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Abstract 

The personality of Frederyk Chopin 

Since Frederyk Chopin's music seems really fascinating to me, I have 

decided to study this author in detail. From his letters and other evidence we can 

conclude that his life was not very happy. He suffered from an incurable illness, 

had to live in exile and experienced many other personal  tragedies. All sorrows 

and joys of his life are expressed in his music and thanks to his immense  musical 

talent he created such pieces that they are comprehensible, desired and up to 

date even now. 

In the first chapter I describe his diverse life and point out the most important 

personal events of this composer. I describe Chopin not only as an ingenious 

composer, educator, interpreter and improviser but also as an interesting person 

of art. At the end of the chapter I draw the readers' attention to remembrances of 

his life which are placed all over the world. 

The second chapter deals with Chopin's extensive work and its characteristic 

features. I focus especially on his piano pieces. Apart from the overall summary of 

his work and the characterization of the particular genres, I focus on some of his 

compositions in more detail and include extracts of the scores. In the conclusion of 

the thesis I summarize Chopin's significance and contribution to the European 

music. 

The aim of my work is to arouse the interest in classical music, especially in 

the young generation which has been getting isolated from it. Frederyk Chopin is 

one of the composers whose highly valuable work should never disappear from 

classical repertoire of this world and from the minds of the listeners. His musical 

legacy might be even more up to date in our hasty times and I hope that his 

compositions will be preserved for the generations to come. 

  



Abstrakt 

Osobnost Fryderyka Chopina 

Hudba Fryderyka Chopina mě jako klavíristku velmi oslovuje, proto jsem se 

chtěla věnovat tomuto významnému skladateli podrobněji. Z korespondence a 

dochovaných faktů vyplývá, ţe Chopin neměl příliš šťastný ţivot. Ve své době byl 

nevyléčitelně nemocný, musel ţít v emigraci a proţil mnoho dalších osobních 

tragédií. Všechny své bolesti i radosti vyjádřil ve svých skladbách a spolu se svým 

geniálním hudebním zpracováním vytvořil tak originální nadčasové dílo, které je 

dodnes srozumitelné, ţádané a pro většinu interpretů stále lákavé. 

V první kapitole chronologicky popisuji pestrý autorův ţivot, vyzdvihuji zde 

jeho nejdůleţitější osobní události. Přibliţuji Chopina nejen jako vynikajícího 

skladatele, pedagoga, interpreta a improvizátora, ale i jako zajímavou uměleckou 

osobnost. Na konci této kapitoly upozorňuji na významné Chopinovy památky z 

celého světa. 

V druhé kapitole se zabývám skladatelovým obsáhlým dílem a 

charakteristickými znaky jeho tvorby. Zaměřuji se především na přehled 

Chopinova díla, hlavně klavírního. Vedle celkového přehledu díla a charakteristiky 

jednotlivých ţánrů se zabývám některými skladbami podrobněji a doplňuji je o 

notové ukázky. V závěru shrnuji Chopinův význam a přínos v oblasti evropské 

hudby. 

Cílem mé bakalářské práce je celkově vzbudit větší zájem o váţnou hudbu, 

především u mladé generace, ke které se klasická hudba dostává stále méně. 

Fryderyk Chopin patří ke skladatelům, jehoţ vysoká umělecká hodnota díla by se 

nikdy neměla vytratit ze světového klasického repertoáru a povědomí široké 

veřejnosti. Jeho hudební odkaz nás v dnešní uspěchané době snad stále více 

oslovuje a doufám, ţe zůstane zachován i pro další generace. 
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Úvod 

 

Hudba Fryderyka Chopina mě jako klavíristku velmi oslovuje, proto jsem se 

chtěla věnovat tomuto významnému skladateli podrobněji. Z korespondence a 

dochovaných faktů vyplývá, ţe Chopin neměl příliš šťastný ţivot. Ve své době byl 

nevyléčitelně nemocný, musel ţít v emigraci a proţil mnoho dalších osobních 

tragédií. Všechny své bolesti i radosti vyjádřil ve svých skladbách a spolu se svým 

geniálním hudebním zpracováním tak vytvořil originální nadčasové dílo, které je 

dodnes srozumitelné, ţádané a pro většinu interpretů stále lákavé. 

V první kapitole chronologicky popisuji pestrý autorův ţivot, vyzdvihuji zde 

jeho nejdůleţitější osobní události. Přibliţuji Chopina nejen jako vynikajícího 

skladatele, pedagoga, interpreta a improvizátora, ale i jako zajímavou uměleckou 

osobnost. Na konci této kapitoly upozorňuji na významné Chopinovy památky z 

celého světa. 

V druhé kapitole se zabývám skladatelovým obsáhlým dílem a jeho 

charakteristickými znaky. Zaměřuji se především na přehled Chopinova díla, 

hlavně klavírního. Vedle tohoto celkového přehledu a charakteristiky jednotlivých 

ţánrů přibliţuji některé skladby podrobněji a doplňuji je o notové ukázky. 

V závěru shrnuji Chopinův význam a přínos v oblasti evropské hudby. 
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1. Život Fryderyka Chopina 

1.1 Dětství 

Frédéric François Chopin neboli rodným jménem Fryderyk Franciszek 

Chopin se narodil 1.3. 1810 v obci Ţelazowa Wola v Polsku. V matričním zápisu je 

bohuţel uvedeno chybné datum 22.2. Spory o přesné datum narození vyřešila 

později nalezená korespondence jeho matky, která uvádí jako datum narození 1.3. 

1810 v 18 hodin. Fryderyk byl pak pokřtěn 23.4. v Bazilice v Brochówě. 

Jeho otec Nikolaj Chopin byl původem Francouz, který jako mladík emigroval 

do Polska roku 1787 nebo 1788. Spravoval zde finanční záleţitosti rodiny 

Pacových. V roce 1793 se účastnil Kościuszkova  povstání. Zamiloval si Polsko a 

stal se zde svobodným měšťanem. Byl jazykově a hudebně nadán, působil jako 

učitel šlechtických dětí.1 Dovedl se vhodně přizpůsobit novým poměrům. V roce 

1806 se oţenil s Justynou Krzyţanowskou,2 šlechtičnou z chudého polského rodu. 

Byl to sňatek z lásky, neboť o jedenáct let starší Nikolaj se oţenil se 

čtyřiadvacetiletou Justynou. V této době se dívky vdávaly velmi brzy. Justyna byla 

zboţná ţena, hrála na klavír a zpívala. S Nikolajem měla čtyři děti: Ludwiku 

(*1807), Fryderyka (*1810), Isabelu (*1811) a Emilii (*1812). Všechny děti byly 

hudebně nadané. 

Chopinova rodina ţila v Ţelazowě Woli, v roce 1810 se přestěhovala do 

Varšavy, kde otec Nikolaj přijal nabídku výuky francouzštiny na nově zřízeném 

lyceu. Rodina zde bydlela v části Saského paláce. Později tu vytvořila privát pro 6-

7 studentů. Bydleli tu synové bohatých venkovských sedláků a šlechticů. Fryderyk 

se tedy od dětství přátelil se svými vrstevníky i staršími chlapci. O prázdninách byl 

často zván na venkov do jejich rodných sídel. V roce 1816 se přemístilo lyceum do 

Kazimirowského paláce, kam se přestěhovala i celá rodina. Bydleli tu i další 

profesoři univerzity. Chopinova rodina byla obklopena umělci a vědci, kteří 

navštěvovali jejich salón. Vládla tu vţdy příjemná atmosféra. 

                                                
1 Vyučoval např. v rodině Łączyńských, Skarbeků ad. Krátce učil i Marii Łączyskou později Walewskou, 

která se stala Napoleonovou milenkou. 
2 Justyna Krzyţanowská byla příbuzná s rodem Skarbeků. Na jejich panství se Nikolaj Chopin v roce 1802 

seznámil s mladší Justynou, se kterou se pak za čtyři roky oţenil. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
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Fryderyk Chopin byl jiţ od útlého mládí mimořádně nadaný. Vyrůstal 

v hudební rodině, otec hrál na housle a flétnu, matka na klavír. V šesti letech se 

začal aktivně věnovat hudbě. Hře na klavír ho učila starší sestra Ludwika a 

vznikaly i jeho první skladbičky. Otec brzy poznal synův talent a chtěl mu zajistit 

odborné hudební vzdělání. V roce 1817 Fryderyk začal navštěvovat hodiny hry na 

klavír u Vojtěcha Ţivného.3 Tento pedagog Chopina pravděpodobně naučil 

správné drţení ruky a jemný úhoz. Později se v Paříţi Fryderykovi dostalo uznání: 

„Překvapil jsem pana Kalkbrennera4, který ihned (když mě uslyšel), položil mi 

otázku, nejsem-li Fieldův žák, protože mám cramerovskou hru a Fieldův úhoz.“5 

Vojtěch Ţivný ho také seznámil s hudbou J.S.Bacha, která byla v této době jiţ 

zapomenuta. Chopin se inspiroval Bachovou polyfonií a vyuţíváním všech tónin. 

Z roku 1817 se dochovaly jeho první skladby, které ještě nejsou označeny 

opusovými čísly, např. Polonéza g moll a B dur. V roce 1821 vznikla Polonéza As 

dur, kterou věnoval svému učiteli Vojtěchu Ţivnému k svátku. Tato skladba je 

Chopinovým prvním známým hudebním rukopisem. V roce 1818 vystoupil na 

dobročinném koncertě,6 kde zahrál klavírní koncert Vojtěcha Jírovce.7 Pro svůj 

mimořádný hudební talent se mladý Chopin postupně stal chloubou varšavských 

salónů, kde rád koncertoval. Byl velmi oblíbeným a vyhledávaným společníkem. 

Roku 1823 po přípravném studiu u svého otce se stal ţákem čtvrtého ročníku 

varšavského lycea, které úspěšně ukončil v roce 1826. Mezitím trávil kaţdé léto u 

svých šlechtických přátel8 na venkově, nejčastěji v Szafarni a Kowaleně. Zde se 

setkal s lidovou hudbou, která ho silně zaujala a stala se nevyčerpatelným 

zdrojem hudební inspirace po celý jeho ţivot. Písně si pečlivě zapisoval, včetně 

melodie i slov. Účastnil se venkovských slavností, svateb i pohřbů, poznal tak 

                                                
3 Vojtěch Ţivný (1756-1842) byl vynikající polský skladatel českého původu. Uplatnil se také jako virtuóz, 

dirigent a pedagog. Pocházel z tradiční rodiny Ţivných. Působil ve Stuttgartu, Zweibrückenu, Varšavě ad. 

Vyučoval hudbu v Chopinově rodině. Skládal sonáty, polonézy, preludia ad. 

4 Friedrich Kalkbrenner (1785-1849) byl německý pianista, ve své době patřil k nejvýznamnějším 

klavíristům. Setkal se s Chopinem v Paříţi a navázal s ním přátelské styky. 
5 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 52. 
6Koncert se konal v Radziwillovském paláci na Krakovském předměstí. 

7 Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850) byl český skladatel pocházející z Českých Budějovic. Působil 

v Čechách, Itálii, Anglii. Od roku 1793 se usadil ve Vídni a stal se kapelníkem dvorní opery. V roce 1835 se 

setkal s F.Chopinem v Karlových Varech. Skládal symfonie, opery, balety, smyčcová kvarteta ad. 

8 Fryderyk Chopin na lyceu studoval společně se šlechtici, kteří ho rádi zvali do svých sídel. Chopin byl vţdy 

díky svému hudebnímu a hereckému talentu středem pozornosti. Nejraději byl ve společnosti rodiny 

Dziewanowských v Szafarni. 
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zblízka ţivot prostého lidu. Při jednom takovém pobytu napsal rodičům: 

„…Popadnu zaprášený smyčec, začnu basovat a tak mohutně jsem to fidlal, až se 

všichni sbíhali podívat se…“9 Protoţe téměř celé dětství vyrůstal ve Varšavě, 

poznal také písně městské a zámecké. Byl zván do paláce Belveder, kde se 

přátelil s rodinou de Moriolles. Hrál tu čtyřručně se synem velkovévody 

Konstantinem Pavlovičem.10 V prostředí šlechtických salónů byl velmi populární. 

Salónům dával s oblibou přednost před koncertními sály, kde vystupoval nerad a 

velmi vzácně. Přesto uskutečnil několik koncertů. Na jednom vystoupení zaujal 

vynikající pěvkyni Angelicu Catalani,11 která mu darovala zlaté hodinky. V roce 

1825 improvizoval v evangelickém kostele a za své umění dostal prsten od 

ruského cara Alexandra I. Téhoţ roku na koncertě konzervatoře, kdy kromě 

improvizace předvedl i Moschelesův Koncert f moll, byl prohlášen za nejlepšího 

pianistu Varšavy. 

Jako dítě byl Fryderyk schopen zpracovávat mnoho podnětů a vyuţít je pro 

svůj rozvoj. Uměl výborně kreslit, byl zdatným karikaturistou, zajímala ho literatura 

a projevilo se u něho i herecké nadání. Byl to neobyčejně citlivý chlapec, závislý 

na své matce a celé rodině, která ho milovala a podporovala. Nerad měnil své 

zvyky. Dával přednost spíše intimnímu prostředí, jako velký snílek se pohyboval 

jakoby v jiném světě. Byl velmi uzavřený, všechny osobní události a pocity 

svěřoval pouze klavíru, výjimečně svým nejbliţším. Jeho důvěrníkem byla po celý 

ţivot sestra Ludwika. 

V letech 1826-1829 Fryderyk působil na Konzervatoři ve Varšavě. Studoval 

kompozici a kontrapunkt u Józefa Elsnera,12 který mu poskytoval cenné rady jiţ 

v roce 1823. Elsner stejně jako Ţivný poznal jeho výjimečný talent, a proto ho 

neomezoval zastaralými pravidly, ale umoţnil mu rozvinout se v souladu s jeho 

                                                
9 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 39. 
10 Velkovévoda Konstantin Pavlovič (1779-1832) byl z ruského rodu Romanovců. Vzdal se nároku vládnout, 

protoţe se zamiloval do polské komtesy Joanny Grudzińské. Měl s ní syna, s kterým hrál Chopin čtyřručně 

na klavír.  
11 Angelica Catalani byla vynikající italská operní pěvkyně. Ve své době se stala velmi známou a oblíbenou 
zpěvačkou, vystupovala po celé Evropě. Okouzlila jí Chopinova hra a darovala mu 3.1. 1820 zlaté hodinky. 
12 Józef Franciszek Elsner (1769-1854) se narodil v Grotkowě na Opolském Slezsku. Studoval hudbu ve 

Vratislavi a Vídni. Od roku 1798 působil ve Varšavě. Byl skladatelem, kapelníkem, hudebním kritikem, 

vydavatelem hudebnin. Skládal především opery a chrámovou hudbu. Od roku 1821 vyučoval skladbu na 

Konzervatoři ve Varšavě. 
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přirozeností. Mezi Elsnerovy pedagogické zásady patřilo: „Při vyučování komposici 

nemají býti předpisy podávány příliš podrobně, zvláště pak ne žákům, jejichž 

schopnosti jsou zřejmé, nápadné: ať si je objevují sami, aby mohli zvítězit sami 

nad sebou a dojít k objevu toho, co nebylo dosud objeveno.“13 Tento vyučovací 

přístup Chopinovi velmi vyhovoval. Po celý ţivot s učitelem udrţoval přátelské 

styky a vţdy se o něm vyjadřoval s úctou. Své dopisy většinou končil slovy: 

„…přijměte prosím ujištění o mém obdivu, s jakým navždy zůstávám Vaším 

vděčným a oddaným žákem…“14 Elsner také Chopina přemlouval, aby 

komponoval opery, protoţe si byl vědom nutnosti vytvořit polskou národní operu. 

