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Sammanfattning 

Chopins andra pianosonat är, trots sin egendomlighet, ett av de stora romantiska pianoverken. 

I den här studien undersöker jag vad som binder ihop sonaten och gör den till det mästerverk 

den till slut har blivit erkänd som.  

 

För att undersöka detta har jag studerat Chopins liv innan och under sonatens tillkomst för att 

försöka hitta hans personliga kopplingar till musiken. Sedan har jag även gjort en analys av 

sonatens fyra satser där jag analyserar verkets genomgående teman och motiv. 

 

Genom mitt arbete har jag kommit fram till att det finns ett tydligt narrativ i verket, om än inte 

i en klassisk sonatform. Sammanhanget finns snarare i det känslomässiga och det motiviska 

och därför tror jag det blir särskilt viktigt att betona i en tolkning.  

 

För mig personligen innebär resultatet ett steg i rätt riktning för mitt eget framförande av 

musiken, och kanske kan det även hjälpa andra att hitta sin väg genom en av den romantiska 

pianolitteraturens mest svårtolkade verk. 

 

 

 

Nyckelord: Chopin, Piano, Sonat, Pianosonat, Romantik  
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1.Inledning 

Den andra pianosonaten färdigställdes av en sjuklig och mycket svag Chopin sommaren 1839 

på Georges Sands herrgård Nohant i Chateauroux, Frankrike. Dessa fyra satser, komponerade 

över ett spann på nästan två år, utgör tillsammans en helt unik sonatform som förbryllade och 

fascinerade både sin samtid och efterkommande pianister och publik. (Tomaszewski, 2015) 

 

Verket publicerades senare samma år och Robert Schumann, som tidigare titulerat Chopin 

med epitet geni, sa om sonaten att det var som om ”Chopin har försökt föra samman sina fyra 

mest bångstyriga kreationer” och att man knappast kan kalla det för en sonat (Howard, 2017). 

Liszt delade Schumanns uppfattning och ska ha uttalat sig om att Chopin borde hålla sig till 

miniatyrer så som valser, nocturner och mazurkor för att inte vanhelga sitt geni. (Oleksiak, 

2013) 

 

Det må så vara att B
b
-mollsonaten, ur ett formmässigt perspektiv, är svår att placera intill 

andra sonater skrivna under första halvan av 1800-talet eller tidigare, men finns det andra röda 

trådar genom verket? Hur kan eftervärlden se på sonaten för att kunna förstå Chopins 

uppenbara övertygelse om att den, trots den samtida musikelitens syrliga kritik, har ett 

genomgående sammanhang och narrativ? Och hur kan vi som musiker närma oss detta verk 

på ett sätt som gör Chopins visioner rättvisa? 

 

I den här uppsatsen kommer jag försöka svara på just dessa frågor. Jag vill se om mitt eget 

framförande av musiken kan bli tydligare av att få bättre insikt i de förhållanden under vilka 

sonaten skrevs.   

 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur Chopins tillvaro under sonatens tillkomst lyser igenom 

och bildar en röd tråd genom detta verk som vid första anblick kan verka svårbegripligt och 

osammanhängande. För att kunna göra det kommer jag försöka ta reda på vad den betydde för 

kompositören och analysera hur den är komponerad för att i slutändan kunna hitta en 

interpretation som kanske ligger närmare Chopins egen intention. 

 

2 Metod 
 

De två aspekter av sonaten jag behöver gå in närmare på är dels den historiska bakgrunden 

och dels en mer musikteoretisk analys av verket i sin helhet. 

http://en.chopin.nifc.pl/redirect/1,3
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2 Historia 

I bakgrunden vill jag ge en kort sammanfattning av Chopins liv fram till 1836-37 och sedan 

gå in djupare på detaljerna kring sonatens tillkomst. Vad drev honom till att skriva musiken? 

