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Wprowadzenie do wersji elektronicznej
Pierwsze wydanie Wstêpu ukaza³o siê w 1974 r., po opublikowaniu pierwszego tomu nutowego Ballad. Wydanie drugie przewidywano na zakoñczenie prac
nad wszystkimi tomami Wydania Narodowego. Pierwsze wydanie Wstêpu omawia³o ca³okszta³t zagadnieñ edytorskich zwi¹zanych z dzie³ami Chopina, opieraj¹c siê na materia³ach ród³owych i pomocniczych dostêpnych w ówczesnej,
pierwszej fazie prac redakcyjnych; drugie mia³o dodatkowo obj¹æ odnalezione
w czasie tych prac materia³y wraz z nabytymi dowiadczeniami redaktorskimi.
Pó³wiecze, jakie dzieli nas od rozpoczêcia prac nad Wydaniem Narodowym,
wzbogaci³o nasz¹ bazê ród³owo-informacyjn¹ o wiele nowych pozycji. Ograniczmy siê do wymienienia najwa¿niejszych. Odnaleziono szereg autografów, kopii
i pierwszych wydañ, uznawanych dotychczas za zaginione lub niedostêpne.
Utrwalono fotograficznie, czêsto w formie faksymilowanej, szereg róde³ dotychczas niedostêpnych (np. wydania francuskie ze zbioru Jane Stirling z korektami
Chopina w opracowaniu J. J. Eigeldingera). Ukaza³y siê prace o charakterze
podstawowym, takie jak Bibliografia Chopinowska (K. Micha³owski 1970), Katalog rêkopisów utworów Chopina (K. Kobylañska 1977), Katalog dzie³ F. Chopina
(J. Chomiñski, D. Tur³o 1990), Monografia Chopina  Cz³owiek, Dzie³o, Rezonans (M. Tomaszewski 1998). Odkryto nieznanych przedtem kopistów i wydawców. Liczne sesje naukowe wnosz¹ do ¿ycia i dzie³ Chopina coraz to nowe
szczegó³y.
Odrêbn¹ spraw¹ jest powszechna dostêpnoæ internetu, pozwalaj¹ca na zapoznanie siê z wieloma trudno osi¹galnymi ród³ami, a czêsto te¿ ich wierne
skopiowanie.
Te prace i okolicznoci, zwi¹zane z edytorstwem dzie³ Chopina, choæ skrupulatnie odnotowywane w komentarzach do poszczególnych tomów nutowych Wydania, czyni¹ Wstêp do WN coraz bardziej niekompletnym  do czego dochodzi
fakt, ¿e od wielu lat brak go na rynku ksiêgarskim.
Kiedy wiêc Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwróci³o siê do mnie z projektem
wznowienia Wstêpu, powsta³ problem, w którym momencie i w jakiej postaci
221

nale¿y to zrobiæ. Wprawdzie wiêksza czêæ g³ównego nurtu twórczoci Chopina
jest ju¿ w ramach Wydania Narodowego opracowana i mo¿liwa do nabycia
w ksiêgarniach, jednak kilka pozosta³ych tomów (np. bêd¹ce w fazie opracowywania Utwory kameralne, Utwory na 4 rêce i na 2 fortepiany) mo¿e nasun¹æ
problemy, których nie porusza³o pierwsze wydanie Wstêpu, a które wypadnie
rozwi¹zaæ jeszcze przed jego wznowieniem, maj¹cym obj¹æ komplet zagadnieñ
edytorskich. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na tê pozycjê jest na tyle du¿e,
¿e zmusza redaktora do szybszych dzia³añ. St¹d zrodzi³a siê koncepcja etapu poredniego, jakim mo¿e byæ obecnie prezentowana wersja elektroniczna Wstêpu.
Ta wersja bêdzie jednak rozwi¹zaniem kompromisowym. Oparta na pierwszym wydaniu Wstêpu, pomylana jest w zasadzie jako reprint. W zasadzie,
gdy¿ pewne jej czêci musz¹ ulec modyfikacji. Wynika to przede wszystkim
st¹d, ¿e uprecyzyjnienie chronologii ka¿e w niektórych miejscach zmieniæ numeracjê WN. Zmianê tê nakazuje równie¿ postulat zgodnoci tej formy Wstêpu
z numeracj¹ podan¹ w poszczególnach tomach nutowych. Dotyczyæ to bêdzie
w pierwszym rzêdzie dzie³ pomiertnych. W pewnych przypadkach z korpusu
dzie³ numerowanych wy³¹czone zostan¹ niektóre utwory (np. Largo, które wejdzie do Suplementu), a w³¹czone te, których autentycznoæ potwierdzi³a siê
z du¿ym prawdopodobieñstwem, jak Kontredans, rekonstrukcja Allegretto, czy
z ca³¹ pewnoci¹ autentyczny Galop Marqis.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w ostatecznej, drukowanej wersji II wydania Wstêpu
znacznie wzbogac¹ siê przypisy, podaj¹ce literaturê przedmiotu. Naros³a ona
przez ca³y okres powstawania WN, o czym by³a ju¿ mowa na pocz¹tku tych
uwag.
*

