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ВИКОНАВСЬКА І ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФРИДЕРІКА 

ШОПЕНА 

 

Початок ХІХ століття був тяжким періодом в історії Польщі. У 1795 

році вона втратила свою самостійність, що боляче відобразилось на долі 

народу і призвело до підйому національно-визвольного руху. В цих умовах 

відбулося становлення національної музичної школи. 

Творчість Ф. Шопена пов’язана з багатьма явищами художньої 

культури – з мистецтвом польського та інших слов’янських народів, Й. Баха, 

В. Моцарта, Л. Бетховена, французьких, австрійських і німецьких 

романтиків, віртуозів початку ХІХ століття, італійських оперних 

композиторів. Узагальнення багатьох важливих традицій світового мистецтва 

призвело до того, що творчість польського музиканта швидко завоювала 

світове визнання. У мистецтві Ф. Шопена органічно поєднались елементи 

всіх найважливіших стильових напрямів першої половини ХІХ століття. 

Глибока поетичність натури Ф. Шопена, романтичне сприйняття образів 

дійсності, правдивість почуттів надавали його творам і виконанню 

винятковості на тлі сучасників. За спогадами сучасників, гра Ф. Шопена 

відрізнялась м’яким, оксамитовим туше, ефектами «звукової імлистості», яку 

створювала його неповторна майстерність педалізації. У грі піаніста завжди 

відчувалася свобода і водночас дотримання ритму. Сам композитор писав: 

«Ліва рука – диригент, вона ніколи не повинна піддаватися коливанням; 

права рука може робити все, що заманеться». Гра Ф. Шопена завжди 

довершена, відзначалась скрупульозною шліфовкою найдрібніших деталей і 

досконалістю пальцевої техніки.  

Крім того, Ф. Шопен був видатним фортепіанним педагогом, який 

проклав у методиці викладання нові шляхи. На відміну від багатьох учителів 

свого часу, багато уваги він приділяв художній роботі над твором: працюючи 



над звуком і фразуванням. У роботі з учнями Ф. Шопен прагнув досягти 

розвитку техніки. Він ретельно проходив гами та етюди, але методи його 

роботи над досягненням рівності і самостійності пальців суттєво різнилися 

від загальноприйнятих. Із спогадів учнів композитора можна зробити 

висновок, що він намагався розвинути перш за все свободу рук і гнучкість 

зап’ястка. Для досягнення цього використовувались п’ятипальцеві вправи, 

але не на білих клавішах, як було прийнято, а на е, fis, gis, ais, h 

(«шопенівська постановка»). Грати ці вправи потрібно було спочатку на 

staccato, nonlegato, i нарешті, до legato. Відносно аплікатури у нього була своя 

думка: не вирівнювати силу пальців всупереч природі, а вміти використати їх 

природну особливість, тобто іти по шляху індивідуалізації їх у процесі вправ.  

У той час ще планували аплікатурні принципи, які склалися в епоху 

класицизму – гра «одними пальцями» майже при повній нерухомості 

зап’ястка. У зв’язку з цим і виникло головне правило використання коротких 

(1, 5) пальців на білих клавішах, довгих (2, 3, 4) – на чорних. Можливість 

задіяти рухи кисті відкрила нові перспективи аплікатури: використання 

коротких пальців на чорних клавішах, перекладання довших пальців через 

короткі. 

Ф. Шопен відіграв значну роль у розвитку фортепіанної фактури. У 

його творах, особливо ліричних, найбільш повно розкрилась «співуча душа» 

інструмента – найтонші «обертонові фарби» фортепіано, які проявились 

завдяки використанню педалі. Для досягнення цього композитор 

використовує комплекс таких фактурних прийомів: широкий діапазон між 

крайніми звуками, який створює враження об’ємності простору, глибинні 

баси, які сприяють появі багатьох часткових тонів і рухливість фігурацій, 

сприяючи розгортанню системи призвуків (обертонів), збагачуючи мелодію. 

Наспівність шопенівського стилю обумовлена мелодизацією тканини. 

Тут все співає: мелодія, пронизана народною пісенністю, співають 

доповнюючі голоси. Іноді це реальна поліфонія імітаційного чи контрастного 

типу. Часто зустрічаються голоси, приховані в акордових чи гармонічних 



фігураціях. У збагаченні гармонічних фігурацій прохідними нотами 

проявилась тенденція Ф. Шопена до мелодизації пасажів, які він вимагав 

грати як швидку мелодію, осмислюючи все до найменших мотивів.  

Обмеживши себе виключно виразними можливостями одного 

інструмента, Ф. Шопен вплинув на долю всієї музичної культури. Плідним 

було створення нових синтетичних форм романтичної музики, зокрема 

інструментальної балади, які стали підготовчим етапом у формуванні жанру 

симфонічної поеми.  
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