Och vad betydde den för honom? För att ta reda på detta läser jag Pam Browns biografi 

(Frederic Chopin, 1995) samt diverse artiklar och uppsatser skrivna om hans liv mellan åren 

1836-39. Jag kommer fokusera på att ta reda på hur Chopin kände angående sitt komponerade 

av den här sonaten och vilka händelsen och upplevelser som inspirerade honom till att skriva 

den.     

2.2 Analys 

Analysmomentet är inte menat att vara en detaljmässig musikalisk analys utan snarare en 

undersökning av en mer övergripande art. Målet är framför allt är att titta närmare på de 

grundstenar sonaten är byggd på, och vilka de motiv som håller ihop verket är. Dessa motiv 

finns samlade i en motivförteckning (se bilaga). Jag är medveten om att en så övergripande 

analys kommer sakna visst djup men syftet med den analytiska delen är att se de grova dragen 

så som teman, motiv och form. Helt enkelt sonatens struktur i sin helhet. Jag kommer bryta 

ner varje sats i mindre delar och försöka se samband mellan dem, se vad som binder dem 

samman med varandra.   

3. Bakgrund 

3.1 Chopin 

Chopin föddes den första mars 1810 i Zelazowa Wola, strax utanför Warszawa. Han föddes in 

i Polens övre medelklass och hans musikaliska talanger upptäcktes tidigt när han som liten 

började spela piano för sin mamma. Sex år gammal började han ta pianolektioner för 

pianoläraren och familjevännen Adalbert Zywny och som tolvåring började han studera 

komposition för kompositionsläraren Joseph Elsner vid Warszawakonservatoriet. (Brown, 

1995, s. 6–7) 

 

Som nittonåring reste han, likt Haydn, Mozart och Beethoven före honom, till Wien för att 

pröva sina vingar som internationell pianist och kompositör. Han komponerade flera av sina 

betydande tidiga verk under sin tid i Wien och när han två år senare återvände till Warszawa 

blev han mottagen med stor entusiasm. (Brown, 1995 s. 15-19) De starka dragen av polsk 

musiktradition i hans kompositioner, som mazurkor och polonäser, gav det polska folket, som 

sedan 1815 var under ryskt styre, en känsla av polsk nationalism och patriotism som förut inte 

stått att finna i konstmusiken. När han lämnade Polen, den här gången för Paris (via München 

och Stuttgart), visste han förstås inte att han aldrig mer skulle kunna återvända. Den 28 
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november 1831 gjorde polackerna revolution mot det ryska styret och därefter följde en lång 

period av oro i landet. För Chopin skulle det allvarliga läget i hans hemland utgöra ett stort 

orosmoment i resten av hans liv och, som vi ska se, influera flera av hans framtida 

kompositioner.
 
(Oleksiak, 2013) 

3.2 Begravningsmarschen 

Det som senare skulle bli den andra sonatens tredje sats, och utan tvekan sonatens centrum, 

skrevs redan 1837 – två år innan de andra satserna – utan tanke på kontext eller ytterligare 

satser. Originalmanuskriptet till den kända marschen är daterat den 28 november 1837, 

årsdagen för den polska revolten sex år tidigare. (Tomaszewski, 2015) Det kan förstås vara en 

tillfällighet men med tanke på musikens karaktär och vetskapen om vilken betydelse det 

datumet hade för Chopin känns det osannolikt. Rachmaninov, som spelade sonaten frekvent 

under hela sin karriär, sa om marschen att det inte bara är en begravning. Han påstod att ”det 

är ett helt folk som marscherar”, och om man ser till den historiska kontexten verkar han vara 

inne på rätt spår. (Mats Widlund, personlig kommunikation, Juni 2016) 

 

Men den förklaringen är heller inte hela sanningen. Under året 1837 försämrades Chopins 

hälsa kraftigt och vi kan börja känna igen historieböckernas svaga och bräckliga Frederic 

Chopin. (Brown, 1995 s. 35) Det är ingen tvekan om att Chopin under den här perioden fick 

lära känna den dödsångest som han till och från skulle leva med för resten av sitt liv. 