*

*

Trudno nie stwierdziæ z satysfakcj¹, ¿e ¿aden istotny element edytorskiej
koncepcji Wydania Narodowego nie wymaga³ w ci¹gu pó³wiecza pracy zasadniczych zmian. Wznowienie Wstêpu, przewidywane na r. 2010/2011, bêdzie wiêc
w tym zakresie uzupe³nieniem, a nie zmian¹ wydania pierwszego. Wyra¿am
nadziejê, ¿e Czytelnik obecnej wersji, jako fazy poredniej, pogodzi siê z jej
niedogodnociami, zanim bêdzie móg³ siêgn¹æ po drug¹ wersjê drukowan¹,
pomylan¹ jako ostateczna. Bêdzie ona przedstawiaæ nie tylko ogólne zasady
Wstêpu, ale i jego wszystkie szczegó³y, uzupe³nione i zsynchronizowane zarówno wewnêtrznie, jak i w odniesieniu do tekstu nutowego Dzie³ Chopina.
Jan Ekier
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... jest biografia rêk¹ samego autora skrelona, po
jego roz³o¿ona dzie³ach. Dzie³o sztuki, jak niemal
ka¿de cz³owieka dzie³o, jest odbiciem chwili, pod
której wp³ywem stworzone by³o; wiêc szereg dzie³,
czyli dzie³o zbiorowe, jest skupionym echem ró¿nych chwil ¿ywota; kto by je umia³ czytaæ, odgadnie ca³¹ przebie¿on¹ drogê, policzy szczerby na
sercu; taka biografia nigdy nie myli, choæ siê pod
niezwyk³¹ tai form¹.
Józef Sikorski Wspomnienie Szopena,
Warszawa 1849

9

Wykaz skrótów
KCh

 Korespondencja Fryderyka Chopina, opr. B. E. Sydow, tom I/II, PIW, Warszawa
1955
KOK
 Korespondencja Oskara Kolberga, tom l/ll/lll, Oskar Kolberg, Dzie³a Wszystkie, t. 64,
65, 66, LSW-PWM, Warszawa 1965, 1966, 1969
Indeks Browna  Maurice J. E. Brown, Chopin, An lndex of his Works in Chronological Order,
London wyd. pierwsze 1960, wyd. drugie 1972. (Wszystkie powo³ania siê na Indeks
Browna w niniejszym wydaniu Wstêpu odnosz¹ siê do pierwszego wydania Indeksu.
Drugie jego wydanie autor Wstêpu mia³ do dyspozycji ju¿ po oddaniu tekstu do
druku.)
TiFC
 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie
WTM
 Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
BN
 Biblioteka Narodowa w Warszawie
BCP
 Bibliothèque du Conservatoire w Pary¿u

9

Cel, zakres, charakter
Wydania Narodowego
C e l e m Wydania Narodowego Dzie³ Fryderyka Chopina (WN) jest przedstawienie w sposób mo¿liwie autentyczny kompletnego muzycznego dzie³a Fryderyka Chopina.
Poniewa¿ Chopin nale¿y do najczêciej wydawanych twórców muzycznych
(istnieje ponad siedemdziesi¹t wydañ zbiorowych jego dzie³), a kilka edycji
kompletnych w sposób mniej lub bardziej wyrany stawia jako cel wierne oddanie intencji twórczej kompozytora1, nale¿y w tym miejscu uzasadniæ pokrótce
koniecznoæ podjêcia jeszcze raz tej odpowiedzialnej pracy oraz zaznaczyæ te
cechy charakteryzuj¹ce nowe wydanie, które bêd¹ je ró¿niæ od poprzednich.
1. Bazê ród³ow¹ dla WN stanowi¹ wszystkie dostêpne nam ród³a, bêd¹ce
w ewidencji zbiorów publicznych i prywatnych. Mo¿liwoæ zebrania tych rozrzuconych po ca³ym wiecie róde³ jest obecnie wielokrotnie wiêksza ni¿ jeszcze
kilkadziesi¹t lat temu (technika mikrofilmów, fotokopii, faksymilów). Dziêki uprzejmoci kierownictw bibliotek publicznych w kraju i za granic¹, jak równie¿ osób
prywatnych bêd¹cych w posiadaniu róde³ do dzie³ Chopina2, zakres bazy ród³owej naszego wydania jest taki, jakiego nie posiada³o ¿adne z dotychczasowych wydañ3.

