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Εισαγωγή 
   Ο Niccolò Paganini γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1782 και απεβίωσε στις 27 Μαΐου 1840. Ήταν 
Ιταλός βιολιστής, κιθαρίστας και συνθέτης. Ήταν ο πιο διάσηµος βιρτουόζος βιολιού της εποχής 
του, και άφησε το στίγµα του στα θεµέλια της σύγχρονης τεχνικής βιολιού. Οι συνθέσεις του 
περιέχουν κυρίως έργα για βιολί, ορχήστρα και µουσική δωµατίου. Τα 24 Καπρίτσια (µερικά από 
τα πιο περίπλοκα κοµµάτια που έχουν συνθέσει ποτέ για βιολί) για το Solo βιολί Op. 1 είναι από τις 
πιο γνωστές συνθέσεις του και έχουν εµπνέυσει πολλούς εξέχοντες συνθέτες, όπως τον Franz Liszt. 
Οι εξαιρετικές ικανότητες του στο βιολί, η εντυπωσιακή δεξιοτεχνία και τεχνική του έλαβαν 
µυθικές διαστάσεις.  



Βιογραφία 
Παιδική ηλικία 

   Ο Niccolò Paganini γεννήθηκε στη Γένοβα, τότε πρωτεύουσα της Δηµοκρατίας της Γένοβας. 
Ήταν το τρίτο από τα έξι παιδιά του λιµενεργάτη Antonio Paganini και της Teresa Bocciardo. Ο 
πατέρας του Paganini ήταν ένας φτωχός έµπορος, αλλά κατάφερε να συµπληρώσει το εισόδηµά του 
παίζοντας µουσική µε µαντολίνο. Στην ηλικία των πέντε ετών, ο Paganini άρχισε να µαθαίνει 
µαντολίνο και βιολί από τον πατέρα του (αφοσιωµένος ερασιτέχνης µουσικός) αλλά ύστερα 
µεταπήδησε στο βιολί µέχρι την ηλικία των επτά. Τα µουσικά του ταλέντα αναγνωρίστηκαν 
γρήγορα, κερδίζοντας πολλές υποτροφίες για µαθήµατα βιολιού. Ο νεαρός Paganini σπούδασε σε 
διάφορους τοπικούς βιολιστές, συµπεριλαµβανοµένων των Giovanni Servetto (επαγγελµατίας 
βιολιστής θεατρικής ορχήστρας) και Giacomo Costa (maestro di capella του καθεδρικού ναού στο 
San Lorenzo) , αλλά η πρόοδός του ξεπέρασε γρήγορα τις ικανότητές τους. Ήδη από την ηλικία 
των δώδεκα ετών συνέθετε και έδινε συναυλίες σε εκκλησίες και ιδιωτικούς χώρους, 
επιδεικνύοντας αξιοσηµείωτες δεξιότητες. H πρώτη δηµόσια εµφάνισή του καταγράφεται περίπου 
το 1793, στη Γένοβα, η οποία στέφθηκε µε επιτυχία. Δύο χρόνια αργότερα, ο Paganini και ο 
πατέρας του ταξίδεψαν στην Πάρµα της Ιταλίας για να ζητήσουν περαιτέρω καθοδήγηση από τον 
Alessandro Rolla. Όταν άκουσε τον Paganini να παίζει βιολί, ο Rolla τον παρέπεµψε αµέσως στον 
δάσκαλό του, τον Ferdinando Paer για µαθήµατα σύνθεσης και αργότερα, στον δάσκαλο του Paer, 
τον Gasparo Ghiretti. Αν και ο Paganini δεν έµεινε αρκετό καιρό µε τον Paer και τον Ghiretti, και οι 
δύο είχαν σηµαντική επιρροή στο ύφος της σύνθεσής του.  Στα τέλη του 1796, ο Paganini 
επέστρεψε στη Γένοβα ως ολοκληρωµένος πλέον µουσικός και έχοντας διευρύνει σηµαντικά τις 
γνώσεις του στους τοµείς της σύνθεσης και της ενορχήστρωσης και άρχισε να συνθέτει και να 
ερµηνεύει συνήθως σε εκκλησίες. Επίσης, έθεσε το δικό του πρόγραµµα αυστηρής εξάσκησης. 
Μερικές φορές έφτανε τις 15 ώρες την ηµέρα, εξασκώντας τις δικές του 
συνθέσεις, οι οποίες ήταν συχνά αρκετά περίπλοκες, ακόµη και για τον 
ίδιο. 

Αρχή της καριέρας  

   Οι Γάλλοι εισέβαλαν στη βόρεια Ιταλία τον Μάρτιο του 1796. Οι 
Παγανιστές αναζήτησαν καταφύγιο στην ιδιοκτησία της χώρας τους στο 
Romairone, κοντά στο Bolzaneto. Σε αυτήν την περίοδο πιστεύεται ότι 
ο Paganini ανέπτυξε τη σχέση του µε την κιθάρα. Έµαθε κιθάρα, αλλά 
προτίµησε να παίζει µόνος του, παρά σε δηµόσιες συναυλίες. Εξαιτίας την εισβολής των 
ναπολεώντιων στρατευµάτων, µέχρι το 1800, ο Paganini ακολουθώντας τον πατέρα του ταξίδεψαν 
στο Λιβόρνο, όπου ο Paganini οργάνωσε συναυλίες ενώ ο πατέρας του εργαζόταν σε ναυτιλιακή 
επιχείρηση. Το Σεπτέµβριο του 1801, ο 18χρονος Paganini διορίστηκε ως πρώτο βιολί της 
Δηµοκρατίας της Λούκκα, αλλά ένα σηµαντικό µέρος του εισοδήµατός του προήλθε ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας. Η φήµη του ως βιρτουόζος βιολιστής τον µετέτρεψε αργά σε έναν τζογαδόρο, πότη 