(Tomaszewski, 2015) Man kan nästan säga att det är som att han har skrivit sin egen 

begravningsmarsch.  

 

3.3 Mallorca och Nohant 

I slutet av 1836, året innan begravningsmarschen skrevs, träffade han för första gången 

författaren George Sand (född Amantine Aurore Dupin) och under det kommande året blev de 

förälskade. Hon hade just gått igenom en skilsmässa och för att undvika publiciteten 

förhållandet gav upphov till bestämde de sig för att tillbringa vintern 1838 på Mallorca. Till 

en början var vistelsen paradisisk och de båda njöt av det lugna livet i den lilla bergsbyn 

Valldemossa där Chopin skrev bland annat den vackra och kraftfulla F-mollballaden. Men 

efter någon månad visade det sig att de hade underskattat Mallorcas vintrar och snart blev de 

isande kalla vindarna för mycket för Chopin som redan var i ganska dåligt skick. Han blev 

ännu sjukare än förut och höll nästan inte på att överleva den oplanerade och panikartade 

båtresan hem till Paris. De bosatte sig till slut på George Sands herrgård Nohant och där 

började Chopin sakta men säkert återfå hälsan. (Brown, 1995) Det var också här han skrev de 

resterande tre satserna i den andra pianosonaten – tre febrigt ångestladdade stycken som han 

bygger runt den tunga och mörka, sedan två år redan färdigställda, begravningsmarschen.  

 

 

http://en.chopin.nifc.pl/redirect/1,3
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Chopin is still up and down, never exactly good or bad. […] He is gay as soon as he feels 

a little strength, and when he’s melancholy he falls back onto his piano and composes 

beautiful pages. (Letter from George Sand to Charlotte Marliani, end of July 1839) 

(Oleksiak 2013) 

 

Uppenbarligen var Chopins arbete med B
b
-mollsonaten något som uppslukade honom totalt 

och tog all hans energi under tiden han skrev den. Detta pekar också på vilken betydelse 

verket hade för honom personligen.  

3.4 Efter publicering 

En sista sak som kan vara relevant att nämna gällande Chopins egen relation till B
b
-        

mollsonaten är ett par händelser som inträffade efter att den blivit färdigkomponerad. Chopin 

skrev detta stycke i ett brev till George Sands dotter (från hennes tidigare äktenskap) efter en 

vistelse i London. 

When I was playing my Sonata in B flat minor amidst a circle of English friends, an 

unusual experience befell me. I executed the allegro and scherzo more or less correctly 

and was just about to start the [funeral] march, when suddenly I saw emerging from the 

half-opened case of the piano the cursed apparitions that had appeared to me one 

evening in the Chartreuse [on Majorca]. I had to go out for a moment to collect myself, 

after which, without a word, I played on. (Oleksiak, 2013) 

 

Hallucinationerna han skriver om vittnar om hans förhållande till sonaten. Liksom flera andra 

kompositörer genom musikhistorien verkar Chopin ha haft en nära sjuklig relation till sin 

egen musik och musikens påverkan på honom lyste igenom mycket tydligt. (Howard, 2017)  

4 Analys  

Sonaten består av 4 satser med betäckningarna Grave, Scherzo, Marche Funebre och Presto. 

Som notexempel för min analys använder jag Carl Mikulis urtext från 1895, utgiven av 

Schirmer förlag (Chopin, 1895). Alla de motiv som jag refererar till i analysen finns, förutom 

i texten, även samlade i en motivförteckning. 
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4.1 Sats 1 

Ex 1 

 

Den första satsen inleds med ett av sonatens genomgående motiv. Den olycksbådande 

fallande stora sexten (Motiv 1) under betäckningen Grave sätter förtecknen för hela sonaten, 

dödsdömer den redan från första takten. Det är en mörk och kraftfull inledning som inte bara 

förebådar resten av sonatens sinnesstämning men som också utlovar stor dramatik och de 

känslomässiga ytterligheter som hör romantiken till.     