Patrz ni¿ej: Inne wydania jako ród³a porednie.
Na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie, które na
czas d³u¿szy pozostawi³o do mojej wy³¹cznej dyspozycji du¿¹ czêæ zbiorów fotokopii róde³ oraz
udostêpnia³o wszelkie innego rodzaju ród³a. Patrz te¿ zakoñczenie Wstêpu.
3
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e okrelenie w s z y s t k i e dostêpne ród³a jest relatywne. To, co
dzi jest niedostêpne, mo¿e jutro byæ do naszej dyspozycji (mamy w ewidencji ród³a chopinowskie do dzi jeszcze niedostêpne). Równie wzglêdne jest pojêcie c a ³ k o w i t e j ewidencji róde³:
penetracja ich mog³a byæ przeprowadzona  tak w kraju, jak i za granic¹  tylko w g³ównych
specjalistycznych zbiorach publicznych i prywatnych, co do których by³o wiadomo lub mo¿na by³o
podejrzewaæ, ¿e znajduj¹ siê w nich autentyczne ród³a do dzie³ i twórczoci Chopina. Sygna³ów
1
2
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2. Post¹pilimy znacznie w dziedzinie doskonalenia metod w ustalaniu autentycznoci róde³ (czyli udzia³u autora w ich sporz¹dzaniu), filiacji (pokrewieñstwa)
róde³ oraz ich hierarchii wed³ug stopnia reprezentowania przez nie intencji
kompozytora. Wielk¹ pomoc w tej dziedzinie (jak równie¿ w precyzowaniu innych
zasad edytorstwa muzycznego stosowanych w WN) stanowi¹ dzie³a Konrada
Górskiego: Sztuka edytorska1 oraz Z historii i teorii literatury2, które choæ w za³o¿eniu swym ograniczaj¹ siê do spraw zwi¹zanych z edytorstwem dzie³ literackich, to jednak dziêki wielu analogiom stanowi¹ niezwykle cenne pozycje przy
rozwi¹zywaniu nie skodyfikowanych jeszcze dotychczas problemów edytorstwa
muzycznego3.
3. Ze skompletowania, porównania i stwierdzenia autentycznoci wielkiej iloci
róde³, jak równie¿ z zestawienia tekstów wydañ zbiorowych, jakie ukaza³y siê
na przestrzeni przesz³o stu lat (pierwsze z nich zosta³y sporz¹dzone w 1860),
wyci¹gamy kilka istotnych wniosków, maj¹cych wp³yw na postaæ ostatecznego
tekstu nutowego.
Pierwsze wydania dzie³ Chopina, ukazuj¹ce siê za jego ¿ycia z regu³y w trzech
krajach (Francji, Niemczech  ewentualnie w Wiedniu, i w Anglii), zawiera³y
doæ liczne b³êdy sztycharskie i nieprawid³owoci odczytania tekstu oryginalnego
 czêæ z nich przesz³a do wydañ póniejszych, nawet niekiedy do tych, których
za³o¿eniem by³o jak najwierniejsze odtworzenie tekstu Chopinowskiego.
Zarówno manuskrypty, jak opieraj¹ce siê na nich pierwsze wydania zawieraj¹
czêsto ró¿ne wersje tych samych fragmentów, pochodz¹ce bezporednio od
Chopina; niekiedy s¹ to tylko poprawki i ulepszenia tekstu, czêsto jednak s¹ to
wersje równoleg³e, które mog¹ byæ uwa¿ane za warianty. Wiemy równie¿, ¿e
Chopin wprowadza³ warianty wiadomie, najczêciej na lekcjach w egzemplarzach uczniów.
B³êdy i rozbie¿noci pierwszych wydañ budzi³y niepokój ju¿ u wspó³czesnych4,
a w przewa¿aj¹cej liczbie wydañ zbiorowych powodowa³y nawarstwianie siê
o istnieniu nie znanych nam jeszcze róde³ mo¿na siê spodziewaæ w dalszym ci¹gu  mo¿e
w tym równie¿ pomóc ukazanie siê WN. W ogóle okrelenie k o m p l e t n o  æ  r ó d e ³ jest
pojêciem nie maj¹cym odpowiednika w rzeczywistoci. Zawsze mo¿e odnaleæ siê przekaz
autentyczny, którego istnienia nie podejrzewalimy (choæby w wypadku dzie³ Chopina, np. egzemplarz lekcyjny jego utworu) lub który uwa¿any by³ dotychczas za zaginiony (ju¿ w czasie prac
przygotowawczych nad WN zdarza³y siê liczne tego rodzaju szczêliwe przypadki).
1
PWN, Warszawa 1956.
2
PWN, Wroc³aw 1959, seria druga  PWN, Warszawa 1964, seria trzecia  PWN,
Warszawa 1971.
3
Równie pomocn¹ pozycj¹ w kszta³towaniu podstaw edytorstwa dzie³ Chopina s¹ ród³a i zasady wydania Dzie³ zebranych Cypriana Norwida, opracowane przez Juliusza W. Gomulickiego
(Cyprian Norwid, Dzie³a zebrane, PIW, Warszawa 1966, t. l, s. 815936).
4
Zapewne to ma na myli Mendelssohn, kiedy mówi: W muzyce Chopina czasem doprawdy
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nowych poprawek, uzupe³nieñ i zmian, nierzadko zniekszta³caj¹cych intencjê
twórcy1. WN ma na celu usuniêcie wszystkich nalecia³oci tekstowych
i tym samym ukazanie dzie³a Chopina w jego czystej, oryginalnej postaci.
Z drugiej strony tylko nieliczne wydania zbiorowe  i to w bardzo nik³ej mierze
 podaj¹ warianty Chopinowskie. WN za poda wszystkie wa¿niejsze autentyczne odmiany tekstu nutowego, b¹d pomylane przez Chopina jako warianty,
b¹d maj¹ce taki charakter w wyniku rozbie¿noci ostatecznych jego wersji2. Tak
wiêc mo¿na ju¿ teraz stwierdziæ, ¿e wiêkszoæ wydañ, zak³adaj¹c z góry j e d y n y t e k s t nutowy, przekazywa³a o k r o j o n ¹ m u z y k ê C h o p i n a. Ró¿nica