και γυναικά τα οποία αρνήθηκε συχνά σε επιστολές προς τον Τύπο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στην 
αρχή της καριέρας, όταν ο Paganini ξεκίνησε σόλο περιηγήσεις σε 
ηλικία 15 χρονών, αντιµετώπιζε µια ψυχολογική κατάρρευση και 
στράφηκε στον αλκοολισµό, µε ανάλογη διακοπή από την καριέρα 
του. 
   Το 1805, η Λούκκα προσαρτήθηκε από τον Ναπολέοντα της 
Γαλλίας και η περιοχή παραχωρήθηκε στην αδελφή του Ναπολέοντα, 
Elisa Bonaparte Baciocchi. O Paganini έγινε βιολιστής της Αυλής 
των Baciocchi, ενώ προσέφερε µαθήµατα µουσικής στον σύζυγο της 
Elisa, τον πρίγκιπα Felice Baciocchi. Το 1807, η Baciocchi έγινε η 
Μεγάλη Δούκισσα της Τοσκάνης και η Αυλή της µεταφέρθηκε στη 
Φλωρεντία. Ο Paganini ήταν µέρος της συνοδείας, παράλληλα 
συνέχισε να συνθέτει, ολοκληρώνοντας αρκετές σονάτες για βιολί 
και κιθάρα, καθώς και το πρώτο σηµαντικό έργο του για βιολί και 
ορχήστρα, το οποίο γράφτηκε για τον εορτασµό των γενεθλίων του 
Ναπολέοντα και πήρε το όνοµά του. Όµως προς το τέλος του 1809, 

συνέχισε την καριέρα του ως αυτόνοµος µουσικός, εγκαταλείποντας την αυτοκρατορική Αυλή των 
Bachiocchi. 

Ακµή της καριέρας  

   Για τα επόµενα χρόνια, ο Paganini πραγµατοποίησε περιοδείες σε περιοχές γύρω από την Πάρµα 
και τη Γένοβα. Αν και ήταν πολύ δηµοφιλής στο τοπικό κοινό, δεν ήταν ακόµα πολύ γνωστός στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Παρέµεινε για ένα διάστηµα στο Μιλάνο, όπου προσκλήθηκε από τον 
Alessandro Rolla να συµµετάσχει ως µουσικός στο θέατρο. Την ίδια περίοδο, σύναψε ερωτικές 
σχέσεις µε την Αντζολίνα Καβανά, µε την οποία εγκαταστάθηκαν στην Πάρµα. Μετά το τέλος του 
δεσµού τους που διήρκησε για λίγους µήνες, ο Paganini κατηγορήθηκε από τον πατέρα της για 
απαγωγή της κόρης του, γεγονός που οδήγησε σε ολιγοήµερη φυλάκιση του. Η πρώτη του ευκαιρία 
για να αποκτήσει περισσότερη αναγνώριση προήλθε από µια συναυλία 
του 1813 στη La Scala στο Μιλάνο. Η συναυλία αυτή είχε µεγάλη 
επιτυχία. Ως αποτέλεσµα, ο Paganini άρχισε να προσελκύει την προσοχή 
άλλων διακεκριµένων, αν και πιο συντηρητικών, µουσικών σε όλη την 
Ευρώπη. Οι πρώτες συναντήσεις του µε τον Charles Philippe Lafont και 
τον Louis Spohr δηµιούργησαν έντονη αντιπαλότητα. Οι συναυλιακές του 
δραστηριότητες, ωστόσο, περιορίζονταν στην Ιταλία για τα επόµενα 
χρόνια. Την ίδια περίπου περίοδο ολοκλήρωσε το δεύτερο κοντσέρτο για 
βιολί (op. 7), γνωστό κυρίως για το τελευταίο µέρος του, ένα ροντό, που 
ονοµάστηκε La campanella εξαιτίας της χρήσης ενός τριγώνου για τη 
µίµηση του ήχου µίας καµπάνας. Το έργο ενέπνευσε αργότερα τον Franz 
Liszt στη σύνθεση της φαντασίας Grande fantasia de bravoure sur La 
clochette. Ακολούθησε το τρίτο κοντσέρτο για βιολί, που ολοκληρώθηκε 
το 1828, έργο που δεν συγκαταλέγεται στις σπουδαιότερες δηµιουργίες 
του, ωστόσο είναι αξιοσηµείωτο το adagio ως προς τη χρήση του 
pizzicato µε τρόπο που τα έγχορδα της ορχήστρας να λειτουργούν ως µία 
κιθάρα. 
   Το 1827, ο Ιταλός Πάπας Leo XII τίµησε τον Paganini µε το Τάγµα του χρυσού σπιρουνιού, µία 
αναγνώριση η οποία δινόταν σε αυτόν που συνείσφερε το έργο του στην δόξα της Καθολικής  



εκκλησίας. Η φήµη του εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη µε µια περιοδεία συναυλιών που ξεκίνησε 
από τη Βιέννη τον Αύγουστο του 1828, και συνέχισε σε κάθε µεγάλη ευρωπαϊκή πόλη στη 
Γερµανία, την Πολωνία και τη Βοηµία µέχρι τον Φεβρουάριο του 1831 στο Στρασβούργο. Κατά τη 
διάρκεια της τρίµηνης παραµονής του στη Βιέννη, πραγµατοποίησε πολυάριθµες συναυλίες σε 
διαφορετικά θέατρα της πόλης, ενώ σύµφωνα µε την αλληλογραφία του, ενθουσιάστηκε από τη 
µουσική παιδεία του κοινού. Στο ίδιο διάστηµα συνέθεσε τρία έργα για βιολί και ορχήστρα: ένα 
καπρίτσιο που δεν σώζεται, βασισµένο στο Là ci darem la mano του Don Giovanni του Mozart, τη 