Fryderyk psal písně, ale napsat operu pravděpodobně nikdy nezamýšlel. Brzy 

vyšla tiskem jeho první skladba klavírní Rondo c moll, op.1. 

Chopin byl úspěšným studentem a jiţ na konzervatoři roku 1828 podnikl svou 

první cestu do Berlína spolu s rodinným přítelem Felixem Jarovským.15 Cestou se 

zastavili u kníţete Radziwilla,16 sloţil pro něho a jeho dceru Introdukci a Polonézu 

C dur op.3 pro violoncello a klavír. Tato skladba je dodnes mezi violoncellisty 

velmi oblíbena. V Berlíně se seznamoval se zdejším uměleckým světem, navštívil 

několik oper a koncertů. Poznal zde vynikající umělce, např. F.Mendelssohna 

Bartholdyho, C.F.Zeltra17 ad., poprvé se setkává s evropskou hudbou. 

V roce 1827 Chopina zasáhla smrt sestry Emilie, která umírá na tuberkulózu. 

Uzavřel se do sebe a svůj smutek svěřil pouze klavíru. O tomto období toho moc 

nevíme, protoţe se v korespondenci odmlčel. Později roku 1829 zobrazil 

Chopinovu rodinu malíř Ambroży Mieroszewski,18 který vytvořil sadu portrétů.19 Jiţ 

                                                
13 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 54. 
14 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 143. 
15 Felix Jarovský byl zoolog. Zúčastnil se vědecké konference v Berlíně. Vyhověl Fryderykovu přání a vzal 

ho s sebou. Cesta byla však špatně organizována, přesto pro Chopina přínosná. 
16 Antonín Radziwill byl manţel pruské princezny. Jeho bohaté panství se rozkládalo v Poznaňsku. Tento 

vzdělaný kníţe podporoval hudebníky. Rád hrál na violoncello, proto mu Chopin sloţil Polonézu pro 

violoncello a klavír C dur.  
17 Carl Friedrich Zelter (1758-1832) byl německý skladatel a pedagog. Významně se podílel na organizaci 

uměleckého ţivota v Berlíně. K jeho ţákům patří F.Mendessohn Bartholdy, G.Meyerbeer ad. Těţištěm jeho 
tvorby jsou písně. 
18 Ambrozy Mieroszewski (1802-1884) byl polský malíř a portrétista. Vytvořil portréty významných 

polských uměleckých osobností, např. Fryderyka Chopina, Vojtěcha Ţivného atd. 
19 Originály portrétů byly zničeny během Druhé světové války, zachovaly se pouze černobílé fotografie, které 

jsou pro nás stále cenné, viz příloha č.1,3,4 na str. 56-57. 
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v této době byl Fryderyk nemocen a příznaky nemoci můţeme postřehnout i na 

jeho portrétu. S tuberkulózou pak bojoval po celý svůj ţivot.  

Fryderyk Chopin se ve svých skladbách inspiroval emočními a smyslovými 

záţitky. Jednou z inspirací byla i platonická láska ke zpěvačce Konstancii 

Gladkowské,20 kterou potkával na konzervatoři. V dopisech svému příteli Titovi 

Woyciechowskému21 se svěřuje se svými pocity a zmiňuje se o Largettu z 

koncertu f moll, které je inspirováno touto láskou.22 Tita si také vybral jako 

posuzovatele svých skladeb, posílal mu všechna svá díla a čekal na jeho 

hodnocení. Z korespondence se dochovalo: „Tvůj jediný pohled po každém 

koncertu znamenal by pro mne více, než všechny pochvaly novinářů, Elsnerů, 

Kurpińských, Solivů a tak dále.“ „Nevím, je-li to proto, že jsem se vedle tebe naučil 

cítit, ale když něco píši, rád bych věděl, jestli se ti to líbí…“23 Zajímavostí je, ţe 

Tita rád nazýval „As-pan,“ tedy ve své milované tónině As dur. Chopin se také 

přátelil s významnými osobnostmi varšavského uměleckého a intelektuálního 

světa, jakými byli: Maurycy Mochnacki,24 Julian Fontana,25 Stefan Witwický,26 

Józef Bohdan Zaleski27 ad. Všichni přispěli k obohacení jeho umělecké činnosti. 

1.2 Dospívání 

Varšava se během Chopinova dětství a mládí stala významným městem. 

Ruský car Alexandr l. ji po Petrohradě a Moskvě podporoval jako své třetí hlavní 

město. Také tu hrála roli vhodná zeměpisná poloha. Rozvíjela se zde architektura 

                                                
20 Konstancie Gladkowská byla zpěvačka, absolvovala varšavskou konzervatoř a poté působila jako sólistka 
varšavské opery. Chopin ji tajně miloval pro její nádherný hlas a osobní půvab. Své city ji vyjádřil 

velmi pozdě a poté byl nucen emigrovat. V roce 1832 se Konstancie provdala za zemědělce Józefa 

Grabowského a ukončila svou kariéru. Tato zpráva Chopina velmi zasáhla. 
21 Titus Woyciechowski byl polský šlechtic. S Chopinem se přátelil jiţ od studentských let, toto důvěrné 

přátelství trvalo po celý jejich ţivot. 
22 Podrobněji v kapitole Skladby pro klavír a orchestr str. 47-48. 
23 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha: Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 49. 
24 Maurycy Mochnacki byl polský literární kritik a publicista. V letech 1830-31 se účastnil polského 

povstání, po potlačení povstání emigroval do Francie. Usiloval o zvědečtění literární kritiky a byl 

představitelem romantismu v estetice. 
25 Julian Fontana byl bývalý spoluţák F.Chopina. Hrál na klavír, později se stal sekretářem. 
26 Stefan Witwický (1802-1847) byl polský básník. Studoval na Lyceu v Krzemieńci. Od roku 1820 pracoval 

ve Varšavě ve Vládní komisi pro vnitřní záleţitosti. Patřil k organizátorům povstání, ale pro špatné zdraví se 

bojů nemohl účastnit. Po potlačení povstání emigroval do Paříţe. V roce 1830 vydal sbírku Písniček 

selských. Chopin na tyto texty vytvořil několik písní. 
27 Jósef Bohdan Zalesky byl polský básník. 
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spolu s uměním. Vedle cara tu vládla polská aristokracie a spolek zednářů.28 

Varšava se tak stala uměleckým centrem, zastavovali se tu významní umělci, kteří 

dále směřovali do Petrohradu. Varšavské publikum bylo v této době zvyklé na 

taneční a populární hudbu, zejména na italské písně a árie. Proto jen velmi malá 

část obecenstva porozuměla Chopinově tvorbě. Chopin, pokud se chtěl rozvinout 

a najít větší pochopení svého umění, musel odtud odejít. Varšava jiţ pro něho byla 

příliš malým působištěm. 

Ještě v roce 1829 se ve Varšavě setkal s Niccolaem Paganinim a Johannem 

Nepomukem Hummelem.29 Paganiniho koncert Chopina velmi nadchl, obdivoval 

jeho vynikající virtuozitu a stejných úspěchů chtěl dosáhnout ve hře na klavír. 

Také si musíme uvědomit, ţe Chopin zde byl obklopen hudbou převáţně dnes 

téměř neznámých autorů, jako byli: Ries, Hummel, Cymmermann, Nowakowski, 

Rossini ad. Fryderyk tedy poznal hudbu spíše méně významných autorů, neboť 

sám jiţ skládal zcela jinak. Vynikajícím způsobem ale dokázal ocenit hodnotná 

díla, zejména kdyţ se setkal se skladbami L.v.Beethovena nebo L.Spohra.30 

V srpnu roku 1829 uskutečnil další koncertní cestu, navštívil Vídeň, Prahu, 

Teplice a Dráţďany. Ve Vídni se setkal s velkou sympatií umělců. Seznámil se tu 

s českým houslistou Josefem Slavíkem31 a varhaníkem Vilémem Würfelem,32 

který mu zde pomohl zorganizovat dvě vystoupení, na kterých Chopin zahrál oba 

své klavírní koncerty. Přestoţe mu byl vyčítán slabý úhoz, dosáhl příznivé kritiky. 

Bohuţel za koncerty nedostal honorář, i kdyţ byl výnos z koncertů velký. Hrabě 

Gallenberger byl příliš chamtivý na to, aby zaplatil teprve devatenáctiletému 

mladíkovi. I tato zkušenost Chopinovi později pomohla. Také se tu poprvé setkal 

                                                
28 Spolek zednářů bylo hnutí svobodných občanů, např. obchodníků, řemeslníků. 
29 Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) byl rakouský klavírista a skladatel původem z Bratislavi. Byl 

ţákem Mozarta, Salieriho ad. Působil v Eisenstadtu, Stuttgartu a Výmaru. Byl ve své době významným 

pianistou. V klavírní technice nově uplatnil figurativní prvky a zvukové efekty. Navázali na něho Chopin a 
Liszt. Také vytvořil klavírní školu, kde zavádí správné uţití prstokladu. 
30 Louis Spohr (1784-1859) byl německý houslista, skladatel a dirigent. Ve své době jako houslista 

konkuroval N.Paganinimu. Je významný skladatel smyčcových kvartetů, houslových koncertů, symfonií a 

oper. Jeho opera Faust je povaţována za jednu z prvních romantických oper. Patří mezi první romantiky. 
31 Josef Slavík (1806-33) byl vynikající český houslista a skladatel. Byl nazýván „český Paganini.“ Studoval 

na konzervatoři v Praze u B.V.Pixise. Působil jako koncertní mistr Stavovského divadla, pak odešel do 

Vídně. Zde se setkal s Paganinim a Chopinem. Oba umělci obdivovali jeho umění. Také se snaţil prosadit 

v Paříţi, ale bohuţel neobstál v tehdejších poměrech tamních  hudebních kruhů. 
32 Vilém Würfel byl český varhaník, dirigent a organizátor. Působil na Konzervatoři ve Varšavě, později 

odešel do Vídně, kde byl hlavním organizátorem společenského ţivota. Zprostředkoval Chopinovi provedení 

jeho dvou klavírních koncertů s orchestrem. 
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s nakladateli, kteří slibovali vydání jeho děl, ale většina jich byla vydána s velkým 

zpoţděním nebo k vydání vůbec nedošlo. Chopin ve Vídni získal mnoho 

zkušeností, jak sám rodičům napsal: „Jsem dnes chytřejší a zkušenější o nějaké 

čtyři roky.“33 Ale přesto byl trochu zklamán, protoţe přišel do Vídně v době, kdy 

významní skladatelé jako např. Beethoven, byli jiţ po smrti. Setkal se pouze 

s ţáky těchto mistrů, kteří ustrnuli ještě ve svém stylu. Carl Czerny se svými 

skladbami a strohými cvičeními Chopina neoslovil. Později se o něm vyjádřil: „Už 

zas upravil nějakou ouverturu pro osm klavírů a šestnáct lidí a má pokoj!“34 Přesto 

tato cesta byla pro něho přínosná, protoţe jejím účelem bylo poznat slavné 

umělecké centrum. Byl vřele přijat a oslavován, navázal tu řadu přátelství se 

šlechtou a umělci. Domů se vracel s doporučujícími dopisy od Würfla přes Prahu, 

Teplice, Dráţďany a Saské Švýcarsko. V Čechách byl velmi vítán a Praha ho 

okouzlila: „Město je celkem pěkné, jak je z hradního návrší vidět; velké, starobylé 

a kdysi bohaté.“35 Také v Teplicích strávil příjemný večer v rodině kníţete Clary-

Aldringena, kde čtyřikrát vynikajícím způsobem improvizoval a získal velký obdiv. 

Později jiţ veřejně neimprovizoval, ale své improvizační schopnosti rád uplatňoval 

v malé společnosti svých přátel. 

V tomto období dospívání hodně komponoval, vznikly etudy, koncerty a další 

skladby. Je to období vnitřního neklidu, nedůvěry v sebe samého a vlastní kritiky. 

V korespondenci říká: „Už jsem dokončil druhý koncert a jsem pořád stejný nešika 

jako jsem byl, než jsem se naučil poznávat klávesy…“ „Takový se ze mne někdy 

stává blázen, až hrůza.“36 Tato upřímná otevřenost vyplývá z jeho dopisů velmi 

vzácně, je typická pro toto období. 

Ve Varšavě pak roku 1830 Chopin uskutečnil několik koncertů. 

Nejvýznamnější byly dva veřejné koncerty v Národním divadle. V březnu Chopin 

poprvé přednesl svůj Klavírní koncert f moll, op.21 a Fantazii na polská témata A 

                                                
33 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 96. 
34 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 151. 
35 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 102. 
36 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 114. 
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dur, op.13.37 V říjnu se pak konal koncert na rozloučenou, zazněla premiéra 

Klavírního koncertu e moll, op.11. Zajímavostí je, ţe bylo zvykem dělit jednotlivé 

věty koncertu a vkládat mezi ně jiné skladby, aby se obecenstvo tak neunavilo. 

Tento zvyk přetrvával později i v Paříţi. Pro představu uvedu program tohoto 

koncertu na rozloučenou, který dnes vypadá nezvykle. Nejprve zazněla 

Goernerova Symfonie, pak první věta Chopinova koncertu, dále Solivova árie se 

sborem a druhá a třetí věta koncertu e moll. Následovala přestávka. Druhá 

polovina koncertu byla zahájena Rossiniho předehrou k Vilému Tellovi, pak 

následovala árie Jezerní panny od stejného autora v podání Konstancie 

Gladkowské, jak si Fryderyk přál a nakonec sám přednesl Fantasii na polská 

témata, op.13. Chopin ještě netušil, ţe tento říjnový koncert bude jeho poslední 

v rodné zemi. Odjezdem na koncertní cesty do Evropy Chopinovi skončilo šťastné 

a bezstarostné dětství. 

Druhého listopadu 1830 odjel na koncertní turné po Evropě. Cítil, ţe nemůţe 

zůstat ve Varšavě. Nikdy by zde nenašel dostatečné finanční zabezpečení, 

nemohl by rozvinout a plně prosadit svůj osobitý styl. V Kališti se k němu připojil 

přítel Titus Woyciechowski a společně pokračovali do Vídně, kam dorazili 24. 

listopadu. Zastihla je zde zpráva o sílících revolučních tendencích v Polsku. 

Později v noci z 29. na 30. listopadu vypuklo ve Varšavě povstání. Titus se vrátil 

do Polska, aby se zúčastnil povstání a zanechal tu Fryderyka samotného. 

Doporučil mu zůstat ve Vídni a koncertovat zde nebo navštívit Paříţ. Chopin se 

nedokázal rozhodnout, a tak vyčkával nečinně na místě. Cítil se nejistě: „Divně je 

mi, smutno je mi, rady si nevím – proč jsem sám?“38 Měl i finanční potíţe a byl 

nucen uspořádat několik koncertů. Z  deníku se dochovala zpráva: „Noviny a 

plakáty oznámily můj koncert, který se má konat za dva dny, a mně je to tak 

lhostejné, jako kdyby se neměl konat nikdy… toužím po smrti – a hned  zase bych 

chtěl vidět rodiče...“39 Nedařilo se mu výrazněji prorazit. Zdejší společnost byla 

nyní vůči cizinci poněkud zdrţenlivá, zejména pak k emigrantovi z Polska. Chopin 

se v této společnosti, která se přikláněla spíše k Rusku, necítil dobře. Zároveň tak 

ţivě proţíval průběh povstání, ţe nebyl schopen efektivně pracovat, a proto se 

                                                
37 Rovněţ uváděno jako Fantazie na polské národní písně nebo Fantazie na polské písně. 
38 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 163. 
39 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 140. 
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rozhodl odjet do Paříţe. Na cestě ve Stuttgartu ho však zasáhla zpráva o 

poraţeném polském povstání. Své pocity poprvé a naposled svěřil deníku: „…je 

snad mrtvý něco horšího než já? – Mrtvý také nic neví o otci, o sestrách, o Titovi! 

– Mrtvý také nemá milou! – Nemůže se domluvit svou řečí s ostatními! – Mrtvý je 

tak bledý jako já. Mrtvý je tak chladný jak chladný se nyní já cítím ke všemu… 

Ach, má ubohost se nedá vylíčit…“40 Zároveň dostal dopis od rodičů a varování, 

aby se jiţ nevracel. Je pravděpodobné, ţe rodiče nechtěli, aby se jejich syn vracel 

do nejistých podmínek, i kdyţ se povstání přímo nezúčastnil. Chopin s povstáním 

neměl nic společného, avšak obdivoval svobodný ţivotní styl a jiţ ve Varšavě 

naslouchal mnohým teoriím. Fryderyk vyhověl přání rodičů i přátel a zůstal v 

cizině. Své utrpení a tušení, ţe jiţ nikdy nespatří Polsko, zároveň se smutkem a 

bolestí nad ztrátou padlých přátel, nejvýrazněji vyjádřil ve svých skladbách, 

Scherzu h moll, op.20, č.1; Preludiu d moll, op.28, č.24 a Revoluční etudě c moll, 

op.10, č.12. Náznaky revoluční nálady jsou patrné i v ostatních etudách a 

preludiích z tohoto období. 

1.3 Paříž 

Na konci září roku 1831 Chopin přijel do Paříţe. Brzy se seznámil 

s významnými paříţskými osobnostmi, např. s Ferdinandem Hillerem,41 Franzem 

Lisztem, Friedrichem Kalkbrennerem, Wilhemem Fridrichem Pixisem,42 Luigem 

Mariou Cherubinim43 ad. Získal uznání vynikajících umělců, spoluúčinkoval na 

mnoha jejich koncertech. První takový koncert se konal v únoru roku 1832 

v Pleyelově síni, kde Chopin zahrál svůj Klavírní koncert f moll, op.21 a Variace B 

dur, op.2. Brzy však dospěl k názoru, ţe jeho hra lehkými úhozy se nehodí do 

velkých koncertních sálů. Sám se také na velkých pódiích necítil příjemně, proto 

dával přednost intimnímu prostředí salónů. Podobně jako ve Varšavě i zde trávil 

hodně času ve společnosti šlechticů. Začal vyučovat hru na klavír, postupně s jeho 

popularitou mu přibývalo ţáků. Stal se velmi oblíbeným a ţádaným učitelem. 

                                                
40 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 153-4. 
41 Ferdinand Hiller byl klavírista, hrál i s Chopinem čtyřručně. 
42 Wilhem Fridrich Pixis byl ředitel konzervatoře v Praze. 
43 Luigi Maria Cherubini (1760-1842) byl italský skladatel. Působil v Itálii, Londýně a od roku 1788 se usadil 

v Paříţi. Stal se zde jednou z hlavních hudebních osobností, na konzervatoři byl učitelem kompozice a 

později i ředitelem. Těţištěm jeho tvorby je opera. Mezi nejvýznamnější opery patří Vodař a Médea. 

Cherubini je povaţován za předchůdce romantické opery. 
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Během krátkého období tu získal uplatnění jako pedagog, interpret a skladatel. 

Jeho skladby se vydávaly nejen v Paříţi, ale také v Lipsku a Londýně. Přestoţe 

zaţíval úspěch, byl ve svém nitru nešťastný, vzpomínal na svůj domov, rodinu a 

přátele. Proto v jeho skladbách stále zaznívá vzdálený smutek a ţal. 

Společenskému ţivotu se ale nevyhýbal a přátelil se s dalšími významnými 

umělci. Velmi na něho zapůsobil Hector Berlioz, Vincenzo Bellini,44 Felix 

Mendelssohn Bartholdy, Eugéne Delacroix,45 Alfred de Vigni,46 ad. Postupně tak 

poznával bohatý umělecký svět Paříţe. V korespondenci příteli Titovi 

Woyciechowskému líčil své dojmy: „…dýchá se tu sladce, ale snad se i proto víc 

vzdychá, že je to lehké. Paříž je všechno, co chceš – můžeš se bavit, nudit, smát, 

plakat, dělat všechno, co se ti líbí, a nikdo na tebe nepohlédne, protože tady tisíce 

dělají totéž, co ty – a každý po svém. Ani nevím, je-li kde více pianistů než 

v Paříži – nevím, je-li kde více oslů a více virtuózů než tady…“47  

Paříţ se také stala útočištěm polských povstalců. Fryderyk se zde setkal s 

přáteli, kteří museli emigrovat a stejně jako on se jiţ nikdy nemohli vrátit domů. 

Zpočátku cítil ve svém nitru velkou propast, kterou způsobilo kruté potlačení 

povstání. I kdyţ se ho nemohl přímo účastnit, sděloval ve svém díle své city a 

názory po celý ţivot. Nikdy se neodchýlil od svého osobitého stylu, od zvláštních 

typicky polských lidových melodií. Později se s těmito přáteli pravidelně setkával, 

byl dokonce zvolen členem Polské literární společnosti. 

Někteří jeho polští přátelé však v Paříţi bydleli jiţ před vypuknutím polského 

povstání a umoţnili mu přístup do salónů šlechtické a burţoazní společnosti. Také 

proto se tu Fryderyk tak rychle prosadil. Do některých paříţských salónů ho 

zavedla například Delfina Potocká.48 Kníţe Valentin Radziwill ho seznámil 

s významným bankéřem Jamesem Rothschildou, který umoţnil Chopinovi přístup 

do salónů francouzské burţoazie. Také známost s bankéřem Léonem a 

                                                
44 Vincenzo Bellini (1801-35) byl italský skladatel. Věnoval se hlavně opeře. Skládal prostou hudbu s hlavní 

melodickou linkou a zajímavou harmonií. Nejznámějšími jeho operami jsou Pirát, Puritáni a Norma. 
45 Eugéne Delacroix (1798-1863) byl nejvýznamnější francouzský malíř z období romantismu. Ilustroval 

různá literární díla, např. W.Shakespeara, W.Scotta ad. Proslavil se obrazem Svoboda na barikádách a 

portrétem F.Chopina (viz příloha č.43 na str. 72). Díky své povaze a podobným názorům se stal 
Fryderykovým důvěrným přítelem. 
46 Alfréd Victor, hrabě de Vigni (1797-1863) byl francouzský romantický spisovatel, dramatik a básník. 
47 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 157. 
48 Delfina Potocká byla půvabná šlechtična, velmi inteligentní ţena a nadějná pěvkyně. Celý ţivot se přátelila 

s Chopinem. 
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Wojciechem Grzymalou49 byla velmi uţitečná. Tito představitelé burţoazní 

společnosti zajistili umělci finanční základnu. Chopin za hodinu výuky klavíru 

dostal 20 zlatých franků, coţ byla slušná částka. Mohl si dovolit luxusně zařízený 

byt a pohodlný ţivot. Přesto byl závislý na svém zdravotním stavu a výuce. 

Později dostával peníze i za své kompozice. 

Fryderyk sám také výrazně přispěl k rozvoji paříţského hudebního ţivota. 

Přestoţe veřejně vystupoval málo, uspořádal později několik výročních koncertů 

v Sall Pleyel o kapacitě tři sta míst. Jeho chatrné zdraví ho však odrazovalo od 

pořádání koncertních turné a aţ na několik výjimek neopustil Paříţ. Vysoký příjem 

z vyučování a komponování ho oprostil od nutnosti koncertování. Přesto se 

svěřuje Titovi: „Chce se ti spát, ale oni po tobě chtějí, abys improvizoval…“50 

Pravidelně psal rodičům i sestrám. Všechny své sestry měl rád. Nejmladší 

Emilie zemřela v dívčím věku, přesto víme, ţe ji Fryderyk zboţňoval. Psali spolu 

básně, veselohry a hráli divadlo pro rodiče, za klavírního doprovodu sestry 

Ludwiky. Isabela zůstala v pozadí, byla téţ hudebně nadaná a učila se bratrovy 

skladby. Jednou mu napsala: „Nu, nikdo to neposlouchá, jenom my, protože tě 

máme rádi; vždyť já se tvým věcem neučím pro nikoho jiného…ale proto, že jsi 

můj bratr a že mé duši není nic tak blízkého jako ty.“51 Nejbliţší mu ale byla sestra 

Ludwika, velmi inteligentní osobnost, mezi její přednosti patřila schopnost dobře 

odhadnout lidi. Například v korespondenci o bratrech Skarbkových říká: „Lidé se 

nejspíše zkazí tehdy, když se jim dobře vede: jak přibývá kovu, lidské srdce se 

zatvrzuje a zvolna se proměňuje v nerost nebo kámen.“52 Velmi dobře rozuměla 

svému bratrovi, také ho navštívila v cizině a jako jediná z rodiny s ním trávila 

poslední dny jeho ţivota. 

V dopisech adresovaným rodině nebo nejbliţším přátelům se Chopin jen 

výjimečně svěřoval se svými osobními pocity. Ve většině z nich psal spíše o 

běţných událostech jeho ţivota, například o návštěvách salónů, umělců a 

šlechticů, o koncertech, svých skladbách, které právě komponuje apod. Mezi 

                                                
49 Wojciech Grzymala byl důvěrný Chopinův přítel. 
50 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 49. 
51 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 33. 
52 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 32. 
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rodinou a přáteli, kteří zůstali v Polsku, si vyměnil mnoho dopisů. Byl to jediný 

kontakt a moţnost něco se dozvědět o důleţitých rodinných událostech, např. o 

svatbách svých sester, v roce 1832 Ludwiky s Kalasantem Jędrzejewiczem53 a o 

dva roky později Isabely s Antoninem Barcińským. Svým sestrám poslal jako 

svatební dar několik skladeb, bohuţel nevíme přesně které. Kdyţ se dozvěděl o 

lázeňském pobytu svých rodičů v Karlových Varech, okamţitě odjel z Paříţe a 

setkal se s nimi 16. srpna 1835. Strávil tu s nimi několik šťastných týdnů a pak je 

na zpáteční cestě doprovodil aţ do Děčína. Později je jiţ nikdy nespatřil. S přáteli, 

kteří většinou zůstali v Polsku, si rád dopisoval, byli to např. Julian Fontana, 

Wojciech Grzymala,54 Titus Woicechowski, Jan Matuszyński,55 Jaš Bialoblocký, 

Domuš Dziewanowský ad. V korespondenci je pro nás nezvykle oslovoval: „Má 

lásko! Můj milovaný! Živote můj nejdražší!“56 Přestoţe se mnoho jeho dopisů 

nedochovalo nebo některé pouze v přepisech, jsou pro nás velmi cenné. 

V roce 1835 po lázeňském pobytu s rodiči v Karlových Varech, odjel 

z Děčína přes Sasko do Dráţďan. Zde se setkal s rodinou Wodzińských a 

zamiloval se do jejich dcery Marie,57 kterou poznal jako třináctiletou. Nyní to byla 

šestnáctiletá inteligentní dívka. Následující rok trávil dovolenou 

s Wodzińskými v Mariánských Lázních. Zde poţádal Marii o ruku, kterou přijala. 

Její matka k zasnoubení svolila, avšak pro nízký věk Marie a Fryderykovo chatrné 

zdraví byla svatba odloţena. Nakonec se neuskutečnila patrně proto, ţe Chopin 

pro ni jako skladatel nebyl vhodným manţelem a Marie sama ho později jiţ 

nemilovala. Proto Chopin uloţil korespondenci s Marií a její matkou do obálky a 

nadepsal ji „Moje bieda.“58 Jeho city k Marii se projevily v tvorbě , v Dráţďanech 

v den odjezdu napsal Valčík As dur, op.69 („Na rozloučenou“), v Paříţi pak Etudu f 

moll, op.25 nazvanou „Portrét Mariiny duše.“ Dále Marii poslal sedm písní na 

verše polských romantických básníků Witwického, Zaleského a Mickiewicze. 

                                                
53 Kalasant Jedrzejewicz (1807-53) byl profesor práva a administrativy na Zemědělském ústavu v Marymontu 

u Varšavy. Stal se Chopinovým přítelem a manţelem Ludwiky. 
54 Viz poznámka č. 49. 
55 Jan Matuszyński (1809-42) byl Chopinův spoluţák a jeden z nejvěrnějších přátel. Studoval medicínu na 

varšavské univerzitě, účastnil se povstání. Byl nucen ţít v emigraci, působil v Paříţi. Nějakou dobu bydlel 

s Chopinem. 
56 Zajímavé je, ţe dopisy z Polska byly na hranicích propichovány a dezinfikovány, aby se zabránilo šíření 

cholery do jiných států.  
57 Marie Wodzińská v roce 1836 nakreslila akvarelem Chopinův portrét, viz příloha č.25 na str. 65. 
58 Moje bieda v překladu Můj ţal. 
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Z rozchodu s Marií se ještě dlouho vzpamatovával, svoji bolest vyjádřil ve Scherzu 

b moll, op.31. Později ho okouzlila hraběnka Delfina Potocká, pro kterou 

zkomponoval slavný „Minutový valčík“ Des dur, op.64. 

Na podzim roku 1835 váţně onemocněl, v Polsku se dokonce roznesla 

zpráva, ţe zemřel. Trpěl tuberkulózou, ta však v plné síle propukla aţ později na 

Mallorce a v Londýně. 

Chopin se setkal s Robertem Schumanem, Friedrichem Wiekem59 a Klárou 

Wiekovou. R.Schumann byl velkým obdivovatelem Chopinova díla, ale Chopin 

sám pro Schumannovy skladby neměl moc pochopení. 

F.Chopin pořádal i dobročinné koncerty, např. na podporu polských 

emigrantů60 a také se zúčastnil několika společných veřejných koncertů. Roku 

1833 zahrál společně s Lisztem a Hillerem Koncert pro tři cembala od J.S.Bacha, 

o pět let později se představil v Alkanově úpravě Beethovenovy sedmé Symfonie 

A dur, op.92 pro osm rukou. Podílel se na Lisztově Hexaméronu, kde sloţil šestou 

variaci na Belliniho téma. 

Prostřednictvím přítele Liszta se seznámil se slavnou spisovatelkou George 

Sandovou61 a brzy poznal i její krouţek intelektuálů, do kterého se zařadil. 

1.4 George Sandová 

V roce 1836 se Chopin poprvé setkal s baronkou Dudevant, známou pod 

pseudonymem George Sandová. Poznal ji na soukromém večírku pořádaném 

Lisztovou milenkou Marií d´Agoult.62 Jeho přítel F.Liszt ho sem poprvé zavedl. 

Chopin původně cítil k Sandové odpor, ve svém dopise příteli Hillerovi píše: „Ta 

Sandová je protivná žena! Je to opravdu žena? Téměř bych o tom 

                                                
59 Friedrich Wieck (1785-1873) byl ve své době známý hudební pedagog. Jeho dcera Klara Wiecková nebo 

později Schumannová byla vynikající klavíristkou. Neţ se provdala za Roberta Schumanna, uspořádala 

několik klavírních turné po Evropě. 
60 Dobročinný koncert ve prospěch polských emigrantů v Paříţi se uskutečnil v roce 1835 v Italské opeře. 
Chopin zahrál svůj Klavírní koncert e moll, op.11. 
61 George Sandová (1805-76) byla slavná francouzská spisovatelka a feministka. Byla spíše známá pod svým 

pseudonymem, své původní jméno Amandina Aurora Lucilla Dupinová, baronka z Dudevant pouţívala málo. 

V roce 1822 se vdala za barona Dudevanta, bývalého důstojníka. Narodily se jí děti Maurice a Solange. 

Manţelství bylo nešťastné a v roce 1836 bylo oficiálně zrušeno. Sandová se ţivila jako spisovatelka 

z povolání a často střídala milence. Později se zamilovala do F.Chopina, který ji pak nazýval 

důvěrněji Aurora. 
62 Marie Catherine Sophie, komtesa d´Agoult (1805-76) byla francouzská spisovatelka, psala pod muţským 

pseudonymem Daniel Sterne. V roce 1827 byla provdána za hraběte Charlese Louise Canstanta d´Agould, 

měla s ním dvě děti. Později se s ním rozešla a stala se Lisztovou milenkou. Měla s ním tři děti Blandinu, 

Cosimu a Daniela. Později se jejich vztah stal pouze přátelským. 
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pochyboval…“63 V dopise rodině se zmiňuje: „Seznámil jsem se s velmi slavnou 

osobou, Madame Dudevantovou, známou pod jménem George Sandová; ale její 

tvář mi není sympatická, dokonce je v ní něco, co mě od ní odpuzuje.“ 64 Sandová 

byla velmi výstřední osobitá ţena, chodila v muţských šatech, kouřila doutník, 

uměla se chovat velmi rázně jako muţ. Jemný a elegantní Chopin, zvyklý na určité 

konvence, ji ani nemohl pozitivně přijmout. Byl mezi nimi rozdíl věku, ţivotních 

zkušeností, charakteru a temperamentu. Sandová se však do Fryderyka 

zamilovala. Ze své lásky se v obsáhlém dopise65 vyznala jejich společnému 

příteli W.Grzymalovi. V roce 1838 se tak sblíţily dvě výrazně odlišné osobnosti, 

Chopin a Sandová.66 Fryderyk dlouho tajil tento vztah i před svou rodinou, jelikoţ 

se obával skandálu. Není se čemu divit, zvláště kdyţ George Sandová byla také 

neblaze známá počtem svých milenců.67 

V zimě téhoţ roku podnikl Chopin se Sandovou a jejími dětmi Solange a 

Mauricem cestu na Mallorku. Všichni doufali ve zlepšení jeho zdravotního stavu 

díky zdejšímu podnebí. Avšak tato cesta nebyla pro Chopina příznivá. Zpočátku je 

okouzlovala exotická krajina, později naráţeli na nesnáze. Nebyl tu ţádný hotel a 

místní hluboce věřící lidé je odmítli ubytovat, protoţe nebyli oddáni. Nakonec 

našli přístřeší v klášteře Valdemosa. Pronajali si několik místností, avšak nebyly 

zde ani vytápěné pokoje a pohodlí, na které byli zvyklí. U Chopina propukla jeho 

nemoc naplno. V korespondenci Julianu Fontanovi napsal: „…Tři doktoři, z celého 

ostrova nejlepší: jeden čichal, co jsem plival, druhý poklepával, odkud jsem plival, 

třetí prohmatával a poslouchal, jak jsem plival. Jeden říkal, že jsem zdechl, druhý 

– že zdechám, třetí – že zdechnu. A já jsem dnes jako vždycky…“68 Dopis 

Wojciechu Grzymalovi ze stejné doby vypovídá o Fryderykově stavu: „…Jsem 

                                                
63 RUGGIERI, É. Chopin. Bánská Bystrica: IRIS, 1997. str. 75. 
64 SANDOVÁ, G; CHOPIN, F. Milostná sonáta – George Sandová a Fryderyk Chopin v dopisech. Praha : 

Odeon, 1989. str. 29. 
65 SANDOVÁ, G; CHOPIN, F. Milostná sonáta – George Sandová a Fryderyk Chopin v dopisech. Praha : 

Odeon, 1989. str. 29 – 37. 
66 Jejich přítel malíř Eugéne Delacroix vytvořil v tomto roce slavný dvojportrét obou umělců, který bohuţel 

nedokončil. Později vznikly dvě samostatné podobizny viz příloha č.34 na str. 69 a č.43 na str. 72. 
67 Mezi její milence patřili: Jules Sandeau, Alfred de Musset, Prosper Mérimée, Louis-Chrystosome Michel, 

Charles Didier, Pierre-Francois Bocage, Félicien Mallefille a pak i Fryderyk Chopin. 
68 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 197. 
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kašlavý a chrchlavý a Tobě oddaný… Tohle je ďábelská země, pokud jde o poštu, 

lidi a pohodlí. Nebe je spanilé jako Tvá duše; země černá jako mé srdce…“69 

Chopin měl také problém s doručením svého klavíru Pleyel. Celníci jej 

zadrţeli na hranici a poţadovali vysoké clo. Fryderyk byl tedy nucen si pronajmout 

starý klavír, na kterém cvičil a sloţil několik skladeb. Přestoţe byl nemocen, 

zkomponoval poměrně hodně skladeb. Vznikly tu téměř všechny Preludia, op.28; 

Polonézy A dur a c moll z op.40; Scherzo cis moll, op.39; Mazurka e moll, op.41. 

Revidoval zde Baladu F dur, op.38 a Sonátu b moll, op.35. Toto období je 

povaţováno za jedno z nejplodnějších. 

Chopinovo zdraví se však stále zhoršovalo, proto se všichni rozhodli odjet z 

ostrova. Klavír byl překáţkou70 rychlého odjezdu, ale podařilo se ho prodat. Těţce 

nemocný Chopin odjel z Mallorky v únoru roku 1839. Zastavil se v Marseille, kde 

zůstal aţ do svého zotavení. Celé léto strávil v Nohantu,71 kde byl velmi šťastný. 

Přilnul k dětem George Sandové, Mauricovi a Solange. Vytvořilo se kolem něho 

příjemné rodinné prostředí, které mu připomínalo dětství v Polsku. Na podzim se 

všichni vrátili do Paříţe. Zpočátku bydleli odděleně, Chopin však brzy opustil svůj 

byt v Tronchet a nastěhoval se k George do ulice Pigalle. Všichni čtyři tu ţili aţ do 

roku 1842, kdy se přestěhovali do Taitbout u náměstí d´Orléans. Léto trávili vţdy 

v Nohantu. Právě v letech 1839-43 zde v klidném prostředí vznikla Polonéza As 

dur, op.53; Nokturno G dur, op.37, č.2; čtyři Mazurky, op.41 a dokončil tu Sonátu b 

moll, op.35. 

V Paříţi se také seznámil s některými přáteli George Sandové, kteří byli pak 

kaţdý rok zváni do Nohantu. Nejvíce si rozuměl s malířem Eugénem Delacroixem. 

Jejich krásné přátelství dokládá část Delacroixova dopisu: „…Jaké neštěstí, že 

život míjí a my se nevidíme! Mám Vás opravdu velmi rád a vážím si Vás jako 

jednoho z těch, kdo nejvíce slouží ke cti našemu žalostnému rodu. Z hloubi srdce 

Váš, můj drahý příteli…“72 Chopin si také oblíbil zpěvačku Paulinu Viardotovou,73 

která ho seznámila se španělskou hudbou. V dopise rodině o ní píše: „…Zpívala 

                                                
69 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 196. 
70 Sandová prodala klavír francouzskému páru, jehoţ potomci dodnes zpravují malé muzeum Chopinova 

odkazu v klášteře Valdemosa. 
71 Nohant bylo letní sídlo George Sandové. Chopin to tu miloval. Měl tu klid na svou práci a zároveň salonní 

prostředí plné nejbliţších přátel, kteří se tu po celé léto střídali a trávili tu příjemnou dovolenou. 
72 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 233. 
73 Paulina Viardotová byla Chopinova přítelkyně a vynikající mezzosopranistka. 
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mi tady svou španělskou píseň, co vloni sama složila; slíbila, že Vám ji zazpívá. 

Mám to velmi rád - a pochybuji, že by se dalo slyšet a vymyslit něco krásnějšího 

v tomto žánru. Tato píseň Vás se mnou spojí – poslouchal jsem ji vždycky 

s velkým nadšením…“74 Přátelil se i s Josefem Nowakowským: „Co se s Tebou 

děje, od pátku jsem Tě neviděl… Víš, že je mi těžko vycházet z domu, a 

jestli Tobě nedělá velkou radost vidět mne, pak mně dělá velkou vidět Tebe, pro 

nic jiného než proto, že jsi stejný jako jsi býval kdysi doma – a takový originál, jaký 

druhý není pod sluncem…“75 Fryderyk tedy díky svému společenskému způsobu 

ţivota měl hodně přátel, rád s nimi trávil svůj volný čas a často si s nimi psal. 

Postupně, jak se Chopinova nemoc zhoršovala, z milenky Geogre Sandové 

se stávala ošetřovatelka. Sandová ho jiţ v dopisech nazývala svým „třetím 

dítětem.“ Avšak brzy se jí ošetřování zprotivilo, stále se o něho starala a udrţovala 

s ním přátelství, ale svůj odpor čím dál častěji vyjadřovala v korespondenci s 

přáteli. 

Fryderyk uspořádal několik koncertů. Zajímavé bylo vystoupení s Ignácem 

Moschelesem76 před králem Ludwíkem Filipem v Saint-Cloud roku 1839. Úspěšný 

byl také veřejný koncert v Paříţi v Pleyelově síni, který se konal 26. dubna 1840. 

Chopin zde přednesl Polonézy A dur a c moll z op.40; Baladu F dur, op.38 a 

Scherzo cis moll, op.39. Další veřejný koncert proběhl 21. února 1842, na kterém 

zahrál Polonézu fis moll, op.44 a Baladu As dur, op.47. Spoluúčinkovali tu Paulina 

Viardotová77 a Auguste Franchomme.78 Tento koncert byl věnován poctě Vojtěchu 

Ţivnému, který zemřel o den dříve 20. února. V dubnu zasáhla Chopina velká 

rána, zemřel jeho blízký přítel Jan Matuszyński.79 V roce 1844 pak umírá ve věku 

sedmdesáti tří let jeho otec Nikolaj. Tato zpráva silně otřásla jeho zdravím. George 

Sandová se snaţila Fryderyka vyvést ze smutku a pozvala do Nohantu jeho sestru 

Ludwiku s manţelem. Chopin tu strávil celý srpen v příjemném rodinném 

                                                
74 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 236. 
75 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 259. 
76 Ignác Moscheles (1794-1870) byl český klavírní virtuóz a hudební skladatel. Studoval v Praze na 

konzervatoři, byl ţákem Weberna, Salieriho ad. Koncertoval po celé Evropě, usadil se pak natrvalo 

v Londýně. Napsal kolem 142 děl, psal klavírní sonáty, koncerty, etudy ad. Přátelil se s Beethovenem, 

Hummelem, Mendelssohnem, Chopinem ad. Chopin si ho váţil a cenil si jeho díla. 
77 Viz poznámka č. 73. 
78 Auguste-Joseph Franchomme (1808-84) byl francouzský violoncellista a skladatel. Působil v Paříţi, 

významně rozvíjel zdejší hudební ţivot, zaloţil několik hudebních těles. Přátelil se s Mendelssohnem a 

Chopinem. V roce 1833 spolupracoval se Chopinem při provedení Grand Dua concertant E dur pro klavír a 

violoncello a byla mu věnována jeho Sonáta g moll pro violoncello a klavír, op.65. 
79 Viz poznámka č. 55. 
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prostředí. Později sestře poslal několik písní: „Má milovaná, posílám Ti písničky, 

které jsi slyšela jednou večer – Solange, která Tě objímá, mi to dvakrát 

připomínala, přepsala Ti zpaměti slova a já hudbu… Do Vídně jsem Ti poslal svou 

písničku, co jsem Ti slíbil „Hezký chlapec,80 to se ví“…“81 

Roku 1845 se Chopinovo zdraví zhoršilo, komplikovaný byl i vztah s George 

Sandovou. K velké roztrţce došlo v  roce 1846, kdyţ se Chopin postavil na stranu 

její dcery Solange, která se chtěla vdát za sochaře A.J.B.Clésingera.82 Sandová 

svoji dceru neměla příliš v lásce, upínala se spíše na syna. Naopak Chopin miloval 

obě děti stejně, a to mu George nedokázala odpustit: „Je mi milejší vidět, že jste 

Vy přešel k nepříteli, než abych se bránila před nepřítelem, který se narodil 

z mého lůna a kterého jsem kojila vlastním mlékem. Pečujte o ni…“83 Chopin v 

Nohantu strávil své poslední léto, nikdy sem jiţ nebyl pozván. Sandová vydala 

svůj román Lucrezia Floriani, kde popsala v hlavních postavách bohaté herečky a 

nemocného kníţete svůj vztah k Chopinovi, který pro něho nebyl vylíčen lichotivě. 

Byla za to kritizována přáteli. V roce 1847 mezi Chopinem a Sandovou definitivně 

skončilo jejich dlouholeté přátelství. Viděli se pak pouze jednou, v březnu 1848 u 

paní Carlotty Marlianiové,84 kde se náhodou nečekaně potkali, avšak ani na sebe 

nepromluvili. Zajímavé je, ţe George opravdu jiţ nikdy nenavštívila Chopina, 

ani v jeho poslední hodince a jako jediná z jeho přátel se nezúčastnila pohřbu. 