miêdzy nimi a WN bêdzie polega³a w krañcowych wypadkach na tym, ¿e wydania te podawa³y j e d e n, niekiedy n i e a u t e n t y c z n y tekst Chopinowski, WN
natomiast poda czêsto k i l k a, i to zawsze a u t e n t y c z n y c h jego tekstów.
4. Dysponujemy dzi sposobami, coraz cilej precyzowanymi przez wspó³czesne edytorstwo muzyczne, pozwalaj¹cymi podaæ ostateczny tekst kompozytora z widocznym na pierwszy rzut oka wydzieleniem graficznym wszelkich
ewentualnych, uznanych za niezbêdne, dodatków redakcyjnych.
5. Jestemy w stanie rozwi¹zaæ  w oparciu o szczegó³owe badania  niektóre z generalnych problemów dotycz¹cych rozumienia pisowni i manier wykonawczych w taki sposób, w jaki najprawdopodobniej rozumia³ je sam Chopin;
problemy te rozwi¹zywane by³y dotychczas b¹d fragmentarycznie, b¹d w sposób dowolny, czêsto niekonsekwentnie na przestrzeni ca³oci danego wydania.
Wydaje siê, ¿e powy¿sze argumenty wystarczaj¹co uzasadniaj¹ podjêcie prac
nad nowym wydaniem ród³owym dzie³ Chopina. Je¿eli ponadto wemiemy pod
uwagê ogóln¹ tendencjê dzisiejszego wiatowego edytorstwa muzycznego, przejawiaj¹c¹ siê w eksponowaniu na plan pierwszy wydañ ród³owych3, jak równie¿
koniunkturê szczególnie sprzyjaj¹c¹ wszelkiego rodzaju pracom naukowym
i artystycznym  w tym edytorskim  wynikaj¹c¹ z polityki kulturalnej Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, to przyst¹pienie do realizacji edycji typu Wydania
Narodowego uznamy za obowi¹zek naszej generacji.
Z nakrelenia celu WN wynika koniecznoæ rozwi¹zania szeregu problemów
nie wiadomo, czy co jest prawdziwe, czy fa³szywe. (Friedrich Niecks, Friedrich Chopin, Leipzig
1890, t. II, s. 300.)
Równie¿ Schumann, recenzuj¹c Chopina Tarantelê op. 43 z wydania niemieckiego, stwierdza:
Niestety, zrozumienie utworu jest pocz¹tkowo bardzo utrudnione z powodu b³êdów druku,
od których wprost siê roi. (R. Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Leipzig
1888, t. III, s. 155; por. te¿ Niecks, op. cit., t. II, s. 295.)
1
Patrz ni¿ej: Zasady redakcji komentarzy, Konkordancja wydañ zbiorowych.
2
Patrz ni¿ej: Zasady redakcji tekstu nutowego, Warianty.
3
Por. wydania urtekstowe takich firm wydawniczych, jak: Henle Verlag, München-Duisburg;
Bärenreiter Verlag, Kassel; Deutsche Verlag für Musik, Leipzig; Universal-Edition (Wiener Urtext
Ausgabe) Wien; Lea Pocket Scores, New York; Edition Peters, Leipzig; Breitkopf & Härtel,
Wiesbaden-Leipzig i in.
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zwi¹zanych z jego realizacj¹. Problemy te musz¹ byæ zawsze rozpatrywane pod
aspektem autentycznoci, czyli z tego punktu widzenia, z którego móg³ na nie
spogl¹daæ sam Chopin. Oka¿e siê, ¿e wiele z tych zagadnieñ, w ca³oci czy te¿
we fragmentach, znajdzie rozwi¹zanie odmienne od stosowanych dotychczas
w edytorstwie chopinowskim, niejednokrotnie nawet uwiêconych ponadstuletni¹
tradycj¹. Najwa¿niejsze z nich to:
 ustalenie zakresu maj¹cych wejæ do wydania kompozycji,
 okrelenie charakteru wydania,
 zweryfikowanie systemu uporz¹dkowania dzie³,
 sprecyzowanie metody ustalania ostatecznego, najwierniej oddaj¹cego intencjê twórcz¹ Chopina tekstu poszczególnych dzie³,
 wyjanienie tych zagadnieñ odczytania Chopinowskiej notacji, które dla
dzisiejszego wykonawcy mog¹ byæ niezupe³nie zrozumia³e lub te¿ wieloznaczne.
Z a k r e s dzie³ Chopina objêtych przez WN stanowi¹ wszystkie autentyczne
i wykoñczone dzie³a, maj¹ce lub mog¹ce mieæ charakter dzie³ przeznaczonych
do produkcji artystycznej.
Nie publikujemy wiêc szkiców1, pierwszych redakcji utworów, o ile istniej¹ ich
redakcje ostateczne2, choæ oba te wczeniejsze etapy kompozycji uwzglêdniamy
zawsze jako ród³a, odnotowuj¹c ich cechy charakterystyczne w komentarzach,
ewentualnie wyci¹gaj¹c z nich wnioski wp³ywaj¹ce na tekst nutowy. Nie znajd¹
te¿ w WN miejsca prace maj¹ce charakter æwiczeñ kompozytorskich (np. æwiczenia kontrapunktyczne Chopina) lub æwiczeñ pianistycznych, jak te¿ transkrypcje, chocia¿by by³y wydane za ¿ycia Chopina, je¿eli nie mamy pewnoci, ¿e
zosta³y przez niego samego dokonane. Utwory w¹tpliwej autentycznoci, ale
nosz¹ce choæby we fragmentach pewne jej cechy, wchodz¹ do jednego z suplementów. Utwory przypisywane Chopinowi, ale o znikomym prawdopodobieñstwie
jego autorstwa lub nie wykazuj¹ce go w ogóle, s¹ przez WN pominiête3.
C h a r a k t e r WN jest trojaki:
1. Jest ono przede wszystkim w y d a n i e m  r ó d ³ o w y m, poniewa¿: a) opiera
siê na mo¿liwie szerokiej bazie ród³owej, b) ze róde³ tych, jako przes³anek,
1