σονάτα Maestosa suonata sentimentale (op. 27) που αποτελείται 
από παραλλαγές του εθνικού ύµνου της Αυστρίας και το έργο 
La tempesta (op. 36). Εγκατέλειψε τη Βιέννη το καλοκαίρι του 
ίδιου έτους και επόµενος σταθµός του υπήρξε η Πράγα. Η 
παραµονή του στην πρωτεύουσα της Τσεχίας αποδείχθηκε 
λιγότερη επιτυχηµένη, καθώς οι συναυλίες του 
αντιµετωπίστηκαν από το κοινό µε επιφύλαξη. Πιθανότερη 
αιτία για την κριτική που αντιµετώπισε αποτέλεσαν οι ριζικά 
διαφορετικές αντιλήψεις που ενσωµάτωνε η σχολή της Βοηµίας, 
σύµφωνα µε τις οποίες η τεχνική αποτελούσε περισσότερο µέσο 
προς την πραγµάτωση των µουσικών και εκφραστικών στόχων 
του ερµηνευτή και λιγότερο πεδίο επίδειξης της δεξιοτεχνίας 
του. Τον Ιανουάριο του 1829 και για τα επόµενα δύο χρόνια, ο 
Paganini περιόδευσε στη Γερµανία και στην Πολωνία, 
οργανώνοντας περισσότερες από εκατό συναυλίες σε συνολικά 
σαράντα πόλεις και ολοκληρώνοντας παράλληλα το τέταρτο 
κοντσέρτο για βιολί σε ρε ελάσσονα. Παρά το γεγονός πως 
κατόρθωσε να κερδίσει σε µεγάλο βαθµό την αναγνώριση του 
Γερµανικού κοινού, ορισµένοι επαγγελµατίες µουσικοί και 

κριτικοί εστίασαν µε αρνητικό τρόπο στην εκκεντρικότητα των εκτελέσεών του. Το Φεβρουάριο 
του 1831 ταξίδεψε στο Παρίσι όπου πραγµατοποίησε την πρώτη συναυλία του επί γαλλικού 
εδάφους, παρουσιάζοντας το πρώτο του κοντσέρτο για βιολί και τη Στρατιωτική σονάτα. Η υποδοχή 
του στη Γαλλία υπήρξε θερµή, καθώς τόσο ο τύπος όσο και οι κριτικοί εξήραν την τεχνική και την 
ερµηνεία του, ωστόσο η παραµονή του διήρκεσε για µικρό χρονικό διάστηµα. Το Μάιο του ίδιου 
έτους, κατόπιν πρόσκλησης του διευθυντή τού Βασιλικού Θεάτρου του Λονδίνου, ταξίδεψε στην 
αγγλική πρωτεύουσα προκειµένου να δώσει συναυλίες. Η πρώτη του εµφάνιση έλαβε χώρα στις 3 
Ιουνίου και σηµείωσε αξιοσηµείωτη επιτυχία αποσπώντας διθυραµβικές κριτικές. Πραγµατοποίησε 
επίσης συναυλίες στην Ιρλανδία και στη Σκωτία, πριν επιστρέψει αργότερα στο Παρίσι, όπου 
σύµφωνα µε µία επιστολή του, έδωσε 151 συναυλίες στη διάρκεια ενός έτους. Η τεχνική του 
ικανότητα και η προθυµία του να το αναδείξει έλαβε σηµαντική αναγνώριση. Εκτός από τις πιο 
δηµοφιλείς συνθέσεις του, ο Paganini παρουσίασε επίσης τροποποιηµένες εκδόσεις έργων (κυρίως 
κονσέρτο) που έγραψαν οι σύγχρονοί του, όπως ο Rodolphe Kreutzer και ο Giovanni Battista 
Viotti. 
   Ο Paganini ταξιδεύοντας ήρθε επίσης σε επαφή µε διάσηµους βιρτουόζους κιθάρας, 
συµπεριλαµβανοµένου του Ferdinando Carulli στο Παρίσι και του Mauro Giuliani στη Βιέννη. 
Όµως η εµπειρία αυτή δεν τον προέτρεψε να παίξει κιθάρα σε δηµόσιες συναυλίες, ακόµη και τα 
δικά του κουαρτέτα µε κιθάρα έµειναν ιδιωτικά. 
    