Ex 2   

  

Den mörka inledningen leder in i ett plötsligt sforzando som sätter igång en snabb och 

stormig ackompanjemangsfigur i pianots lägre register. Under betäckningen agitato börjar det 

första temat som består av ett annat av sonatens huvudmotiv (Motiv 2) – den fallande tersen 

följd av ett likadant eko med upptakt (takt 3 i ex 2). Temat är oroligt, flåsande, konstant jagat 

av vänsterhandens obönhörligt pådrivande motorik. Temat växer till klimax (konstant med 

samma upprepade rytmiska motiv) och går in i en repris av temat, den här gången med 

kraftigare dynamik och tjockare textur. När temat når höjdpunkten för andra gången fortsätter 

musiken vidare in i de kraftfulla ackord som förkunnar den första satsens sidotema. (Se början 

av ex 3)        
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Ex 3 

  
Sidotemat är en sångbar melodi med enkel harmonisering som påminner mycket om en koral. 

Det känns inte direkt långsamt eller helt lugnt men det blir ändå en stor kontrast till 

huvudtemat på grund av den något flytande, tyngdlösa karaktären. Särskilt i utvecklingen av 

temat, skalan upp och ner i D
b
-dur (takt 11 i ex 3) känns nästan drömsk. Även sidotemat får 

en repris där man för första gången i sonaten kan känna igen det som vi idag ser som typiskt 

Chopinskt. Samma svävande melodi men den här gången i sopranregister med en 

ackompanjemangsfigur i trioler under sig. Temat växer och mynnar ut i en stor romantisk 

höjdpunkt som känns långt ifrån sonatens början och kastas sedan tvärt in i nytt motiv vi inte 

hört förut. 

 

Ex 4 

  
 

 

Det nya motivet (Motiv 3) upprepas gång på gång i vågor upp och ner över klaviaturen. 

Atmosfären blir återigen orolig och osäker, det växer i dynamik och spårar nästan fullkomligt 

ur harmoniskt innan expositionens dynamiska höjdpunkt först leder oss in i reprisen (ex 5) – 
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påminnelsen om det oundvikliga mörka – och sedan in i genomföringen. 

 

Ex 5 

  
 

Ex 6 

  
 

Genomföringen börjar med en återupprepning av sonatens andra motiv (ex 6), den här gången 

i oktaver i mörkt register. Sedan följer något av en kamp mellan ljus och mörker, där 

vänsterhandens upprepade Motiv 2 ställs mot högerhandens vädjande melodier. Det är ett 

ganska vågat harmoniskt landskap vi rör oss i och det skaver ofta mellan de olika motiven. 

Hela den första halvan av genomföringen består egentligen av den här striden som hela tiden 

intensifieras och till slut exploderar in i den passage som är satsens odiskutabla höjdpunkt.  

 

Ex 7 
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Passagen, som vi ser början på här, är berömd av flera anledningar. Dels är det en genial 

kombination av motiv, nämligen Motiv 1 och 2. Under huvudtemat hör vi plötsligt för första 

gången sedan inledningen hur den mörka fallande sexten gång på gång slår mot det jagade 

första temat i högerhanden. Sonatens två tydligaste motiv – ”dödsmotivet” i vänster och det 

skräckslagna huvudtemat i höger - ställs mot varandra i en lång uppgörelse i slutet av 

genomföringen.  

Passagen är också berömd för sin tekniska svårighet, det är ett av de ökända ställena i 

pianorepertoaren. Kanske speglar svårigheten i utförandet den pågående musikaliska kampen. 