George Sandová se rozešla s Chopinem pravděpodobně proto, ţe jiţ 

nemohla snést roli ošetřovatelky a nelíbilo se jí, ţe Chopin zasahoval do jejích 

rodinných záleţitostí. Svému příteli Wojciechu Grzymalovi napsala: „…Nemoc, 

která hlodá na duchu i na těle této ubohé bytosti, mě již dávno ubíjí, a já vidím, že 

on odchází, aniž pro něho mohu učinit něco dobrého…Již sedm let žiji jako panna 

s ním i s ostatními, zestárla jsem předčasně, a to bez přičinění a oběti, tak jsem 

byla znavena vášněmi a zklamána…“85 Naopak Chopin měl George stále rád a 

nikdy se o ní nevyjadřoval špatně. Sestře Ludwice napsal: „…čas je velký lékař. 

Zatím jsem ještě nesvůj. Proto Vám nepíšu, protože co začnu, to pálím. Tolik psát, 

                                                
80 Hezký chlapec je píseň na slova Bohdana Zaleského, op.74, č. 8. 
81 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 227. 
82 A.J.B.Clésinger byl sochař. Je tvůrcem Chopinova náhrobku s pomníkem, jeho posmrtné masky a odlitku 

ruky. 
83 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 274. 
84 Carlotta Marlianiová byla přítelkyně George Sandové i Chopina. 
85 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 267. 
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nebo raději nic; jenom že jsme se dávno neviděli, bez veškerých šarvátek a scén, 

a že já jsem tam nemohl jet, maje jako podmínku mlčení o dceři…86 

Solange byla dlouho zasnoubena s Ferdinandem Préaultem, ale pak se o 

ni ucházel sochař A.J.B.Clésinger, který prahl po penězích slavné spisovatelky, 

jelikoţ byl zadluţený. Obě ţeny portrétoval v březnu 1847 a v květnu téhoţ roku 

se Solange za něho provdala. Sandová svatbu před Chopinem utajila. Fryderyk 

byl velmi zarmoucen, ţe George svoji dceru provdala tak rychle a ještě k tomu za 

muţe špatné pověsti. Clésinger byl nejen zadluţený, ale byl znám jako surovec a 

alkoholik. Brzy mezi novomanţeli nastaly spory, těhotná Solange neměla u matky 

zastání, proto se obrátila na Fryderyka, který jí byl oporou. O rok později porodila 

dceru, která však brzy po narození zemřela. Solange opět našla u váţně 

nemocného Fryderyka útěchu a pochopení. V korespondenci ho často oslovovala 

„Milý Chopinku“ nebo „Můj drahý Chopine“. 

Od roku 1847 vzniká řada Chopinových portrétů. Ve svých dílech ho zvěčnili 

slavní malíři,87 např. F.X.Winterhalter, H.Lehmann, Ary Scheffer a sochař A.Bovya. 

1.5 Závěr života 

Po rozchodu s George Sandovou jiţ Chopin nedokázal zůstat v Paříţi, 

potřeboval nutně změnu. Jeho ţákyně Jane Stirlingová88 mu navrhla uskutečnit 

koncertní turné po Anglii a Skotsku. Chopin tedy v únoru 1848 uspořádal svůj 

poslední paříţský koncert v Pleyelově síni, aby se rozloučil a získal prostředky na 

cestu do Londýna. O koncertě se zmiňuje v korespondenci rodině: „…Týden už 

nejsou lístky, a všechny vstupenky jsou po 20fr… Překvapuje mě takový 

empressement89 a musím dnes hrát aspoň kvůli svému svědomí, protože mám 

pocit, že hraji hůře než kdy jindy…Pleyel vždycky dělá vtipy na mou hloupost, ale 

aby mi dodal chuti ke koncertu, vyzdobí schodiště květinami. Budu jako doma a 

mé oči se setkají téměř jen se známými tvářemi… 90 

                                                
86 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 280. 
87 Viz přílohy na str. 60-62. 
88 Jane Stirlingová byla Chopinova ţačka. Pocházela z bohaté skotské rodiny. Spolu se svou sestrou 

Catharinou Erskinovou organizovala Chopinovu cestu do Anglie roku 1848. Obě mu projevovaly upřímné 

přátelství. Jane se dokonce chtěla za Chopina provdat. Po jeho smrti koupila po něm nejcennější památky, 

opatrovala jeho hrob a dohlíţela na zřízení památníku. 
89 Empressement znamená francouzsky zápal nebo horlivost. 
90 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 281. 
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Anglie byla v této době pokrokovým státem, podporovala rozvoj průmyslu a 

stavbu ţeleznice. Poskytovala útočiště svrţeným králům a šlechtě, která utíkala 

před revolucí z Francie i dalších států. Chopin přijel do Londýna koncem dubna 

roku 1848, pečovaly zde o něho šlechtičny Jane Stirlingová a Catherine 

Erskinová. Fryderyk o nich píše ve svých dopisech: „…Mé Skotky jsou hodné, 

milé, ale někdy mě nudí, až hrůza…“„…Mé hodné zdejší Skotky! Nemohu si nic 

vymyslet, co by tu ihned nebylo: dokonce mi sem denně přinášejí pařížské 

noviny…“91 Jane Stirlingová měla Chopina ráda, dokonce se chtěla za něho 

provdat, on však odmítl. Byl si vědom svého zdravotního stavu. Příteli Grzymalovi 

se svěřuje: „Říkají, že se žením s Miss Stirlingovou, ale já se asi spíš ožením se 

smrtí.“ 92 Stirlingová vozila Chopina od hradu ke hradu a seznamovala ho 

s anglickou šlechtou. Tyto cesty byly pro něho jiţ velmi vyčerpávající, hodně tu 

koncertoval, hrál v soukromých salónech a vystupoval i veřejně. Také hrál před 

královnou Victorií, jejím manţelem a A.W.Wellingtonem. Kritiky se o něm 

vyjadřovaly velmi pochvalně. 

Přesto jeho finanční situace byla těţká, protoţe Angličané byli především 

obchodníky a svými penězi neplýtvali na umění. Nedokázali ocenit pravou hodnotu 

Chopinovy hudby. Bylo jim jedno, jakou hudbu poslouchají, zda dobrou nebo 

špatnou, hudba tu slouţila jako kulisa. Bylo zvykem hrát při obědě, zábavě nebo 

nějaké výstavě. Chopin napsal: „Umění tady znamená malířství, sochařství a 

architekturu. Hudba není uměním a neříká se jí umění, a řekneš-li: umělec, myslí 

si takový Angličan, že jsi malíř, architekt nebo sochař. Muzika, to je zaměstnání, 

ne umění…“93 Na zdejší společnosti Chopinovi vadila určitá neupřímnost, lakota, 

omezenost, přepočítávání všeho na peníze a snaha vyuţít toho druhého. Na 

takové společenské prostředí nebyl zvyklý, neboť se v Paříţi téměř neobjevovalo. 

Chopinův zdravotní stav se navíc zhoršil vlivem zdejšího podnebí. Pořádáním 

mnoha koncertů a celoţivotním soukromým vyučováním hry na klavír se cítil 

vyčerpaně. 

Po krátkém odpočinku opět začal koncertovat. Navštívil Menchester, 

Edinburgher a další významná města. Vystoupil v Marchant Hall v Glasgowě. Na 

                                                
91 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 294 a 304. 
92 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 253. 
93 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 257-8. 
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programu zazněly Impromtu Fis dur, op.36, Ukolébavka Des dur, op.57, nokturna 

a etudy. Shledal se také s Marcelinou Czartoryskou94 a pobyl s ní a jejím 

manţelem v Johnstone Castle. V říjnu 1848 navštívil Hamilton Palace ve Skotsku, 

kde kaţdý večer hrál před společností, protoţe jeho finanční situace byla jiţ 

zoufalá. Jeho zdraví se zhoršilo natolik, ţe byl připoután na lůţko, léčil se u 

polského lékaře Adama Lyszczyńského. Po několika dnech se vrátil do Londýna, 

kde v Guild House uspořádal svůj poslední veřejný koncert věnovaný polským 

emigrantům. Dvacátého třetího listopadu 1848 odjel těţce nemocen z Londýna. 

Sotva se v Paříţi ve svém bytě na Square Orléans trochu zotavil, byl nucen 

soukromě vyučovat klavír, neboť se ze zdravotních důvodů musel často stěhovat 

do vhodnějších bytů a potřeboval více peněz. I přes svoji těţkou nemoc se stýkal 

se svými přáteli. Brzy však byl tak vyčerpaný, ţe jiţ nemohl vyučovat, pouze 

trochu komponoval. Neměl peníze na základní potřeby a lékaře, proto postupně 

prodával hodnotnější nábytek a další svůj majetek. Jeho finanční situace byla tak 

beznadějná, ţe ho začaly sponzorovat šlechtičny Stirlingová a Obreskovová.95 

Chopin se cítil stále hůře, proto pozval k sobě svoji sestru Ludwiku: „Můj živote. 

Přijeďte, můžete-li. Jsem nemocen a žádní doktoři mi nepomohou tak, jako vy…“96 

Stále více touţil být s někým z rodiny. 

Ludwika přijela i s manţelem a malou dcerou. Přes její svědomitou péči se 

Chopinův zdravotní stav stále zhoršoval. V květnu 1849 se dostavila krize, velmi 

trpěl a částečně spálil své rukopisy. Přál si, aby byly zničeny všechny jeho 

nevydané a nedokončené skladby a toto přání opakoval i těsně před smrtí. Přesto 

nakonec tyto kompozice byly vydány, jednalo se většinou o raná díla. 

Patnáctého října roku 1849 za ním přijela Delfina Potocká. Navštěvují ho 

jeho přátelé i paříţská veřejnost, zejména bohaté dámy a malíři. Chopin umírá 

velmi pomalu a hodně se trápí. Sedmnáctého října v kruhu nejbliţších ve dvě 

hodiny v noci umírá na tuberkulózu. Dochovala se jeho poslední slova: „Ježto mě 

ten kašel udusí, zapřísahám Vás, dejte otevřít mé tělo, abych nebyl pohřben 

zaživa.“97 Chopinovo srdce bylo tedy vyjmuto a vloţeno do lihu. Ludwika ho pak 

                                                
94 Kněţna Marcelina Czartoryská byla Chopinova nejoblíbenější ţačka. 
95 Obreskovová byla Chopinova ruská přítelkyně. Částečně mu hradila jeho byt v de Chaillot. 
96 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 312. 
97 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 318. 
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převezla do Polska. Dodnes je uloţeno v Kostele svatého Kříţe na Krakovském 

předměstí.98 

Chopinův pohřeb se konal v Paříţi v Chrámu Marie Magdaleny99 a na jeho 

přání mu bylo zahráno Mozartovo Rekviem, jeho Smuteční pochod ze Sonáty b 

moll, op.35 a několik Preludií z op.28. Fryderyk Chopin se doţil 39 let a je pohřben 

v Paříţi v Pére Lachaise. Jeho hrob100 zdobí pomník zobrazující Múzu hudby od 

sochaře A.J.B.Clésingera. 

1.6 Památky po Fryderykovi Chopinovi v Čechách a 

v zahraničí 

Po celém světě se nachází velké mnoţství pomníků, soch a památných míst. 

V Čechách můţeme najít několik takových míst, kde Chopin pobýval. Poprvé 

Čechy navštívil roku 1829, kdy se vracel domů ze své první koncertní cesty z 

Vídně. Zastavil se v Praze, kde byl ubytován v hotelu U černého koně, v místě 

dnešní ČNB, kde je umístěna pamětní deska. Navštívil tu konzervatoř a setkal se 

s tehdejším ředitelem Wilhelmem Fridrichem Pixisem. Dále se setkal s Václavem 

Hankou,101 dokonce zhudebnil báseň, kterou Hankovi věnovali jeho přátelé. Vznikl 

tak Mazurek G dur102 v lydickém modu. 

Poté dvacátého pátého srpna 1829 navštívil Teplice, kde se setkal s přítelem 

Ludvíkem Lempickým a byl hostem rodiny hraběte Clary-Aldringera na zdejším 

zámku. Zaujal zde svými improvizačními schopnostmi: „Tenkrát večer jsem hrál 

čtyřikrát a princezny chtěly, abych ještě zůstal v Teplicích a byl u nich příští den na 

oběd...“103 V Teplicích se zastavil ještě v roce 1835 při cestě z Karlových Varů do 

Děčína. 

                                                
98 Viz příloha str. 82. 
99 Zajímavostí je, ţe pohřeb se konal aţ za 14 dní po jeho smrti. Příčinou bylo vyjednávání, aby při 

Mozartově Rekviem mohly v chrámu zpívat i ţeny. Komplikace byla nakonec vyřešena, ţeny zpívaly za 

černou oponou. 
100 Viz příloha str. 81. 
101 Václav Hanka (1791-1861) byl český spisovatel, jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Působil 

v dnešním Národním muzeu v Praze. Prosadil reformu českého pravopisu. Také překládal lidovou poezii a 

staré lidové památky. Je znám jako pravděpodobný padělatel několika rukopisů např. Rukopisu 

Královédvorského nebo Zelenohorského. 
102 Viz příloha č.28 na str. 66. 
103 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 103. 
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V srpnu 1835 tedy pobýval v Karlových Varech. Strávil zde příjemné dny se 

svými rodiči. Nyní je zde na Chotkově cestě od roku 1908 umístěna Chopinova 

plaketa. Seznámil se tu s hrabětem Thunem,104 který jej pozval na zámek 

v Děčíně. S rodinou Thunu a Hohenstein se pak přátelil celý ţivot. Na zdejším 

zámku sloţil Valčík As dur, op.34 zvaný „Děčínský.“ Zde se rozloučil se 

svými rodiči a jiţ je nikdy nespatřil. V dopise matce hraběnka Terezie Thun-

Hohensteinové popisuje silný dojem z loučení: „…Odjeli včera po obědě; nejvíce 

mi bylo líto chudinky matky, po celou dobu oběda stěží potlačovala slzy, a také 

syn byl tolik dojat, že celý zbytek dne strávil ve svém pokoji, neschopen přijít za 

námi. Jak dobře je oba dovedu pochopit!“105 Další neobyčejný postřeh Chopinova 

umění a líčení, jaký byl ve společnosti, se dochoval v deníku Anny Thunové. Pro 

jeho cennou obsaţnost ho uvedu celý: „…prožila jsem zatím nejeden krásný 

okamžik za návštěvy Chopinovy, který nás skutečně okouzlil svou nádhernou, 

vskutku čarovnou hrou na klavír i svou bohatou fantazií. Zdržel se pět dnů; první 

den s ním nebylo řeči, tak byl smutný pro rozloučení se svými rodiči, kteří odtud 

nastoupili zpáteční cestu do Varšavy; právě to se nám líbilo a připadalo nám to 

zcela přirozené, že chtěl být ponechán své bolesti. Zbývající dny nám to 

vynahradil a my jsme se nemohli dosyta naposlouchat. Není možné hrát s větší 

lehkostí, s větším citem, s větší silou ty krkolomné skladby než je hraje on! 