Τελική σταδιοδροµία και εξασθένηση της υγείας 

   Σε όλη του τη ζωή, ο Paganini επηρεάστηκε από χρόνιες ασθένειες. Αν και δεν υπάρχει σαφής 
ιατρική απόδειξη, φηµολογήθηκε ότι επηρεάστηκε από το σύνδροµο Marfan ή το σύνδροµο Ehlers 
– Danlos. Επιπλέον, το συχνό πρόγραµµα συναυλιών του, καθώς και ο υπερβολικός τρόπος ζωής 
του, επηρέασαν την υγεία του. Διαγνώστηκε µε σύφιλη ήδη από το 1822 και η θεραπεία του, που 
περιελάµβανε υδράργυρο και όπιο, είχε σοβαρές σωµατικές και ψυχολογικές παρενέργειες. Το 
1834, ενώ ήταν ακόµα στο Παρίσι, υποβλήθηκε σε θεραπεία για φυµατίωση. Αν και η ανάρρωσή 
του ήταν αρκετά γρήγορη, µετά την ασθένεια, η καριέρα του αντιµετώπισε συχνές ακυρώσεις λόγω 
διαφόρων προβληµάτων υγείας, από το κοινό κρυολόγηµα έως την κατάθλιψη, η οποία κράτησε 
από µέρες έως µήνες. 
   Τον Σεπτέµβριο του 1834, ο Paganini έβαλε τέλος στη σταδιοδροµία του και επέστρεψε στη 
Γένοβα. Σε αντίθεση µε τις δηµοφιλείς πεποιθήσεις που αφορούν την 
επιθυµία του να κρατήσει ιδιωτική τη µουσική και τις τεχνικές του, ο 
Paganini αφιέρωσε το χρόνο του στη δηµοσίευση συνθέσεων και 
µεθόδων του βιολιού. Δέχτηκε µαθητές, εκ των οποίων οι δύο είχαν 
µέτρια επιτυχία: ο βιολιστής Camillo Sivori και ο βιολοντσελίστας 
Gaetano Ciandelli. Στα τέλη του 1835, ο Paganini επέστρεψε στην 
Πάρµα, αυτήν τη φορά υπό την πρόσληψη της Αρχιδoύκισσας Marie 
Louise της Αυστρίας, της δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα. Ήταν 
σύµβουλος της ορχήστρας της Αρχιδούκισσας  και εποµένως υπεύθυνος 
για την αναδιοργάνωση ορχήστρας της Αυλής. Ο Paganini συνέβαλε 
στην αναµόρφωσή της, επωφελούµενος από τις επαφές του µε τις 
κορυφαίες ορχήστρες της Ευρώπης, αύξησε τον αριθµό των µελών της 
και την κατέστησε µία από τις κορυφαίες ιταλικές ορχήστρες. Ωστόσο, 
εξαιτίας της στάσης της Αυλής απέναντι στα σχέδιά του, ο  Paganini 
εγκατέλειψε τη θέση του και το επόµενο διάστηµα έζησε στο Τορίνο, στη Μασσαλία και στη 
Νίκαια, πριν επιστρέψει στη Γένοβα κατά τις αρχές του 1837. Στο Παρίσι, έγινες φίλος µε τον 
11χρονο Πολωνό βιρτουόζο Apollinaire de Kontski, δίνοντάς του µερικά µαθήµατα.Έγινε ευρέως 
γνωστό, ότι ο Paganini εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ µε τις δεξιότητες του de Kontski που του 
κληροδότησε τα βιολιά και τα χειρόγραφα του.  

Τελικά χρόνια, θάνατος και ταφή 

   Το 1836, συµµετείχε ως µέτοχος ενός καζίνο που έφερε το όνοµά του, στο Παρίσι, χώρο στον 
οποίο έδινε επίσης δύο συναυλίες την εβδοµάδα. Η κακή κατάσταση της υγείας του δεν του 
επέτρεψε τελικά να είναι συνεπής στους αρχικούς του σχεδιασµούς και σύντοµα η επιχείρηση αυτή 
απέτυχε οικονοµικά και τον οδήγησε σε οικονοµική καταστροφή. Έτσι, o Paganini αντιµετώπισε 
την κατηγορία της αθέτησης συµβολαίου, µε αποτέλεσµα να υποχρεωθεί να καταβάλει τελικά ένα 
υψηλό χρηµατικό πρόστιµο και έτσι δηµοπράτησε τα προσωπικά του αντικείµενα, 
συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών του οργάνων, για να αποκαταστήσει τις απώλειές του. Κατά 
την περίοδο αυτή, η σταδιοδροµία του ως εκτελεστή και βιρτουόζου του βιολιού είχε φθάσει στο 
τέλος της. Τα Χριστούγεννα του 1838, έφυγε από το Παρίσι για τη Μασσαλία και, µετά από µια 
σύντοµη διαµονή, ταξίδεψε στη Νίκαια όπου η κατάστασή του επιδεινώθηκε αφού έχασε την φωνή 
του. Ο µεγάλος συνθέτης Héctor Berlioz, στα αποµνηµονεύµατά του, θυµάται µια συνάντηση µε 
τον Paganini, τον Δεκέµβριο του 1838: «Λόγω αυτής της λαρυγγικής διαταραχής, είχε χάσει 
εντελώς τη φωνή του και µόνο ο γιος του… µπορούσε να ακούσει, ή µάλλον να µαντέψει, τα λόγια 
του…» Achille , ο νόµιµος γιος του, ο οποίος ήταν 13 χρονών, τότε, θα έβαζε το αυτί του στο 



στόµα του πατέρα του, ενεργώντας στην πραγµατικότητα ως διερµηνέας του: µια συγκλονιστική 
κατάσταση που συνεχίστηκε µέχρι τον θάνατο του µεγάλου καλλιτέχνη, στη Νίκαια, στις 15 Μαΐου 
1840. Η µακάβρια εµφάνισή του περί το τέλος της ζωής του µε οφθαλµούς εισερχόµενους στο 
οστεώδες πρόσωπό του και µε τα απίθανα επιµηκυσµένα δάκτυλά του σε συνδυασµό µε τη 
δεισιδαιµονία και το ροµαντικό πνεύµα της εποχής του στάθηκαν ικανά να τον περιβάλει η φήµη 
διαβολικού όντος. Τον Μάιο του 1840, ο Επίσκοπος της Νίκαιας έστειλε στον Paganini έναν τοπικό 
ενοριακό ιερέα για να πραγµατοποιήσει τις τελευταίες τελετές. Ο Paganini υπέθεσε ότι το µυστήριο 
ήταν πρόωρο και αρνήθηκε. Έτσι, οι εκκλησιαστικές αρχές επέλεξαν να καταδικάσουν αυτό το 
γεγονός.