Wyj¹tek stanowiæ bêdzie rekonstrukcja szkicu Mazurka f, ostatniej kompozycji Chopina.
Por. Chopin, Mazurek f-moll (ostatni), PWM, 1965.
2
Te z odmiennych redakcji utworów, których kolejnoci lub charakteru (z punktu widzenia
zawarcia w nich ostatecznej intencji kompozytora) nie mo¿na w sposób pewny ustaliæ, wchodz¹
do WN, b¹d do jego tekstu g³ównego, b¹d wreszcie do odmiennych wersji ca³oci utworów,
b¹d wreszcie do dodatków zamieszczanych poza tekstem.
3
Kompozycje uznane przez redakcjê WN za nieautentyczne, ale kiedykolwiek wydane, bêd¹
omówione  z podaniem argumentacji stwierdzaj¹cej ich nieautentycznoæ  w Komentarzu
ród³owym do tomu B X (36).
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wyci¹ga wnioski wyra¿aj¹ce siê w ostatecznym ustaleniu tekstu w sposób
przyjêty we wspó³czesnym edytorstwie.
2. Jest w y d a n i e m k r y t y c z n y m, poniewa¿ ca³y proces redakcyjny, pocz¹wszy od zebrania róde³, a skoñczywszy na reprodukcji ostatecznego tekstu
nutowego, opatruje komentarzami. Komentarze te obejmuj¹ o p i s a n i e róde³,
tak pod wzglêdem ogólnym, jak i pod wzglêdem indywidualnych ich odchyleñ
w poszczególnych kompozycjach, r e k o n s t r u k c j ê ich pokrewieñstwa i autentycznoci, o c e n ê ich wartoci dla ustalenia tekstu ostatecznego oraz u z a s a d n i e n i e ich wyboru w ca³oci czy w poszczególnych elementach dla
odtworzenia tego¿ tekstu.
3. Jest w y d a n i e m p r a k t y c z n y m, poniewa¿ jego tekst mo¿e s³u¿yæ za
podstawê dla celów wykonawczo-artystycznych. Tekst WN przygotowany jest do
druku w ten sposób, aby by³ jak najprostszy do odczytania. W tym miejscu
zbiegaj¹ siê postulaty ród³owoci i praktycznoci wydania. Zdaniem bowiem redakcji autentyczny tekst Chopinowski jest tak przejrzysty, a zarazem kompletny,
¿e jest on równoczenie najlepszym tekstem praktycznym. Wszelkie dodatkowe
oznaczenia mog¹ ten tekst tylko zaciemniæ. Prawda, ¿e instrument zmieni³ siê
od czasów Chopina, ¿e w palcowaniu  rewelacyjnym u Chopina na tle wspó³czesnej mu pianistyki  poszlimy mo¿e dalej. Ró¿nice jednak nie s¹ a¿ tak
znaczne, ¿eby nale¿a³o ingerowaæ w oryginalne oznaczenia wykonawcze. Zwyczajem wspó³czesnych nam innych wydañ ród³owych u z u p e ³ n i a m y tylko
p a l c o w a n i e, wyodrêbniaj¹c je zawsze krojem czcionki od niezbyt czêsto
wystêpuj¹cego palcowania oryginalnego1. Resztê oznaczeñ interpretacyjnych pozostawiamy w iloci i formie autentycznej. Jedynie w wypadku pewnoci lub uzasadnionego du¿ego prawdopodobieñstwa, ¿e Chopin p r z e o c z y ³ jaki znak
czy nutê lub te¿ n i e m ó g ³ u¿yæ jakiego zamierzonego w intencji dwiêku
(np. ze wzglêdu na mniejsz¹ ni¿ w dzisiejszych fortepianach rozpiêtoæ klawiatury), znaki te i nuty bêd¹ przez Redakcjê uzupe³nione, z równoczesnym jednak¿e
wyodrêbnieniem ich przez zastosowanie innego kroju czcionki lub ujêcie w nawias. Dla zmniejszenia za do minimum marginesu wieloznacznoci w odczytaniu oryginalnego tekstu Chopinowskiego do ka¿dego tomu do³¹czony jest Komentarz wykonawczy szczegó³owy, rozpatruj¹cy sposoby wykonania poszczególnych miejsc utworów, generalne za problemy wykonywania dzie³ Chopina.
rozwi¹zywane na podstawie róde³ autentycznych, opisuj¹cych grê Chopina
i jego wymagania wobec uczniów, zawarte zostan¹ w czêci drugiej Wstêpu
pt. Zagadnienia wykonawcze.