Slutligen är genomföringens höjdpunkt geniförklarad eftersom när vi landar i satsens 

återtagning går vi rakt in i sidotemat igen. Först här inser vi att vi redan är inne i 

återtagningen, förstatemat som spelas i högerhanden under ex 7-passagen dubbelagerar både 

som höjdpunkt i genomföringen och som återtagning av huvudtemat.  

 

Mot slutet av återtagningen går höjdpunkten vidare in i en kort coda. Det bygger upp 

ytterligare och Chopin avslutar sin kompakta och extremdramatiska förstasats med ett antal 

stora ackord i fff och i dur. Att satsen inte slutar i moll som man hade kunnat förvänta sig 

skapar trots de stora tydliga slutackorden en känsla av att det inte är fullbordat. Vi kan vara 

säkra på att kampen fortsätter i nästa sats.  

 

Ex 8 

 

 

4.2 Sats 2 
Den andra satsen, markerad Scherzo, är - trots den flåsande första satsen - en upptrappning i 

intensitet. Dramatiken och framförallt romantiken finns inte längre där på samma sätt, men de 

är ersatta med en hård rytmik och aggressivitet som genomsyrar hela scherzodelen. Om man 

bara fick höra rytmerna och inget annat så skulle den lätt kunna misstas för någon vildare 

komposition av Prokofiev i typisk A-B-A-form.   
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Ex 9 

 
 

Det rytmiska motivet i början (Motiv 4), fyra korta åttondelar och en accentuerad fjärdedel 

(ofta med en upptakt) utgör grunden för hela satsen. 

 

Ex 10 

Temat stiger till en snabb och plötslig höjdpunkt och mynnar sedan ut i det klocklika 

upprepade temat som är snarlikt Motiv 3 i sats 1. Där kommer motivet som en tvär förändring 

och det har precis samma effekt här. För ett ögonblick ändras stämningen till en lågmält 

väntande, nästan bävande, karaktär innan scherzot plötsligt sätter igång igen (sista takten i ex 

10). 

   

Samma procedur upprepas en andra gång med den här gången avslutas det inte med klockorna 

utan i ett bestämt "statement" som avslutar Scherzots första halva. Här tar han Motiv 3 men 

förskjuter det med ett slag framåt så att den sista accentuerade fjärdedelen hamnar på ettan i 

nästa takt. Därmed sätter han en tydlig punkt. 

 

Ex 11 

  
Han börjar den andra delen av det snabba Scherzot med kromatiska stegringar i treklanger. 

Hela tiden ökar dynamiken och när den tredje stegringen kommer faller den plötsligt ner i en 

virvlande vals (också byggd på Motiv 4) som snabbt avbryts med stora ackord innan det 

återigen faller tillbaka in i scherzots huvuddel. Det är strukturmässigt ett fullkomligt kaos och 
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Chopin kastar sig nästan medvetslöst mellan olika teman och bilder som virvlar förbi för 

snabbt för att man helt ska kunna uppfatta dem. Medan han i första satsen fortfarande 

kämpade och desperat försökte mota undan mörkret är det som att han här endast kan låta sig 

slungas fram och tillbaka mellan utan att kunna ge motstånd. 

 

Den andra halvan avslutas på med samma bestämda Motiv 4 som den första, och nu upphör 

plötsligt kaoset när vi kliver in i den andra satsens mittendel - en enkel vaggviseliknande sång 

i stormens öga. 

 

 

Ex 12 

 
 

Värt att nämna kan vara att den enkla vackra melodislinga som nu upprepas i olika former 

kretsar kring den uttrycksfulla lilla sexten, precis som Motiv 1. Men den här gången omvänt, 

dvs nerifrån och upp istället för det olyckbådande fallande dödstemat från första satsen. Det 

här temat speglar också just motsatsen, trygghet istället för det hotande oroliga. Kanske kan 

det uppfattas som en illusion mitt i kaoset, som ett sedan länge bortglömt barndomsminne 

som plötsligt kommer tillbaka i denna allt mer feberyrande sonat. 

 

Temat spinner vidare, helt obekymrat om tid eller form och blir en duett (fortfarande kvar i 

vaggsången) mellan melodin och en djupare stämma som kommer in med ett eget mjukt 

fallande tema (ex 13).  
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Ex 13 

 
 

Efter en repris av just den delen stannar temat upp något, hakar upp sig på en fras om och om 

igen som börjar falla kromatiskt och öka i både tempo och dynamik och nästan utan att vi har 

märkt det är vi plötsligt i det hetsiga Scherzot igen.  

 

 

 

 

 

Ex 14 

 
 

Scherzodelen tas i repris och slutar sedan i en enda sista fras av mittendelens vaggvisetema 

som verkar komma långt bortifrån - en sista ljusglimt. Därmed slutar denna sats också med 

viss förväntan, i G
b
-dur (alltså parallelltonarten till satsens huvudtonart E

b
-moll) och med ett 

enda långt klingade ackord i pianissimo. Varken första eller andra satsen har känts helt 

avslutad utan har lett upp till det som är sonatens stora mittpunkt, begravningsmarschen. 
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4.3 Sats 3 

 
Ex 15 

 
 

I botten till hela marschen ligger vänsterhandens (och högerhandens tummes) tunga 

långsamma ackord. Fram och tillbaka mellan två lägen – en tydlig referens till tunga 

långsamma steg. Växelvis höger och vänster fot och på det ett nytt motiv (Motiv 5) som vi 

inte har hört tidigare vars rytmik ligger till grund för hela marschen. Det är lätt att säga att 

temat låter som en typisk begravningsmarsch, men jag tror att man ska komma ihåg att det är 

till stor del för att det här stycket satte standarden för vad som är just det – en typisk 

begravningsmarsch.  

 

Motiv 5 har faktiskt också, likt andratemat i sats två, en tydlig koppling till Motiv 1 – 

dödstemat. Den tunga punkteringen som landar i en halvnot är exakt identisk. Skillnaden är 

att det i marschen ligger kvar på samma ton - det starka uttrycket i första och andra satsen är 

borta. Nu är temat lågt och vilande, lika mörkt som förr men utan någon strävan åt hotfullhet 

eller trygghet.  

 

 

Ex 16 
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Marschen växer sakta och vänder via det kraftfulla A
b
7 ackordet till parallelltonarten D

b
-dur 

när det sorgsamma går in i något stoltare. Fotstegen hörs inte längre och även om det 

fortfarande är smärtsamt så är det också mycket mäktigare, och det låter nästan som om en 

full orkester plötsligt kommit in. Efter detta utbrott kommer den stadiga rytmen tillbaka med 

pukslagaren (ex 16 takt 9) som gestaltas av en djup drill och sedan återvänder vi till fotstegen 

och huvudmotivet igen.  

 

Efter ännu ett utbrott återkommer huvudtemat en sista gång innan det sista fotsteget i vänster 

hand tar ett långsamt kliv nedåt och går över i tredje satsen andra del.  

 

Ex 17 

 
 

Detta är det enda helt nya tema som inte har någon anknytning till något av de återkommande 

huvudmotiven. Paradoxalt nog passar det in otroligt bra i sonatens stuktur. I och med 

övergången till denna himmelskt svävande melodi skapas en enorm kontrast som förstärks av 

att man inte kan känna igen något av det från tidigare i sonaten. Det är verkligen en helt annan 

värld Chopin stiger in i här.  

 

De flesta är nog överrens om att den här sidan musik är bland det vackraste Chopin skrev, 

men hur ska vi tolka den i sitt sammanhang? Är den en övertygelse om nytt liv efter döden? 