   Μια εβδοµάδα αργότερα, στις 27 Μαΐου 1840, ο Paganini πέθανε από εσωτερική αιµορραγία 
λόγω του καρκίνου του λάρυγγα προτού κληθεί κάποιος ιερέας. Εξαιτίας αυτού και της ευρέως 
φηµολογούµενης σχέσης του µε τον διάβολο, η Εκκλησία αρνήθηκε στο σώµα του µια καθολική 
ταφή στη Γένοβα. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια και µία έκκληση προς τον Πάπα Γρηγόριο XVI 
προτού η εκκλησία αφήσει το σώµα του να µεταφερθεί στην Γένοβα αλλά δεν θάφτηκε αµέσως. Το 
σώµα του θάφτηκε τελικά το 1876, σε νεκροταφείο στην Πάρµα. Το 1893, ο Τσέχος βιολιστής 
František Ondříček έπεισε τον εγγονό του Paganini, Attila, να επιτρέψει την προβολή του σώµατος 
του βιολιστή. Μετά από αυτό το επεισόδιο, το σώµα του Paganini επανήλθε τελικά σε ένα νέο 
νεκροταφείο La Villetta στην Πάρµα το 1896, περίπου 200 χλµ από την γενέτειρά του στην Γένοβα.  

Προσωπικές και επαγγελµατικές σχέσεις 

   Ο Paganini υπήρξε σε σοβαρή σχέση µε µια τραγουδίστρια, την Antonia Bianchi από τον Κόµο, 
την οποία συνάντησε στο Μιλάνο το 1813. Έδωσαν συναυλίες µαζί σε όλη την Ιταλία. Είχαν έναν 
γιο, τον Achille Ciro Alessandro, που γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1825 στο Παλέρµο και βαφτίστηκε 
στο San Bartolomeo. Ποτέ δεν νοµιµοποίησαν την σχέση τους και έληξε περίπου τον Απρίλιο του 
1828 στη Βιέννη. Ο Paganini πήρε µαζί του τον Achille στις ευρωπαϊκές του περιηγήσεις, και 
αργότερα συνόδευσε τον πατέρα του µέχρι το θάνατο του. Υπήρξε ως καθοριστικός παράγοντας 
στην ταφή του πατέρα του, χρόνια µετά το θάνατό του. 
   Καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Paganini έγινε επίσης στενός φίλος µε τους συνθέτες 
Gioachino Rossini και Hector Berlioz. Ο Rossini και ο Paganini συναντήθηκαν στη Μπολόνια το 
καλοκαίρι του 1818. Τον Ιανουάριο του 1821, κατά την επιστροφή του από τη Νάπολη, ο Paganini 
συναντήθηκε µε τον Rossini ξανά στη Ρώµη, για να γίνει ο αναπληρωτής µαέστρος της όπερας του 
Rossini Matilde di Shabran, µετά τον ξαφνικό θάνατο του µαέστρου. Η προσπάθεια του Paganini 
κέρδισε ευγνωµοσύνη από τον Rossini. 
   Την περίοδο 1832-4, ο Paganini στράφηκε για πρώτη φορά στο όργανο της βιόλας, τόσο ως 
εκτελεστής όσο και ως συνθέτης. Ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, ζήτησε από τον Berlioz να συνθέσει 
ένα κοντσέρτο για βιόλα. Ο Paganini γνώριζε τον Berlioz από το Παρίσι και συχνά ανταποκρινόταν 
ως φίλος µέσω αλληλογραφίας. Δεν ήταν ικανοποιηµένος µε το αποτέλεσµα του κοµµατιού και 
απέρριψε τα προσχέδια του έργου (αργότερα ο Berlioz βασίστηκε σε αυτά για τη συµφωνία «Ο 
Χάρολντ στην Ιταλία», η οποία έκανε πρεµιέρα ένα χρόνο αργότερα από τον βιολιστή Christian 
Urhan) και το 1834 ολοκλήρωσε ο ίδιος την Sonata ανά Gran Viola Op. 35 (Σονάτα για µεγάλη 
βιόλα µε ορχήστρα ή συνοδεία κιθάρας) σε ντο µείζονα, προσαρµοσµένη στην εκτελεστική 
δεινότητα του ίδιου. Ο όρος «µεγάλη βιόλα» οφείλεται στον τύπο του οργάνου που χρησιµοποίησε 
ο Paganini, µία βιόλα µεγάλων διαστάσεων που δανείστηκε από φιλικό του πρόσωπο. Η σονάτα για 
βιόλα του Paganini συγκαταλέγεται µεταξύ των σηµαντικότερων συνεισφορών στο ρεπερτόριο για 
βιόλα του 19ου αιώνα. Παρά την έλλειψη ενδιαφέροντος του για το κοµµάτι Harold en Italie, ο 
Paganini συχνά αναφερόταν στον Berlioz ως «ανάσταση του Beethoven» και, προς το τέλος της 
ζωής του, έδωσε µεγάλα ποσά στον συνθέτη. Μοιράστηκαν το κοινό ενδιαφέρον τους για την 



κιθάρα, την οποία και οι δύο έπαιξαν και την χρησιµοποιούσαν σε συνθέσεις. Ο Paganini έδωσε 
στον Berlioz µια κιθάρα, την οποία και οι δύο υπέγραψαν στο ηχοσύστηµα της.  