1

Patrz ni¿ej: Zasady redakcji tekstu nutowego oraz Wstêp do WN, cz. II, Zagadnienia
wykonawcze, Palcowanie.

15

Plan edycji
PODZIA£ WN NA DWIE SERIE
ZASADA OGÓLNA

Punktem wyjcia uporz¹dkowania dzie³ Chopina jest podzia³ WN na dwie
serie.
S e r i a A obejmuje utwory wydane za ¿ycia Chopina, s e r i a B  utwory za
jego ¿ycia nie wydane1.
Podstawê do zastosowania tego rodzaju podzia³u daje wyra¿ona na ³o¿u
mierci wola Chopina. Towarzysz¹cy ostatnim chwilom kompozytora przyjaciele
zgodnie relacjonuj¹ treæ jego decyzji zakazuj¹cej publikowania pozostawionych
rêkopisów. To, ¿e relacje ich w drobnych szczegó³ach ró¿ni¹ siê pomiêdzy sob¹,
jest rzecz¹ zrozumia³¹: dyspozycje co do dzie³ nie wydanych by³y przez Chopina
wyra¿ane kilkakrotnie w rozmowach z ró¿nymi osobami.
D³ugoletni przyjaciel Chopina, Wojciech Grzyma³a, tak opisuje w kilka dni po
mierci kompozytora ostatnie jego chwile zaprzyjanionemu z nim Augustowi
Léo:
Potem [Chopin] podyktowa³ ostatni¹ sw¹ wolê dotycz¹c¹ jego dzie³, z t¹ sam¹
wielkoci¹ umys³u, która go do tych dzie³ natchnê³a. Znajdzie siê  rzek³ 
wiele utworów w wiêkszym lub mniejszym stopniu naszkicowanych; w imiê
przywi¹zania, które dla mnie ¿ywicie, proszê o spalenie ich wszystkich z wyj¹tkiem pocz¹tku Metody; [...] reszta bez ¿adnego wyj¹tku ma byæ strawiona
przez ogieñ, mia³em bowiem dla publicznoci wielki szacunek, a szkice moje
by³y o tyle wykañczane, o ile mnie na to by³o staæ, i nie chcê, by na moj¹
odpowiedzialnoæ i pod moim nazwiskiem rozchodzi³y siê utwory niegodne publicznoci itd., itd.2
1

Zbli¿on¹ zasadê zastosowa³o Erste kritisch durchgesehene Gesamtausgabe, redagowane
przez Brahmsa, Bargiela, Reineckego, Rudorffa, Liszta i Franchommea (Breitkopf & Härtel,
Leipzig 187880), w³¹czaj¹c dzie³a pomiertne do osobnych dwóch tomów.
2
List z koñca padziernika 1849, pisany w jêz. francuskim. W dalszym ci¹gu przytaczam
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W niewiele dni póniej, zapewne po otrzymaniu listu od Léo, pisze do niego
znowu:
Rad jestem, ¿e Pan pochwala zarz¹dzenie kompozytora, by zniszczyæ wszystko
to, co by³o w jego tece nie wykoñczone. Zarz¹dzenie to jest bardzo nie na rêkê
jego rzekomym przyjacio³om i wydawcom, ale jest istotne dla jego dobrej s³awy1.
Najlepsza  wed³ug opinii wspó³czesnych  uczennica Chopina, Marcelina
Czartoryska, tak  za porednictwem Stanis³awa Tarnowskiego  moment ten
opisuje:
Z najwiêksz¹ przytomnoci¹ dawa³ ostatnie polecenie: siostry prosi³, ¿eby spaIi³a
wszystkie jego gorsze kompozycje; winienem to publicznoci  mówi³ 
i sobie, ¿eby og³aszaæ tylko rzeczy dobre: trzyma³em siê tego przez ca³e ¿ycie,
chcê siê trzymaæ i teraz2.
fragmenty korespondencji Chopina i o Chopinie wed³ug KCh. W wyj¹tkowych jednak¿e wypadkach odstêpujê od tej regu³y (por. przypis 2 na s. 87). Do nich nale¿y powy¿szy list, który w moim
przekonaniu nie zosta³ ca³kowicie cile przet³umaczony (KCh II, s. 324 i 463). Poniewa¿ ma on
dla sprawy zasadnicze znaczenie, przytaczamy go w oryginale francuskim, ³¹cznie z interpunkcj¹,
z Correspondance de Frédéric Chopin, Richard-Masse, Paris 1960, t. III, s. 443, poprawiaj¹c
oczywiste b³êdy ortograficzne pisz¹cego:
[...] dictant ses dernières volontés pour ses oeuvres avec la même supériorité qui les a inspirées.
On trouvera, a-t-il dit, beaucoup de compositions plus ou moins indiquées, je demande au
nom de l’attachement qu’on me porte que toutes soient brûlées, le commencement d’une
méthode excepté que je lègue à Alkan et Reber pour en tirer quelques utilités le reste sans
aucune exception doit être consumé par le feu, car j’ai eu un grand respect pour le public et mes
essais étaient achevés autant qu’il a été en moi et je ne veux pas que sous la responsabilité de
mon nom il se repande des oeuvres indignes du public etc., etc.
W KCh s³owo indiquées (naszkicowanych) odczytano mylnie indignes i przet³umaczono 
niegodnych mnie. W Selected Correspondence of Fryderyk Chopin, wydanej i t³umaczonej przez
Artura Hedleya (London 1962, Heinemann), odczytanie i t³umaczenie tego s³owa (s. 374)
jest poprawne.
Poza tym w KCh wypuszczono t³umaczenie zdania wtr¹conego: et mes essais étaient
achevés autant quil a été en moi.
1
List z dnia 8 XI 1849, pisany w jêz. francuskim, t³umaczony z Correspondance... RichardMasse, t. III, s. 454, wg propozycji doc. Adama Riegera, jednego z recenzentów WN. Por. KCh
II, s. 327 i 466.
2
S. Tarnowski, Chopin i Grottger. Dwa szkice, Kraków 1892, s. 43. Wiarygodnoæ tej relacji,
jak równie¿ jej pochodzenie od Marceliny Czartoryskiej, nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci. W przedmowie autora czytamy:
Szkice te pisane by³y w swoim czasie na odczyty publiczne: oba odczyty odby³y siê w Krakowie
[...], jeden w marcu roku 1871, drugi w listopadzie 1873. Pierwszy s z k i c o C h o p i n i e p isany by³ na ¿yczenie i pod kierunkiem ksiê¿nej Marceliny Czartoryskiej.
Od niej mia³ autor zapiski i listy Chopina, od niej wszystkie umiesz-
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Trzeci¹ wersjê przekazuje przyjaciel Chopina, kompozytor i wiolonczelista
August Franchomme:
Pleyel zapyta³ Chopina, co siê ma staæ z rêkopisami, a ten mu odpowiedzia³, ¿e
mo¿na je rozdaæ pomiêdzy przyjació³, niczego nie wolno wydawaæ, a urywki
nale¿y zniszczyæ1.
Tê ostatni¹ wolê Chopina potwierdza dalsza korespondencja jego przyjació³.
Z okazji pertraktacji Juliana Fontany z rodzin¹ Chopina w sprawie wydania dzie³
pomiertnych kilka wypowiedzi na ten temat zachowa³o siê w korespondencji
Jane W. Stirling, uczennicy Chopina, Szkotki, anio³a opiekuñczego Chopina
w ostatnich latach jego ¿ycia, w korespondencji kierowanej do siostry Chopina,
Ludwiki:
c z o n e w s z k i c u s z c z e g ó ³ y [...]. Podczas pomienionego odczytu gra³a ksiê¿na Czartoryska te kompozycje, o których jest mowa w szkicu [...]. (Podkr. J.E.)
Na d³ugo przez opublikowaniem Szkiców Marceli Antoni Szulc potwierdzi³ genealogiê danych
o Chopinie podanych przez Tarnowskiego, tak pisz¹c do Oskara Kolberga w licie z dnia 25 l 1875:
[Ks. Marcelina Czartoryska...] z pewnoci¹ bêdzie mia³a du¿o pami¹tek po Chopinie i wspomnieñ
o nim; o n a t o w owej pamiêtnej prelekcji, któr¹ swego czasu hr. Stanis³aw Tarnowski mia³
w Krakowie, d u ¿ o d o s t a r c z y ³ a t r e  c i. (Podkr. J.E.). KOK l, s. 516.
1