Naslouchat jeho improvizacím je skutečný požitek. Dá si vybrat různá témata a 

hraje pak třeba půl hodiny, jako by to nebylo žádné umění. Jak velké slávy si ještě 

dobude, když už nyní, tak mladý, tolik znamená! Jak slavné bude jednou jméno 

Chopin, když je už nyní kladou tak vysoko všichni umělci! Navíc je Chopin 

nekonečně milý, skromný a veselý člověk. K popukání nás rozesmál svým 

obdivuhodným imitátorským talentem, když představoval Angličana, který mluví 

pouze lámavou francouzštinou. Když hrál, stáli jsme okolo klavíru, všichni nadšeni, 

a dívali se plni obdivu jeden na druhého, okouzleni – řekla bych - jeho čarodějným 

uměním.“106.  

                                                
104 Lev Thun-Hohenstein (1811-88) byl vzdělaný šlechtic, politik, pedagog a vychovatel. V roce 1849-60 byl 

ministrem kultury. Stal se čestným členem Akademie věd, čestným doktorem Univerzity ve Lvově a 

Štýrském Hradci. Byl jeden z prvních zakladatelů Matice české. Sympatizoval s vlasteneckými myšlenkami 

Národního obrození, později se od něho vzdálil. 
105 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 178. 
106 CHOPIN, F. Listy rodině a přátelům. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1961, str. 179. 
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V létě roku 1836 navštívil Mariánské Lázně. Strávil tu příjemnou dovolenou 

s rodinou Wodzińských. Zamiloval se do Marie Wodzińské, která namalovala 

akvarelem jeho portrét. Bydleli v penzionu U bílé labutě, který se dodnes zachoval 

v původním slohu a nese jméno „Dům Chopin.“107 Dnes je zde umístěn Památník 

Fryderyka Chopina. Od roku 1959 tu sídlí Společnost Fryderyka Chopina. 

V Mariánských Lázních se pravidelně koná Chopinova mezinárodní klavírní soutěţ 

a Chopinův festival. Také zdejší základní umělecká škola nese v názvu jeho 

jméno. V parku pod kolonádou můţeme najít Chopinův kámen od Karla Otáhala. 

Velké mnoţství památek je také v zahraničí, zejména v rodném Polsku, kde 

je Chopin velmi milován a dodnes celonárodně oslavován. Varšava Chopinem 

dodnes ţije. Nalezneme tu nově zrekonstruované Muzeum Fryderyka Chopina.108 

Ţivotem a dílem skladatele se zabývá Institut Fryderyka Chopina ve Varšavě. Od 

roku 1927 se tu kaţdých pět let koná Mezinárodní klavírní soutěţ Fryderyka 

Chopina. Také je pravidelně udělována cena Grand prix du disque de F.Chopin za 

nejlepší nahrávku Chopinových skladeb. Po Chopinovi je tu pojmenována největší 

polská konzervatoř a hudební akademie, varšavské letiště a také asteroid 3784 

Chopin. Od roku 1926 v parku v Lazienki stojí bronzová socha Chopina od 

sochaře Waclawa Szymanowského. Socha představuje Chopina sedícího pod 

vrbou, větve vrby mají připomínat Chopinovy ruce a prsty. Během druhé světové 

války byla socha zničena, po válce znovu obnovena a od roku 1959 se u ní v létě 

pořádají recitály Chopinových skladeb. Do roku 2007 to byla největší Chopinova 

socha na světě, nyní v japonském městě Hamamatsu stojí její replika. Ve Varšavě 

v jednom z pilířů v  Kostele svatého Kříţe na Krakovském předměstí nalezneme 

Chopinovo srdce. Na paláci Krasińských je umístěna pamětní deska, která říká, ţe 

z Varšavy odtud navţdy odjel Fryderyk Chopin. Také se dochoval obrázek 

Chopinova obývacího pokoje od Miroszewského, zobrazuje ho v typickém 

měšťanském stylu té doby. Pamětní desky jsou umístěny pravděpodobně všude, 

kde Chopin pobýval, nesmíme tedy zapomenout na bydliště v Polsku, zejména 

v Ţelazowě Woli a v Kazimírovském paláci ve Varšavě. Do druhé světové války 

existovala značná část Chopinovy korespondence. Byla však nenávratně zničena 

a některé dopisy se dochovaly jen díky různým edicím a hudebním časopisům. 

                                                
107 Viz příloha str. 86. 
108 Viz příloha str. 73. 
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V Paříţi na hřbitově Pére Lachaise nalezneme Chopinův hrob s pomníkem 

od A.J.B.Clésingera. Tento sochař také vytvořil Chopinovu posmrtnou masku a 

odlitek jeho ruky,109 které jsou uloţeny v Muzeu ve Varšavě. 

Moderní Chopinova socha od Lu Pina je umístěna od roku 2007 v Šanghaji a 

také v Chicagu nalezneme v Chopinově parku jeho sochy. 

2. Dílo Fryderyka Chopina 

2.1 Chopinova hudba, její obecné znaky a vlivy současníků 

Chopinova hudba je velmi osobitá, vyznačuje se uměleckou originalitou a 

individualitou. Chopin byl velký novátor, hledal nové moţnosti hudebního 

vyjadřování a vyuţíval k tomu hlavně klavír. Obecně můţeme říci, ţe obohatil 

rytmickou, harmonickou i melodickou sloţku a tím si vytvořil svůj nápaditý styl. 

Základem je zpěvná melodika, která je variačně zpracována a originálním 

způsobem zdobena. Klasickou ornamentiku ozdob proměňuje v ozdoby 

s poetickým obsahem. Ozdoby se často skládají z bohatého počtu tónů, které 

dotváří atmosféru celé skladby. Základem melodie je jednoduše klenutá melodická 

linka, která se vyznačuje svou nenapodobitelnou zpěvností. Chopin vyuţívá 

akustiky klavíru, pomocí níţ vytváří nové zvukové moţnosti, které jiţ předvídají 

nový hudební směr impresionismus. Při vedení melodických linek pouţívá 

polyfonického myšlení, to znamená, ţe jednotlivé hlasy vnímá melodicky. Tímto 

způsobem vedení melodií zároveň s netradičními harmonickými spoji vznikají 

originální hudební struktury. Zajímavé je, ţe i přes nádech polyfonického 

zpracování, působí dílo nakonec celkově homofonně a najdeme v něm znaky 

romantického výrazu i obsahu. Jinými slovy převládá homofonní faktura, která je 

bohatá na vedlejší melodie.  

Chopin se inspiroval polskou lidovou hudbou, kterou osobitě zpracovával a 

vyuţíval v mnoha skladbách. Můţeme říci, ţe z folklóru pramení nejen jeho 

melodika a rytmika, ale i na tuto dobu odváţná harmonie. Tento národní charakter 

se nejnápadněji vyskytuje v tancích,110 hlavně v mazurkách. Jen výjimečně 

doslovně cituje z polského folklóru, ale zato výrazně vyuţívá jeho typického 

                                                
109 Viz příloha str. 80. 
110 Mimo některé francouzsky elegantní valčíky. 
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melodického a rytmického charakteru. Chopinovy skladby neobsahují polské 

lidové melodie, ale napodobují způsob tvorby lidové hudby a přejímají její základní 

pravidla. 

Významně rozvinul harmonickou sloţku, uţíval neobvyklé sloţité akordy, 

které zajímavým způsobem seskupoval, tyto volné sledy akordů později ještě 

rozšířil R.Wágner. Napětí a neklid ve skladbách vytvářel pomocí propracovaných 

modulací, chromatických a enharmonických postupů, pomáhal si i nónovými 

akordy nebo postupy s neapolskou sextou, vznikaly tak mnohdy odváţné 

modulace. Chopinovým ţákům se zdálo toto harmonické zpracování příliš 

odváţné, proto při vydání Chopinova díla někteří editoři dokonce opravovali 

domnělé chyby a tím sníţili účinek harmonického napětí dramatických ploch ve 

skladbách. Chopinovo harmonické myšlení ukazuje nesmírně dopředu, vychází z 

něho Skrijabin, Debussy a dokonce i Schönberg. 

Právě na Chopinových skladbách můţeme sledovat mohutný harmonický 

vývoj. První rané kompozice jsou převáţně prosté, postupně se harmonie 

zahušťuje, vznikají delší modulačně pohyblivé plochy, které vrcholí vyuţitím 

chromatiky, enharmoniky a pedalizace. Pedalizace dotváří charakter skladby, 

zajišťuje větší dynamické i zvukové moţnosti. Dynamika je velmi podrobným 

způsobem zapsána a pečlivě promyšlena. 

Rytmická stránka je rovněţ velmi výrazná, směřuje od prosté symetrie aţ ke 

sloţitějším rytmům a polyrytmii. Na Chopinově hudbě je nápadné výrazné uţívání 

tempa rubáta a označení tempových změn. Dále si oblíbil spíše nepravidelný 

rytmus např. tečkované rytmy, duoly, trioly. Typická je i polyrytmie, coţ znamená, 

ţe kaţdá ruka hraje v jiném rytmu např. 2:3, 3:4, 4:5, atd. Tyto rytmické 

nepravidelnosti spolu s přednesem skladby jsou pro interpreta velmi náročné, 

proto jeho hudbu hrají spíše starší ţáci. 

Z hlediska hudební formy pouţívá většinou tradiční formy: písňové, 

sonátové, variační, rondové apod. Drobné skladby často komponoval ve velké 

písňové formě třídílné reprízové. Přísné formální pojetí je u něho spíše výjimkou, 

někdy uţívá i směle uvolněnou formu, ale vţdy s hudebně logickým záměrem. Ve 

velkých formách nalezneme sloţitější fakturu s více tématy podpořenými 

komplikovanější harmonií. V těchto rozsáhlých skladbách je nutné vnímat dlouhé 
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melodické fráze, které na sebe plynule navazují. Jedná se, např. o balady, 

scherza ad. 

Jeho dílo je zajímavé i po technické stránce, na mnoha místech je technicky 

značně náročné. Virtuozita vyplývá z logiky skladby a je vţdy vyuţita jako 

výrazový prostředek. Kaţdý tón je pečlivě promyšlen a má ve skladbě své místo. 

Chopin tedy jako vynikající pianista a pedagog uměl vytvořit skladby, které se 

dobře hrají, jdou tzv. „dobře do prstů.“ Plně respektoval uspořádání kláves a 

vyuţíval hmatové opory ruky. Nikdy mu nešlo o předvedení virtuózní techniky, ale 

hledal v klavírní stylizaci hlubší hudební smysl. Uměl vystavět skladbu tak, aby 

princip kontrastu byl rovnoměrně rozloţen. Také dokázal psychologicky 

propracovat dramaturgii skladeb a vystihnout jejich náladu. Komponoval skladby 

intimní kratší, které mají jednodušší fakturu, např. nokturna, mazurky, preludia ad., 

i skladby rozsáhlé a sloţitější, jako jsou balady, sonáty, koncerty ad. 

Jeho hudba je nenucená, prostá, inspirována vlastními záţitky a pocity 

z kaţdodenního ţivota. Chopin celý ţivot bojoval s nemocí a nezaţil příliš 

osobního štěstí. Jeho dílo je silně spjato s jeho ţivotními osudy. Ve skladbách se 

většinou objevují smíšené pocity, např. tragika s lyrikou. Chopinova hudba je velmi 

srozumitelná a posluchačsky vděčná. Můţeme říci, ţe je elegantní, noblesní a 

vznešená, vyzařuje z ní sebejistota i hrdost, ale vyznačuje se také ţalem, steskem 

po domově a touhou po osobním štěstí a zdraví. Plyne z ní smutek, nostalgie i 

zasněnost. Důleţité je uvědomit si, ţe tato hudba vznikala spolu s hudbou jeho 

současníků, kteří se navzájem inspirovali. Chopina ovlivnily např. Hummelovy a 

Moschelesovy sonáty, Fieldova nokturna, avšak jeho zpracování zůstalo tak 

osobité a odlišné, ţe se to nedá přehlédnout. Zajímal ho především obsah, v němţ 

se opřel o polskou lidovou píseň a tanec. Navázal zejména na skladatele, kteří jiţ 

tento národní ráz ve svých dílech uplatňovali. Pro nás to byli zcela neznámí polští 

tvůrci: Michal Kleofáš Ogiński, Karol Kurpiński a Maria Szymanowska. Zajímavé 

je, ţe Chopin kromě ţánru a čísla, své skladby nikdy nepojmenovával. Všechny 

mimohudební představy nechával na posluchačích, kteří mnoha jeho skladbám 

sami dali přívlastek, např. Revoluční etuda, Minutový valčík, Pohřební pochod 

apod. 
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Chopinovi současníci si plně neuvědomovali cenu Chopinových skladeb a 

jeho význam jako skladatele. Uznávali ho jako vynikajícího interpreta, 

improvizátora a pedagoga. Moţná proto Chopin na většinu svých současníků 

pohlíţel s nezájmem. Na jednu stranu měl s nimi mnoho společného a na druhou 

se výrazně odlišoval. Přesto hodně skladatelů ovlivnil, např. Roberta Schumanna, 

který byl jeho velkým obdivovatelem. Dokonce po něm pojmenoval část ze svého 

klavírního cyklu Karneval, op.9, která se nazývá „Chopin.“ Schumann se zde 

snaţil vystihnout umělcovu povahu. Inspiroval se tu jeho nokturny a překrásnou 

melodií. Tento obdiv nebyl však vzájemný, přesto mu Chopin věnoval Baladu F 

dur, op.38, č.2. Také Liszt patřil mezi skladatelovy obdivovatele a přátele. Vytvořil 

transkripci šesti Chopinových polských písní a inspiroval se i některými dalšími 

skladbami. 

Chopin ţil v devatenáctém století, ale přesto si uvědomoval hodnotu hudby 

starších mistrů, jako byla díla J.S.Bacha, J.Haydna, W.A.Mozarta, L.van 

Beethovena, M.Clementiho, J.N.Hummela ad. Při výuce rád zadával skladby 

těchto autorů, které ho ovlivnily i v jeho stylu komponování. Dále upřednostňoval 

jemnou hru, byl zastáncem přirozeného provedení tempa rubáta. Pouţíval rubáto 

jako vhodný výrazový prostředek, pomocí něhoţ skladby jakoby dýchají. Neměl 

rád strohé dodrţování tempa, ale ani přehnané zpomalování nebo zrychlování. 

Měl v úmyslu napsat Metodiku hry na klavír. Sepisoval své názory a vytvořil jiţ 

několik cvičení, které posílal své malé neteři Ludwice Jędrzejewiczové, která se 

učila hrát na klavír. Jeho zásady vycházely z vlastních zkušeností a 

pravděpodobně i z názorů jeho učitele Elsnera. Kladl důraz na výuku techniky a 

výrazu. Bohuţel k vytvoření knihy jiţ nedošlo a zápisy se nedochovaly. Avšak ze 

vzpomínek jeho ţáků toho víme dost. Chopin na výuku kladl velký důraz, 

povaţoval za svoji povinnost předat své interpretační znalosti a dovednosti další 

generaci. Byl velmi přísným pedagogem. Vyţadoval jemný sametový zvuk, tvrdost 

nebo hrubost nestrpěl. Dále prosazoval hru s metronomem, aby si student vytvořil 

správnou rytmickou a tempovou představu, aţ později mohl přidat agogiku. 

Chopinovi šlo o přirozené tempo rubáto, pro které je důleţitá srozumitelná 

pulzace. Jeho ţáci se nejprve učily skladby J.S.Bacha a dalších mistrů, jeho 

vlastní skladby hráli aţ později. 
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2.2 Dílo 

Jeho dílo je velmi hodnotné a obsáhlé. Dochovalo se přes dvě stě třicet 

skladeb, které vloţil do sedmdesáti čtyř číslovaných opusů a ostatní neočísloval. 

Některé rukopisy a skladby z dětství se bohuţel ztratily, u některých je Chopinovo 

autorství sporné. Téměř všechny skladby jsou určeny pro sólový klavír, výjimku 

tvoří komorní díla a tvorba pro klavír a orchestr. Chopin se omezil na klavír, 

protoţe byl vynikajícím pianistou a klavír mu nejlépe vyhovoval k intimnímu 

vyjádření svých myšlenek. Všechny skladby pro jiné nástroje jiţ nejsou tak 

dokonale propracované, například orchestr v klavírních koncertech je pouze 

načrtnut. Vyhovovaly mu spíše menší formy, protoţe tu mohl lépe vyjádřit své 

momentální pocity a nálady. 

Pro sólový klavír napsal mnoho skladeb, které většinou řadil do cyklů. Mezi 

tyto skladby patří tři klavírní sonáty a écossaisi,111 čtyři ronda, scherza, balady a 

impromty. Dále se standardně uvádí, ţe Chopin napsal šestnáct polonéz, padesát 

osm mazurek, šestnáct valčíků, dvacet šest preludií, dvacet jedna nokturn, dvacet 

sedm etud.112 

Mezi samostatné skladby pro sólový klavír patří například Berceusse113 Des 

dur, op.57, Barcarola Fis dur, op.60, Fantazie f moll, op.49, Tarantela As dur, 

op.43, dvě bourré, kánon, fuga, cantabile, largo, contredance114 ad. 

Pro dva klavíry napsal, např. Rondo C dur, op.73, ale existuje v úpravě pro 

sólový klavír. Také komponoval čtyřruční skladby, např. Variace D dur na téma 

Thomase Moora. Mezi čtyřruční úpravy patří Velký brilantní valčík Es dur, op.18 

(Ukázka č.1 a 2), Tři brilantní valčíky, op.34; Valčík, op.42; Tři valčíky, op.64 ad. 

  

                                                
111 Écossaises je skotský lidový tanec třídobého taktu. Vznikl pravděpodobně v Anglii a postupně se rozšířil 

po Evropě. Oblíben byl v 17. stol. ve Francii, kde se stal dvorním rychlým tancem dvoučtvrťového taktu. 

Kolem roku 1800 se stal módním tancem. Pronikl i do tvorby Beethovena, Schuberta a Chopina. V Čechách 

zlidověl pod názvem šotyška. 
112 Počet Chopinových skladeb se v různých zdrojích liší. 
113 Berceusse znamená v překladu ukolébavka. 
114 Contredance je francouzský tanec dvoučtvrťového taktu, v němţ páry tančí proti sobě. Vznikl 

pravděpodobně v Anglii a pak se rozšířil do střední Evropy pod názvem francoise. Uplatnil se v různých 

obměnách jako quadrille, eccossaise, cotillon ad. 
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Uk.č.1 

 

Uk.č.2 

 

Pro klavír a orchestr zkomponoval několik krásných skladeb, ve všech vyniká 

klavírní part a orchestr má pouze doprovodnou funkci. Mezi nejvýznamnější tyto 

skladby patří dva Klavírní koncerty e moll, op.11 a f moll, op.21, Rondo a la 

Krakowiak F dur, op.14,115 Fantazie na polská témata A dur, op.13, Andante 

spianato a Velká polonéza Es dur, op.22, Variace B dur na téma La ci darem la 

mano z Mozartova Dona Giovanniho, op.2 ad.(Ukázka č.3) 

Uk.č.3 

 

                                                
115 Rondo a la Krakowiak nebo-li pouze zkráceně Krakowiak, obě verze názvů se běţně pouţívají. 
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Komorní tvorba není tak početná ani významná jako klavírní. Napsal Trio g 

moll, op.8 pro housle, violoncello a klavír. Dále sloţil Introdukci a Polonézu C dur, 

Sonátu g moll, op.65 a Grand Duo concertant E dur z Roberta Ďábla116 pro 

violoncello a klavír. Zkomponoval sedmnáct písní na texty polských básníků 

Stefana Witwického, Adama Mickiewicze, Zikmunda Krasińského, Bohdana 

Záleského ad. Písně jsou prosté a obsahují spíše klasický jednodušší doprovod. 

Vytvořil téţ Variace E dur pro flétnu a klavír na téma Rossiniho Popelky, ale jeho 

autorství u této skladby je sporné. 

2.3 Klavírní tvorba podle žánrů 

Cyklus etud začal Chopin komponovat v devatenácti letech. V korespondenci 

s Titem Woyciechovským se o nich poprvé dovídáme: „Udělal jsem exercicie velký 

en forme, jedním svým způsobem, až se uvidíme, ukážu ti jej…“117 Na myšlenku 

psát etudy přišel pravděpodobně při nácviku svých koncertů. Neţ by striktně 

procvičoval technicky náročná místa, raději si na daný technický problém napsal 

etudu. Chopinovy etudy nejsou zaloţeny pouze na technice, ale je v nich 

nádherná melodika a umělecký výraz. Pozvedl etudu neboli cvičení do 

uměleckého ţánru. Po technické stránce je kaţdá etuda zaloţena na jednom 

technickém problému, který se nachází v celé skladbě, také proto jsou tyto etudy 

pro interprety tak náročné. Chopin preferuje např. hru v rychlých pasáţích a 

figurách třetím, čtvrtým a pátým prstem. Dále se zaměřuje na hru v oktávách 

(op.25, č.10) a hru na černých klávesách (op.10, č.5). Chopin spojil technickou 

promyšlenost a účelnost se zvukovým bohatstvím, směřuje od lyrismu, poetismu 

k heroismu a buřičství. Jinými slovy, kaţdá etuda má jiný charakter a náladu. 

Etudy většinou variačním způsobem zpracovávají jeden motiv a jsou někdy 

napsány i v písňové formě. 

Většina etud vznikla ještě před opuštěním vlasti, tedy do roku 1830. Původně 

zřejmě zamýšlel etudy uspořádat v kvintovém kruhu, jak to později uskutečnil v 

preludiích. Začáteční etudy jsou psány v paralelních tóninách, tedy v C dur a a 

moll. Inspiroval se tak Bachovým Temperovaným klavírem. Také vytvořil dva 

                                                
116 F.Chopin se inspiroval slavnou operou Robert Ďábel od Giacoma Mayerbeera a zkomponoval Grand duo 

concertant E dur pro violoncello a klavír, dílo existuje i ve čtyřruční úpravě pro klavír. 
117 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha : Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 84. 
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rovnocenné sešity po dvanácti etudách, které začlenil do op.10 a op.25. Častěji se 

hraje první sešit op.10, kde najdeme např. Etudu F dur „Sluneční svit,“ č.8 nebo 

„Revoluční etudu“ c moll, č.12(Ukázka č.4). Spojil tu různé vlivy a dojmy, z kterých 

pak vznikly osobité skladby s rovnocennou technickou a uměleckou sloţkou. 

V druhém sešitě op.25 jsou etudy hodně rozsáhlé nebo příliš krátké. Známé jsou, 

např. Etuda a moll, č.4 „Paganini,“ Ges dur, č.9 „Motýlek“ nebo c moll, č.12 

„Oceán.“ Mnohem prostší jsou tři tzv. Posthumní etudy bez opusového čísla z roku 

1840. 

Mezi nejpopulárnější etudy patří „Revoluční etuda“ c moll, op.10, č.12, která 

vznikla ve Stuttgartu roku 1831, kdyţ se Chopin dozvěděl o pádu Varšavy. 

V etudě se objevuje divoký hněv a vášeň k boji, které znázorňují dramatické rychlé 

pasáţe, nad nimi se nese válečná píseň v melodii, která zobrazuje bolest. 

Uk.č.4 

 

Cyklus Preludií, op.28 vznikl ve zralých autorových letech, skládá se 

z dvaceti čtyř skladeb, většina z nich vznikla v letech 1838-39 na Mallorce. 

V preludiích jsou vystřídány všechny durové a mollové tóniny, přitom kaţdé je 

většinou celé v jedné tónině. V tom se inspiroval opět Bachovým Temperovaným 

klavírem. Preludia jsou různorodá, kontrastní, některá krátká a soběstačná, avšak 

vţdy tvoří důleţitý celek. Jsou to velmi poetické skladby obsahující spoustu 

rozmanitých nálad. 

Známé je Preludium Des dur, č.15 zvané „Dešťové kapky“(Ukázka č.5). 

Vzniklo v letech 1838-39. Připomíná bubnování dešťových kapek, které jsou 

znázorněny pravidelným repetováním tónu. Nad ním nebo ve střední části pod 

ním plyne krásná melodie. Skladba je napsána ve velké písňové formě ABA, 

přičemţ poslední díl A je zkrácen. 
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Uk.č.5 

 

Další preludia jsou zcela odlišná, nezapadla by do op.28, proto jsou řazena 

samostatně. Je to např. Preludium cis moll, op.45. Jsou zde zachyceny změny 

nálad i exotika. Celkově Chopin napsal dvacet šest preludií. 

Chopin také zdokonalil nokturno, tedy večerní intimní skladbu. Zakladatelem 

nokturna byl Johnn Field.118 Chopinova nokturna jsou často psána v písňových 

formách, ale přitom si zachovávají improvizační charakter. Většinou se jedná o tří 

dílnou písňovou formu s kontrastním středním dílem. Nokturna jsou velmi zpěvná 

a rozmanitá v náladách i způsobu zpracování, vznikala postupně po celý jeho 

ţivot. V některých se inspiroval ukrajinskými písněmi, tanci i dumkami, které byly 

v této době velmi oblíbené mezi prostými lidmi. Pro většinu nokturn je typický 

stesk, klid nebo i tragický ráz, u jiných hledal inspiraci v literatuře. Celkově napsal 

dvacet jedna nokturn, které v průběhu ţivota řadil do opusů po dvou nebo po 

třech. Nokturna si získala oblibu jiţ za jeho ţivota. 

Mezi nejoblíbenější patří Nokturno cis moll, op.27, č.1 (Ukázka č.6). Začíná 

zasněnou smutnou atmosférou, která se postupně rozezní do velkého dramatu a 

pak se opět zklidní. V levé ruce plynou rozloţené akordy a nad nimi krásná 

zpěvná melodie, která se postupně otvírá a mohutní. Kontrastní střední část je 

nápadná změnou taktu z celého na třídobý a později přechází z cis moll do As dur. 

Závěrečný díl je opět v cis moll a začíná stejným úvodním motivem. Nokturno je 

zkomponováno ve velké písňové formě tří dílné ABA. 

  

                                                
118 Johnn Field byl irský skladatel. Napsal několik drobných skladeb pro klavír. Je povaţován za tvůrce 

nokturna. Novým ţánrem se inspirovali další skladatelé, např. F. Chopin. 
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Uk.č.6 

 

Tři sonáty c moll, op.4, b moll, op.35 a h moll, op.58 jsou čtyřvěté rozsáhlé 

skladby připomínající klasickou formu. Sonáta c moll, op.4 vznikla ve Varšavě. 

Toto rané dílo bylo věnováno profesorovi Elsnerovi, ale vyšlo tiskem aţ dva roky 

po jeho smrti. Odlišuje se od typického Chopinova stylu, byl to zřejmě experiment. 

Pro svoji zvláštní podobu se tato skladba moc nehraje, je v ní hodně chromatiky. 

Její Larghetto je sloţeno v pětidobém taktu, coţ bylo v této době velmi neobvyklé. 

Poslední finální část je hodně dramatická. 

Sonáta b moll, op.35 je mezi interprety velmi oblíbená. Obsahuje slavný 

Smuteční pochod, který vznikl jiţ dříve. Chopin se i zde inspiroval lidovou tvorbou, 

pravděpodobně zpracoval píseň „Není moţná,“ která se stala programem celé 

skladby. Je zde zachyceno mnoho citových momentů. Sonáta vznikla v roce 1839 

a o rok později vyšla tiskem. Obsahuje čtyři věty: první v sonátové formě (Ukázka 

č.7), druhá je Scherzo, třetí Smuteční pochod (Ukázka č.8) a krátké Finále. Tato 

skladba porušuje hudební proporce a tradiční uspořádání vět. 

Uk.č.7 a 8 
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Sonáta h moll, op.58 z roku 1844 je více romantická a konstrukčně 

promyšlená. Hudebně nevybočuje jako Sonáta c moll. Má velmi působivé Largo 

v nokturnovém stylu a technicky virtuózní finální Rondo, které se podobá baladě. 

Sonáty b moll a h moll patří mezi nejobsáhlejší a nejosobitější romantické skladby 

tohoto ţánru. 

Fryderyk Chopin byl prvním autorem, který komponoval scherza a balady 

jako samostatné skladby. Zdokonalil formu scherza, jiţ to není pouhý tanec, ale 

závaţnější skladba rozměrem blízká baladě. Navázal tak na symfonická scherza 

L. van Beethovena a klavírní scherzo Fr.Schuberta. Chopin napsal celkem čtyři 

scherza: h moll, op.31, b moll, op.20, cis moll, op.39 a E dur, op.54. 

Zajímavé je Scherzo h moll, op.31 (Ukázka č.9), kde ve střední části uţil část 

ukolébavky. Tato krásná melodie připomínající kolébání dítěte, později zlidověla a 

byla zpívána na Vánoce. Scherzo se skládá z několika kontrastních částí. Bylo 

vytvořeno v době vypuknutí polského povstání. Je v něm vyjádřeno plno 

pochybností, zoufalství a zlá předtucha. Tyto pocity nejvýrazněji zobrazuje 

několikrát opakovaný akord v levé ruce na konci skladby (Ukázka č.10) 

Uk.č.9 

 

Uk.č.10 
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Zkomponoval čtyři balady: g moll, op.23, F dur, op.38, As dur, op.47 a f moll, 

op.52. Zde se inspiroval básněmi Adama Mickiewicze a Slowackého. V těchto 

skladbách je obsaţeno velké citové bohatství a duševní napětí polské emigrace. 

Střídá se tu prudká vášeň, energie, heroická nálada s něhou, jemností a smutkem. 

Balada F dur, op.38 (Ukázka č.11) byla napsána nebo dokončena na 

Mallorce a je věnována R.Schumannovi. Skladba začíná velmi dojemným 

pomalým úvodem, pak následuje dramatická část podobná výkřiku zoufalství. 

Melodie postupuje v oktávových skocích ve forte a nad ní zní rychlé pasáţové 

běhy. Tyto dvě části se v podobné verzi ve skladbě střídají a tím vytváří velký 

kontrast a napětí. 