Όργανα 

   Ο Paganini είχε στην κατοχή του µια σειρά από καλά έγχορδα. Πιο θρυλικό από αυτά ήταν οι 
συνθήκες υπό τις οποίες απέκτησε (και έχασε) µερικά από αυτά. Ενώ ο Paganini ήταν ακόµα 
έφηβος στο Λιβόρνο, ένας πλούσιος επιχειρηµατίας, ο Livron του δάνεισε ένα βιολί, φτιαγµένο από 
τον Luthier Giuseppe Guarneri, για µια συναυλία. Ο Livron ήταν τόσο εντυπωσιασµένος µε το 
παίξιµο του Paganini που αρνήθηκε να το πάρει πίσω. Αυτό το συγκεκριµένο βιολί έγινε γνωστό ως 
Il Cannone Guarnerius ("Το κανόνι του Guarnieri") λόγω της ισχυρής φωνής και του συντονισµού 
του. Σε µια µεταγενέστερη περίσταση στην Πάρµα, κέρδισε ένα άλλο πολύτιµο βιολί (επίσης από 
τον Guarneri) µετά από µια δύσκολη πρόκληση ανάγνωσης από τον Pasini. 
   Άλλα όργανα που σχετίζονται µε το Paganini περιλαµβάνουν το Antonio Amati 1600, το Nicolò 
Amati 1657, το Paganini-Desaint 1680 Stradivari, το Guarneri-filius Andrea 1706, το Le Brun 1712 
Stradivari, το Vuillaume c. 1720 Bergonzi, το Hubay 1726 Stradivari και τα βιολιά Comte Cozio di 
Salabue 1727: το Countess of Flanders 1582 da Salò-di Bertolotti, και τις βιόλες Mendelssohn 1731 
Stradivari: το Piatti 1700 Goffriller, το Stanlein 1707 Stradivari, το τσέλο Ladenburg 1736 
Stradivari και την κιθάρα Grobert of Mirecourt 1820. Τέσσερα από αυτά τα όργανα έπαιξαν από το 
κουαρτέτο Tokyo String. 
   Από τις κιθάρες του, υπάρχουν λίγα στοιχεία για τις διάφορες επιλογές του οργάνου. Η κιθάρα 
που έδωσε στον Berlioz είναι ένα γαλλικό όργανο από έναν Grobert του Mirecourt. Ο luthier 
έφτιαξε το όργανό του στο στυλ του René Lacôte, ενός πιο γνωστού κατασκευαστή κιθάρας µε 
έδρα το Παρίσι. Διατηρείται και εκτίθεται στο Musée de la Musique στο Παρίσι. 
   Από τις κιθάρες που είχε στη ζωή του, υπήρχε ένα όργανο του Gennaro Fabricatore που είχε 
αρνηθεί να πουλήσει ακόµη και στις περιόδους οικονοµικής πίεσης και ήταν µεταξύ των οργάνων 
που είχε στην κατοχή του κατά το θάνατό του. 

Συνθέσεις 

   Ο Paganini συνέθεσε τα δικά του έργα για να παίζει αποκλειστικά στις συναυλίες του, τα οποία 
επηρέασαν σηµαντικά την εξέλιξη της τεχνικής του βιολιού. Τα 24 Καπρίτσια του πιθανότατα 
συντέθηκαν κατά την περίοδο µεταξύ 1805 και 1809, ενώ ήταν στην υπηρεσία της αυλής 
Baciocchi. Επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνέθεσε τα περισσότερα σόλο κοµµάτια, 
duo-sonatas, trios και κουαρτέτα για την κιθάρα, είτε ως σόλο όργανο είτε µε έγχορδα. Αυτά τα 
έργα δωµατίου ίσως έχουν εµπνευστεί από τη δηµοσίευση, στη Λούκκα, των κουιντέτων κιθάρας 
του Boccherini. Πολλές από τις παραλλαγές του, όπως το Le Streghe, το Καρναβάλι της Βενετίας 
και το Nel cor più non-mi sento, συντάχθηκαν, ή τουλάχιστον πρωτοεκτελέστηκαν, πριν από την 
ευρωπαϊκή περιοδεία του. 
   Σε γενικές γραµµές, οι συνθέσεις του Paganini ήταν τεχνικά ευφάνταστες και το ηχόχρωµα του 
οργάνου επεκτάθηκε σε µεγάλο βαθµό ως αποτέλεσµα αυτών των έργων. Ήχοι από διαφορετικά 
µουσικά όργανα και ζώα συχνά µιµούταν. Μία τέτοια σύνθεση είχε τον τίτλο Il Fandango Spanolo 
(The Spanish Dance), που περιείχε µια σειρά από χιουµοριστικές αποµιµήσεις ζώων µιας φάρµας.  



Ακόµα πιο εξωφρενικό ήταν ένα σόλο κοµµάτι Duetto Amoroso, στο οποίο οι αναστεναγµοί των 
εραστών µιµήθηκαν στενά από βιολί. 
   Ωστόσο, τα έργα του δέχτηκαν κριτική για έλλειψη χαρακτηριστικών πολυφωνισµού, όπως 
επεσήµανε ο Eugène Ysaÿe. Ο Yehudi Menuhin, από την άλλη πλευρά, πρότεινε ότι αυτό θα 
µπορούσε να οφείλεται στην εξάρτησή του από την κιθάρα (αντί του πιάνου) ως βοηθητικό όργανο 
στη σύνθεση. Τα ορχηστρικά µέρη για τις συναυλίες του ήταν συχνά ευγενικά, ανεπιτήδευτα και 
σαφώς υποστηρικτικά για τους σολίστες. Σε αυτό, το στυλ του είναι σύµφωνο µε αυτό των άλλων 
Ιταλών συνθετών όπως ο Giovanni Paisiello, ο Gioachino Rossini και ο Gaetano Donizetti, οι 
οποίοι επηρεάστηκαν από τον συνδυασµό κιθάρας-τραγουδιού που επικρατούσε στην Νάπολη κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
   Ο Paganini ήταν επίσης η έµπνευση πολλών εξεχόντων συνθετών. Τόσο το "La Campanella" όσο 
και το A minor Caprice (No. 24) υπήρξαν αντικείµενο ενδιαφέροντος για πολλούς συνθέτες. Οι 
Franz Liszt, Robert Schumann, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninoff, Boris Blacher, Andrew 
Lloyd Webber, George Rochberg και Witold Lutosławski, µεταξύ άλλων, έγραψαν γνωστές 
παραλλαγές σε αυτά τα θέµατα. 
   Κατά την διάρκεια της ζωής του, δηµοσιεύθηκαν µόνο τα 24 Καπρίτσια του και κάποια κοµµάτια 
για κιθάρα. 