Eller en stilla hyllning till livet som varit? Jag tror att man också kan se det som en fullkomlig 

vila. Det finns ingen oro över huvudtaget och knappt något utom melodin som driver musiken 

framåt. Jag förstår den hoppfulla tolkningen om man bara hör den här satsen för sig, men i sin 

kontext är det snarare en fullkomlig avsaknad av intensitet och dramatik, en tidlös sång som 

bara existerar för sig själv utan att minnas det gamla. 

 

Sedan kommer vi tillbaka till verkligheten igen och den sorgsna begravningen de två första 

satserna lämnat efter sig. Återtagningen av marschen är exakt identisk till expositionen och 

avslutas på samma sätt fast utan fotsteget som leder in i den andra världen.    
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4.4 Sats 4 

 
Ex 18 

 
Den fjärde och sista satsen är på flera sätt det märkligaste Chopin någonsin komponerade. Det 

är en knappt en och en halv minut lång närapå atonal viskning som spelas helt unisont mellan 

händerna i sotto voce. Arthur Rubinstein sa att det var "vinden som viner kring gravstenarna 

efter begravningsmarschen" och även om det är en på alla sätt passande tolkning är det 

omöjligt att veta vad Chopin själv tänkte. Vad vi i alla fall kan vara säkra på är att det inte är 

en positiv eller uppmuntrande bild han lämnar oss med. Det är som en kort kommentar på den 

långa marschen som speglar skräck och oro. Kanske kände Chopin att han inte kunde uttrycka 

sin ångest bra nog i den tidens konventionella tonspråk, och i så fall också kan man nog säga 

samma sak om sonatens hela form kontra den tidens norm. 

 

 

Ex 19 

 
 

Han avslutar sonaten i ett starkt sista ackord i B
b
 moll. Det finns en klagan i det långa hoppet 

från basoktaven upp till ackordet men också en känsla av avslut, en sista uttrycksfull 

kraftansträngning efter den korta intensiva urladdning som den fjärde satsen är. I och med det 

håller löftet om det mörker och drama som sonatens inledande toner så olycksbådande 

utlovar. 
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5 Slutreflektion 

Efter att ha studerat bakgrunden till sonaten och analyserat den är jag helt säker på att Chopin 

hade ett tydligt narrativ framför sig när han skrev sonaten. Visst har han tänjt en del på 

gränserna för hur en sonat kan se ut men länkarna som binder satserna samman finns där klart 

och tydligt, både på det rent hantverksmässiga planet och på det emotionella.  

Sonatens mottagande får kanske också ses i ljuset av respekten som den klassiskt strikta 

sonatformen fortfarande ingav under första halvan av 1800-talet. Och för övrigt blir Franz 

Liszts uttalande om att Chopin inte borde skriva storskaliga verk dessutom lätt ironiskt när 

man ser till det faktum att Liszt själv, 20 år senare, med hästlängder skulle slå Chopins rekord 

i att skriva svårförstådda pianosonater med sin fullkomligt banbrytande H-mollsonat som 

orsakade betydligt mycket mer kontrovers än Chopins andra. 

När det kommer till själva framförandet av sonaten tror jag att det är viktigt att försöka 

projicera de motiviska element som hela tiden återkommer. Eftersom sonaten inte riktigt 

håller ihop på ett klassiskt formmässigt sätt måste man förmedla den starka tematik som 

guidar pianisten genom verket.  

Slutligen så tycker jag, nu efter att ha både spelat och studerat Chopins andra pianosonat, att 

det emotionella sammanhanget och spelar en mycket stor roll. Det finns ett logiskt narrativ i 

att vi först kastas in i en vild kamp mellan ljus och mörker och sedan slutar med 

begravningsmarschen och det kaos som är sista satsen. Det jag verkligen tar med mig från 

detta arbete är hur mycket lättare det blir att förstå sonaten när vi vet vad den betydde för 

Chopin själv.   
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Bilaga – Huvudmotivförteckning 

Motiv 1 

 

Motiv 2 

 

Motiv 3 

 
 

Motiv 4 

 

 
Motiv 5 

 