Uk.č.11 

 

Zajímavá je i Balada As dur, op.47. Skládá se z několika kontrastních ploch a 

vrcholů, které jsou rovnoměrně zakomponovány do skladby. Autor nás stále 

překvapuje novými hudebními myšlenkami, které jsou velmi vhodně spojeny. V 

celé skladbě se objevuje několik vrcholů, které gradují v závěru. 

Poslední Balada f moll, op.52 vytváří pocit neklidu a napětí pomocí modulací 

a častých harmonických změn. 

Dále napsal čtyři ronda: c moll, op.1, C dur, op.73, Es dur, op.16 a Rondo a 

la Mazur F dur, op.5. První Rondo c moll, op.1 vzniklo jiţ na konzervatoři. Další 

Rondo C dur, op.73 zkomponoval pro dva klavíry, ale existuje i úprava pro sólový 

klavír. Nejpopulárnější Rondo a la Mazur, op.5 (Ukázka č.12) je zajímavé lydickým 

charakterem tématu a inspirací ukrajinskou lidovou hudbou. Je to skladba 

tanečního charakteru, která vznikla v raném období. Brzy se stala zdrojem 

inspirace k závěrečným větám klavírních koncertů f moll i e moll. 
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Uk.č.12 

 

Podobně jako čtyři scherza, balady a ronda vznikly čtyři imprompty: As dur, 

op.29, Fis dur, op.36, Ges dur, op.51 a Fantazie-Impromptu cis moll, op.66. 

Imprompty jsou psány v písňové třídílné formě s klidnějším středním dílem. 

Najdeme v nich podobně jako v nokturnech improvizační charakter. 

Po poslechové stránce je nejpůsobivější Fantazie-Impromptu cis moll, op.66 

(Ukázka č.13), která vyniká svými kontrastními díly. Vznikla v roce 1834, ale 

tiskem vyšla aţ za dvacet jedna let. V úvodu a závěru nalezneme podobné efektní 

části, které jiţ svým hudebním stylem směřují k impresionismu. Kouzelnou 

atmosféru vytvářejí melodické pasáţové běhy s rozloţenými akordy v poměru 4:3. 

Střední část Largo je psána v Des dur. Je to typická Chopinova hudba s půvabnou 

melodií a bohatými ozdobami. Celá skladba je zkomponována opět ve velké 

písňové formě reprízové. 

Uk.č.13 

 

Chopin hudebně obohatil tance, např. mazurku, valčík, polonézu ad. Jeho 

tance se odlišují od tradičního pojetí, protoţe je povýšil do umělecké roviny a 
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slouţí zejména k poslechu. Také se v nich objevuje výrazný vliv polské lidové 

hudby. 

Od běţného tance se liší i Chopinovy valčíky, které v sobě mají plno poezie a 

elegance. Dohromady je jich šestnáct, některé psal samostatně, jiné jsou řazeny 

do opusů po dvou nebo po třech. Jsou to poměrně lehké salonní skladby 

s prostým akordicko-rytmickým doprovodem. Typická je přehledná faktura 

s většinou delším rozsahem. Valčíky jsou často sloţeny v třídílné písňové formě 

reprízové ABA´ s kontrastním středním dílem. 

Velmi oblíbeným se stal Brilantní valčík As dur, op.34, č.1 zvaný „Děčínský“ 

(Ukázka č.14), vyjadřující radostnou a ţertovnou náladu. Tento rozsáhlý valčík 

začíná brilantním úvodem, pak následuje klidnější střední díl, po něm opět zazní 

fanfárový úvodní díl v téměř stejném provedení. 

Uk.č.14 

 

Mezi další slavné valčíky patří Valčík Des dur, op.64, č.1 „Minutový,“ Grande 

valse brillante Es dur, op.18 neboli Velký brilantní valčík a Valčík As dur, op.69, 

č.1 „Na rozloučenou,“ Valčík cis moll, op.6, č.2. ad. 

Polonézy119 se zcela odlišují svou originalitou a majestátností od valčíků. 

Napsal jich šestnáct a udrţuje v nich typický polonézový charakter. Podobně jako 

v mazurkách se zde silně inspiroval polskou lidovou hudbou. Ve skladbách často 

pouţívá repetice a tempové změny. Nejzajímavější polonézy vznikly v době 

emigrace, mají v sobě zvláštní sílu a bojovnost, např. Polonéza A dur „Vojenská“ a 

Polonéza c moll z op.40; As dur, op.53 „Heroická;“ fis moll, op.44; As dur, op.61 

„Polonéza–Fantazie.“ 

Polonéza A dur, op.40 (Ukázka č.15) je majestátní skladba radostného 

charakteru. Je zkomponovaná v třídílné písňové formě, střední díl se nachází 

                                                
119 Polonéza je třídobý procesní tanec polského původu, tančil se v mírném tempu v párech dokola. 
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v tónině D dur a obsahuje výrazné vedlejší téma, pak se opět vrací úvodní část. 

Tato polonéza je nápadná častými repeticemi a tedy stejnými úseky, které si 

posluchač snadno zapamatuje na první poslech. 

Uk.č.15 

 

Výrazně rozsáhlejší je Polonéza As dur, op.53, objevuje se v ní zajímavá 

harmonie i chromatické postupy. Z formálního hlediska se skládá ze tří dlouhých 

dílů ABA´, přičemţ poslední díl je pozměněn. Celkově působí majestátním 

dojmem. 

Chopin vytvořil padesát osm mazurek, které komponoval po celý ţivot. 

Můţeme zde pozorovat vývoj jeho hudebního vyjadřování. Ze všech skladeb tu 

nejvíce vyuţívá vliv polské lidové hudby, kterou osobitě umělecky zpracovává. 

Skladby si zachovávají taneční ráz lidových tanců, zejména mazuru, obereku a 

kujawiaku. Jsou řazeny do cyklů, nejčastěji po třech nebo po čtyřech. Vzniklo tak 

třináct opusových čísel a některé nalezneme i v nečíslovaných sešitech. Mazurky 

jsou většinou drobnější, kratší skladby se zajímavou agogikou, melodikou i 

rytmem. Několik rozsáhlejších zkomponoval ve svém vrcholném období, např. 

Mazurka Des dur, op.30, č.2 a Mazurka C dur, op.33, č.3. Velmi neobvykle aţ 

orientálně na nás působí, např. Mazurka H dur, op.41, č.3 nebo C dur, op.56, č.2. 

Mezi nejznámější a nejhranější patří Mazurka B dur, op.7, č.3; a moll, op.17, č.4; a 

moll, op.68, č.2. 

Mazurka B dur, op.7, č.1 (Ukázka č.16) patří k raným skladbám, celkově 

působí jednoduše. Skládá se ze tří variačně zpracovaných dílů, v nichţ najdeme 

mnoho repetic a podobných částí. Tato drobná skladba je nápaditá ozdobami, 

které dotváří celkovou veselou náladu. 
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Uk.č.16 

 

Mezi významné samostatné skladby patří Berceuse neboli Ukolébavka Des 

dur, op.57, Barkarola Fis dur, op.60, Fantazie f moll, op.49, Allegro de concert A 

dur, op.46, Variace E dur ad. 

V Ukolébavce Des dur, op.57 (Ukázka č.17) najdeme kouzelnou melodii a 

impresionistickou barevnost. Skladba je tvořena šestnácti variacemi s ostinátním 

basem. Toto vrcholné dílo, jehoţ základ tvoří lidová píseň, je velmi krásné. 

Uk.č.17 

 

Barkarola Fis dur, op.60 (Ukázka č.18) je také oblíbenou Chopinovou 

skladbou. Je velmi závaţná a najdeme v ní i náznaky impresionismu. 

Uk.č.18 

 

Fantazii f moll, op.49 vytvořil v letech 1840-41. Je to rozsáhlé a technicky 

náročné dílo podobné baladě. Začíná smutečním pochodem, který se postupně 

rozvíjí do velkého dramatu. 
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2.4 Skladby pro klavír a orchestr 

Nejdůleţitějšími Chopinovými skladbami pro klavír a orchestr jsou dva 

klavírní koncerty f moll a e moll. Oba vznikly před Chopinovým odjezdem 

z Varšavy. Koncert f moll, op.21 vytvořil v roce 1829 a Koncert e moll, op.11, který 

bývá označován jako první z důvodu dřívějšího vydání, vznikl o rok později. Obě 

díla jsou psána v romantickém duchu a inspirována osobními proţitky a nadšením 

ze ţivota mladé polské společnosti. Byla zkomponována ve velmi krátkém období, 

proto je pravděpodobně spojuje podobný kompoziční styl. Obě kompozice jsou 

poetické i brilantní, obsahují tři věty. Nápadně v nich dominuje klavír, orchestr stojí 

v pozadí. Zajímavostí je, ţe orchestrální part byl díky svému nedokonalému zápisu 

upravován různými skladateli. Při interpretaci Chopinových koncertů se dodnes 

tyto úpravy pouţívají, avšak Chopinův sólový part nelze zaměnit. 

Koncert f moll, op.21 je lyrický, intimní, nalezneme v něm zasněná fantazijní 

místa, komornější orchestrální obsazení. Vyniká zde bohatá ornamentika, agogika 

a nádherně propracované části se středními hlasy. První věta Maestoso (Ukázka 

č.19) je zkomponována v sonátové formě, obsahuje dvě lyrická témata, která autor 

zajímavě zpracovává, např. vedlejší téma se objevuje v různých obměnách 

v repríze apod. Intimní atmosféru nalezneme v druhé větě, kde se pravděpodobně 

inspiroval vzpomínkou na svou první lásku Konstancii Gladkowskou. Sám se o 

tomto Largettu vyjadřuje: „Protože já už mám – možná na neštěstí – svůj ideál, 

jemuž věrně, aniž s ním mluvím, již půl roku sloužím, o němž sním a na jehož 

památku vzniklo Adagio mého koncertu…“120 Snivou náladu postupně přeruší 

napětí ve střední části, kde se střídá pianista s orchestrem. Neklidný střední díl je 

ukončen krátkou kadencí, po které se vrací původní atmosféra. 

  

                                                
120 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha: Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 125. 
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Uk.č.19 

 

Finální věta Allegro vivace je nápadná svým tanečním charakterem. Střídají 

se tu dvě kontrastní témata inspirovaná lidovými tanci, hlavní téma ve stylu 

kujawiaku a vedlejší v podobě mazurky. Tato brilantní věta je ukončena codou, 

která směřuje do optimistické durové tóniny. 

Koncert e moll, op.11 je celkově technicky náročnější a delší. První věta 

(Ukázka č.20) je psána v tradiční sonátové formě, obsahuje tedy tři kontrastní 

témata, ze kterých se postupně vyvine dramatický hudební obsah. Koncert začíná 

energickou orchestrální předehrou, po níţ následuje v imitaci klavírní sólo. 

Celkově tato věta přináší řadu technických problémů. 

Uk.č.20 
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Poeticky bohatá druhá věta překvapuje mistrným variačním zpracováním. O 

této Romanci Chopin napsal: „Adagio mého nového koncertu je v Edur, nemá být 

mohutné, je spíše romancové, klidné, melancholické, má působit dojem milého 

zahledění na místo, které vyvolává v mysli tisíc krásných vzpomínek. Je to jakési 

rozjímání v krásný jarní čas, ale při měsíci. Proto je také doprovázím sordinami. 

To jest houslemi přitlumenými jakýmisi hřebínky, které obkračují struny a dávají 

jim (zvláštní) nosový, stříbrný tón.“121 Tuto větu komponuje jako nokturno, v 

kterém vyjadřuje celou škálu svých citů. Snivé téma v E dur působí dojmem 

nekonečna a postupně v něm narůstá napětí, které vrcholí ve střední části v cis 

moll. Pak se opět vrací nálada úvodní části. 

Třetí závěrečná věta obsahuje charakteristický taneční rytmus krakowiaku. 

Toto rondo je důmyslně hudebně vystavěno a vyniká zde neobyčejný autorův 

smysl pro celek. Celý koncert je zakončen velkolepou virtuózní kódou. 

Shrneme-li finální věty obou koncertů, nalezneme v nich nápadné zpracování 

lidových melodií a charakteristický taneční rytmus. Koncert f moll je komponován 

v mazurkovém stylu, e moll ve formě krakowiaku, coţ bylo v této době neobvyklé. 

Průpravou pro finále obou koncertů byly skladby Rondo a la Mazur a Rondo a la 

Krakowiak. 122 

Celkově Chopinovy koncerty patří k nejoblíbenějším a nejhranějším klavírním 

koncertům, zaujímají důleţité místo ve světové klavírní literatuře. Mezi další 

zajímavé skladby pro klavír a orchestr patří Rondo a la Krakowiak F dur, op.14, 

Fantazie na polská témata A dur, op. 13, Andante spianato a Velká koncertní 

polonéza Es dur, op.22, Variace na téma La ci darem la mano B dur, op.2, kde 

zpracoval duet z Mozartovy opery Don Giovanni, ad. 

Rondo a la Krakowiak, op.14 (Ukázka č.21) patří mezi nejkrásnější 

Chopinova raná díla. Skladba začíná pomalým zasněným úvodem, pak následuje 

kontrastní rychlejší část, která přechází do veselého tanečního dílu. 

V Mariánských Lázních se toto rondo stalo znělkou k zahájení Chopinova 

festivalu. 

  

                                                
121 IWASZKIEWICZ, J. Fryderyk Chopin. Praha: Státní nakladatelství Krásné literatury, hudby a umění, 

1957. str. 125-6. 
122 Rovněţ uváděno jako Velké koncertní rondo nebo pouze Krakowiak F dur, op.14. 
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Uk.č.21 

 

Andante spianato a Velká brilantní polonéza Es dur, op.22 se většinou hraje 

sólově, protoţe orchestrální part není tak významný. Skladba patří mezi technicky 

náročná díla. 
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Závěr 

 

Přínos Fryderyka Chopina spatřuji ve vytvoření osobité hudební řeči a v 

obohacení romantického slohu. Chopinovým originálním stylem se inspirovala 

řada významných autorů. Jeho dílo je dodnes vysoce ceněno a nalezlo pochopení 

doma i v zahraničí. 

Chopin po sobě zanechal pestrou klavírní tvorbu. Jiţ za svého ţivota byl 

uznávanou osobností. Na přelomu raného a vrcholného romantismu se stýkal 

s předními hudebními umělci. Svou výraznou hudební osobností a tvorbou přispěl 

ke kulturnímu rozvoji nejen Polska a Francie, ale celé Evropy. 

Cílem mé bakalářské práce je celkově vzbudit větší zájem o váţnou hudbu, 

především u mladé generace, ke které se klasická hudba dostává stále méně. 

Fryderyk Chopin patří ke skladatelům, jehoţ vysoká umělecká hodnota díla by se 

nikdy neměla vytratit ze světového klasického repertoáru a povědomí široké 

veřejnosti. 

Jeho hudební odkaz nás v dnešní uspěchané době snad stále více oslovuje 

a doufám, ţe zůstane zachován i pro další generace. 
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