Τεχνική  

   Παρά τις ιδιαιτερότητες της τεχνικής του, ο Paganini δεν διαµόρφωσε µία νέα σχολή στον τρόπο 
εκτέλεσης του βιολιού, ενώ δεν διέθετε κανένα µαθητή µε ανάλογη φήµη. Μεγάλο µέρος των 
συνθέσεών του παρέµεινε αδηµοσίευτο µέχρι το 1851, καθώς ο Paganini πίστευε πως ήταν ο µόνος 
που είχε την ικανότητα να τις ερµηνεύσει, όντας προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες δεξιότητες του 
ίδιου. Η δεξιοτεχνία του φαίνεται πως οφειλόταν σε ένα βαθµό στον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο 
κρατούσε το βιολί, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί σε αρκετές λιθογραφίες ή σχέδια ζωγραφικής. Σε 
αντίθεση µε τις σύγχρονες αντιλήψεις, ο Paganini διατηρούσε το πάνω µέρος των χεριών του κοντά 
στο υπόλοιπο σώµα, διατηρώντας το «λαιµό» του οργάνου µε κλίση προς το έδαφος και 
προβάλλοντας ελαφρά το ένα πόδι µπροστά. Τα δάχτυλά του δεν ήταν ασυνήθιστου µεγέθους, 
διέθεταν ωστόσο µεγάλη ευλυγισία και δυνατότητα µεγάλων ανοιγµάτων που έφθαναν να 
καλύψουν τρεις οκτάβες του οργάνου. Έχει υποστηριχθεί πως οι δεξιότητες του οφείλονταν 
πιθανώς σε κάποιου τύπου διαταραχή του συνδετικού ιστού (όπως το σύνδροµο Μαρφάν ή µία 
ήπια παραλλαγή του συνδρόµου Ehlers-Danlos), αν και οι ισχυρισµοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονται. Η 
τεχνική του αρτιότητα και η εξαιρετική δεξιοτεχνία του εξηγήθηκε στην εποχή του µέσα από 
διάφορους µύθους, µε τον πλέον διαδεδοµένο να θεωρεί πως είχε πουλήσει την ψυχή του στο 
διάβολο προκειµένου να αποκτήσει υπερφυσικές ικανότητες στην εκτέλεση του βιολιού. 
Υπερβολικές διαστάσεις έλαβαν επίσης ορισµένα στοιχεία της προσωπικής ζωής ή του χαρακτήρα 
του, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη φήµη σύµφωνα µε την οποία είχε φυλακιστεί για πολλά 
χρόνια για το θάνατο µιας ερωµένης του, της οποίας τα εσωτερικά όργανα είχε χρησιµοποιήσει για 
την κατασκευή χορδών. Ως αγαπηµένο όργανο του Paganini αναφέρεται ένα βιολί του 
κατασκευαστή Guarneri del Gesù, κατασκευασµένο το 1742, το οποίο ο ίδιος αποκαλούσε «Το 
κανόνι» (Il cannone). 



Εργογραφία 

Συνθέσεις του Paganini 

Έργα για βιολί και ορχήστρα 
• Napoléon (Σονάτα του Ναπολέοντα) σε µι µείζονα, 1807 
• Polacca con variazioni, παρουσιάστηκε 28 Οκτ. 1810 
• Σονάτα Maria Luisa, σε µι µείζονα, 1813, op. 65 
• Le streghe, παραλλαγές σε ένα θέµα του Il noce di Benevento τού Süssmayr, 1813, op.8 
• Κοντσέρτο σε µι ελάσσονα, περ. 1815 
• Κοντσέρτο αρ.1 σε µι µείζονα, 1816, op.6 
• Εισαγωγή και Παραλλαγές στο Non più mesta από το έργο La Cenerentola του Ροσίνι, 1819, op.12 
• Στρατιωτική σονάτα (Sonata militare), παραλλαγές στο ‘Non più andrai’ από τους Γάµους του 

Φίγκαρο τού Μότσαρτ, 1825(;), το µέρος του βιολιού δεν σώζεται 
• Κοντσέρτο αρ.2 σε σι ελάσσονα, 1826, op.7 
• Κοντσέρτο αρ.3 σε µι µείζονα, 1826 
• Καπρίτσιο βασισµένο στο ‘Là ci darem la mano’ από την όπερα Don Giovanni τού Μότσαρτ, 

παρουσιάστηκε στη Βιέννη στις 11 Μαΐου 1828, δεν σώζεται 
• La tempesta, 1828, op. 36, παραλλαγές, σε συνεργασία µε τον J. Panny 
• Maestosa suonata sentimentale, παραλλαγές στον εθνικό ύµνο της Αυστρίας, 1828 
• Παραλλαγές στον εθνικό ύµνο του Ηνωµένου Βασιλείου, 1829, op.9 
• Παραλλαγές στο ‘O mamma, mamma cara’, 1829, op.10 
• Sonata Varsavia, παραλλαγές σε µαζούρκα του Elsner, 1829, op.32, σώζεται µόνο το µέρος του 

βιολιού 
• Sonata appassionata σε µι ύφεση µείζονα 1829(;), το µέρος του βιολιού δεν σώζεται 
• Κοντσέρτο αρ.4 σε ρε ελάσσονα, παρουσιάστηκε στις 26 Απριλίου 1830 
• Κοντσέρτο αρ.5 σε λα ελάσσονα, 1830 
• Pot-pourri, 1831, op.21 
• Sonata amorosa galante σε σι ύφεση µείζονα, 1831, op.25, το µέρος του βιολιού δεν σώζεται 
• St Patrick's Day, παραλλαγές σε παραδοσιακό τραγούδι της Ιρλανδίας, 1831, το µέρος του βιολιού 

δεν σώζεται 
• Sonatina e polacchetta, µε παραλλαγές, σε σι µείζονα, 1831 
• Concertino, 1831(;) 
• Moto perpetuo σε ντο µείζονα, περ. 1831–2 
• Σονάτα για µεγάλη βιόλα σε ντο µείζονα, 1834, 
• Σονάτα La primavera σε λα µείζονα, 1838(;), op.30, σώζεται µόνο το µέρος του βιολιού 
• Balletto campestre, παραλλαγές, 1838, op.34 
• Tarantella σε λα ελάσσονα, op.33 

Μουσική δωµατίου 
Έργα για βιολί και κιθάρα 
• Carmagnola, παραλλαγές, παρουσιάστηκε στις 31 Ιουλίου 1795 
• Sonata concertata, 1804, op.61 
• 6 Σονάτες, περ. 1805, op.2 
• 6 Σονάτες, περ. 1805, op.3 
• 45 σονάτες, 1805–9 
• Duetto amoroso, 1807(;) 
• Cantabile e Valtz, 1823, op.19 
• Centone di sonate, 18 σονάτες, µετά το 1828 
• [60] Παραλλαγές πάνω στο ‘Barucabà’, 1835, op.14 



• Grand Sonata σε λα µείζονα, op.39 
• Variazioni di bravura στο καπρίτσιο αρ.24 
• 4 σονατίνες σε µι ελάσσονα, φα µείζονα, ρε ελάσσονα και σολ µείζονα 

Έργα για σόλο βιολί 
• Fandango spagnolo, 1800, δεν σώζεται 
• 24 Καπρίτσια, περ. 1805, op.1 
• Due merveille, περ. 1808, op.20 
• Εισαγωγή και παραλλαγές του ‘Nel cor più non mi sento’, 1820-21 

Έργα για σόλο κιθάρα 
• Sinfonia Lodovisca, 1800-01, op.58 
• Ghiribizzi, 43 σύντοµα κοµµάτια, 1820 

Άλλα έργα 
• 3 ritornelli, πριν το 1800 
• 3 duetti, περ. 1802, op.16 
• Sonata a violino scordato, περ. 1802 
• Grande Sonata σε λα µείζονα, 1803, op.39 
• 3 Κουαρτέτα [αρ.1–3] σε λα ελάσσονα, ντο µείζονα, λα µείζονα, 1806–16, op.4 
• 3 Κουαρτέτα [αρ.4–6] σε ρε µείζονα, ντο µείζονα, ρε ελάσσονα, 1806–16, op.5 
• Σερενάτα σε ντο µείζονα, πριν το 1808, op.69 
• 3 κουαρτέτα εγχόρδων σε ρε ελάσσονα, µι µείζονα και λα ελάσσονα, περ. 1815 
• 9 Κουαρτέτεα [αρ.7–15], 1818–20 
• Cantabile σε ρε µείζονα, 1824(;), op.17 
• Σονάτα και παραλλαγές, 1824(;) 
• Tema napolitano, 1829 
• Sonata à mouvement perpétuel, σε σι µείζονα, µετά το 1830 
• Les charmes de Padoue, 1831 
• Caprice d'adieux, 1831 (;) 
• Terzetto, σε ρε µείζονα, 1833, op.66 
• Terzetto concertante, σε ρε µείζονα, 1833, op.68 
• 4 notturni 

Χορωδιακά έργα και έργα για φωνή µε συνοδεία οργάνου 
• È pur amabile, 1828 
• Quel jour heureux, 1830 
• Καντσονέτα σε ντο µείζονα 
• Ghiribizzo vocale, σε σι µείζονα, op.79 
• Sul margine di un rio 
• Romance de Beauplan, σε σι ύφεση µείζονα 
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‣ https://www.britannica.com/biography/Niccolo-Paganini 
‣ https://www.biography.com/musician/niccolo-paganini 
‣ https://www.liveabout.com/niccolo-paganini-biography-4583119 
‣ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2639882/ 
‣ https://www.allmusic.com/artist/niccolò-paganini-mn0000533164/biography 
‣ https://biography.yourdictionary.com/niccolo-paganini 
‣ https://www.classicfm.com/composers/paganini/niccolo-gifted-violinist-deal-with-devil/ 
‣ https://www.parmawelcome.it/en/place/discover-parma/history-and-characters/characters/paganini-niccolo/ 
‣ https://www.cmuse.org/best-of-niccolo-paganini/ 
‣ https://www.piano-composer-teacher-london.co.uk/post/analysing-paganini-caprices 
‣ https://simple.wikipedia.org/wiki/Niccolò_Paganini 

   Ταινίες βασισµένες στην ζωή του Paganini: 

The Magic Bow, 1946 
The Devil’s Violinist, 2013 

    


