
Klasa VI a, b, c, d 

 

 

Niccolo Paganini 

 

Kompozytor włoski który urodził się w 1782 roku w Genui. 

Od najmłodszych lat przejawiał talent muzyczny. Choć jego rodzice nie byli muzykami, ojciec który 

pracował jako pośrednik handlowy, był miłośnikiem muzyki, choć nie grał na żadnym instrumencie. 

Ojciec postanowił sprawdzić zdolności syna i zaprowadził go do muzyków którzy byli znanymi 

artystami w mieście. Wszyscy jednoznacznie oznajmili, że mały Niccolo, przejawia fenomenalne 

zdolności do grania na skrzypcach. Postanowili rozwijać w nim talent i przez kilka lat uczęszczał na 

zajęcia z gry na skrzypcach. Gdy osiągnął wiek 13 lat. Niccolo pod opieka ojca pojechał do Parmy na 

poważne studia kompozytorskie. Nie jest pewne, czy miał tam również nauczyciela gry skrzypcowej, 

natomiast znany jest fakt, że będąc zaproszonym do posiadłości księcia Ferdynarda Bourbona, 

bezbłędnie odegrał bardzo trudny utwór którego wcześniej nie widział i nie słyszał w wykonaniu 

jakiegokolwiek skrzypka. W nagrodę otrzymał znakomite skrzypce roboty sławnego mistrza włoskiego 

Guarneriego.  

Po kilku letniej nauce w Parmie, ruszył razem z ojcem w trasę koncertową po swoim kraju – Italii. 

Wszędzie był bardzo dobrze przyjmowany, a wiadomość o Jego talencie roznosiła się po kraju szybko. 

W końcu zaproponowano mu aby został nadwornym skrzypkiem i dyrygentem w Lukce, a potem we 

Florencji. 

Nie przestawał jednak koncertować. Zdobywał coraz większą sławę, aż w końcu zaproponowano mu 

koncert w słynnej Sali operowej – La Scala w Mediolanie. 

Do roku 1828 Paganini występował i odnosił wspaniałe sukcesy wyłącznie na terenie Włoch. Dopiero 

w marcu tegoż roku, w wieku 46 lat, ruszył na podbój reszty Europy. Koncertował w Pradze, Wiedniu i 

Niemczech. Planował podróż do Polski, ale niestety z przyczyn dziś nieznanych, podróż ta nie doszła 

do skutku. 

Całe Jego życie to praca w Operze i koncertowanie. Nabierał coraz większego kunsztu wykonawczego 

i zdobywał nowych wielbicieli. Niestety byli i tacy, którzy uważali że Niccolo Paganini ze względu na 

swoją niebywałą technikę wykonawczą, zawarł pakt z diabłem. Ta wiadomość uczyniła Paganiniemu 

wielką przykrość. Publiczność przestała chodzić na jego koncerty, ponieważ bała się że diabeł 

któremu Paganini zaprzedał duszę, może i ich opętać jeśli przyjdą słuchać Niccolo. 

Nieliczna grupa miłośników jego muzyki nigdy go nie opuściła. Nie wierzyła w plotki które były 

głoszone wszem i wobec. 

Paganini zachorował na gruźlicę. Nawet udał się do Francji, ponieważ tam działał dość silny ośrodek 

leczniczy specjalizujący się w leczeniu tego schorzenia. Niestety. Mimo starań lekarzy tamtejszego 

ośrodka, niestety nie udało się wyleczyć Paganiniego z tej choroby. Zmarł w Nicei w roku 1040 czyli 

gdy miał 58 lat. 

 



Dorobek twórczy tego kompozytora jest ogromny. Do najwybitniejszych dzień Niccolo należy zbiór 24 

kaprysów, z których jeden jest najbardziej znany i podziwiany za trudność wykonawczą. 

To właśnie z powodu tego Kaprysu, niektórzy uznali że Paganini ma związki z diabłem. Technika gry 

oraz szybkość melodii to sprawiła. Ludziom się wydawało, że żaden człowiek bez związku z diabłem, 

nie mógł by tego zagrać. 

 

Zapiszcie treść lekcji w zeszytach oraz proszę abyście wysłuchali słynnego Kaprysu Niccolo 

Paganiniego i opisali swoje wrażenia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjAzqZMLMHY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjAzqZMLMHY

