nr 14  
Narzeczony op. 74 nr 15 
Piosnka litewska op. 74 nr 16  
Leci liście z drzewa op.74 nr 17  
Czary op. posth. 
Dumka op. posth. 
Jakież kwiaty, jakie wianki op. posth. 
 
 
 
        