Wersjê tê przekazuje F. Niecks, op. cit., t. II, s. 352 (orygina³ angielski: London 1902, t. II,
s. 323).
Inn¹ relacjê, dotycz¹c¹ spalenia szkiców kompozycji Chopina, podaje Franciszek Liszt w swej
biografii Chopina (F. Liszt, Fryderyk Chopin, t³um. pol., PWM, Kraków 1960, s. 170):
W trosce o w³asn¹ s³awê poprosi³, aby na jego oczach spalono je, chcia³ bowiem zapobiec
skracaniu, okaleczaniu i zniekszta³caniu ich w pomiertnym wydaniu dzie³ niegodnych jego pióra.
Ze wzmianki tej wynika³oby, ¿e czêæ nie wykoñczonych rêkopisów zosta³a faktycznie spalona.
Fragment ten jednak nie zas³uguje w pe³ni na wiarê, a to z kilku powodów: 1. w okresie mierci
Chopina Liszt przebywa³ z dala od Pary¿a i wiadomoci biograficzne dotycz¹ce ostatnich chwil
Chopina czerpa³ od osób trzecich (por. Przedmowa do wydania polskiego, s. 13), 2. wiemy, ¿e
inna tego rodzaju informacja przez niego podana (s. 172), wed³ug której pocz¹tek metody
Chopina mia³ równie¿ zostaæ rzucony na pastwê ognia, na szczêcie nie odpowiada rzeczywistoci  rêkopis pocz¹tku metody zachowa³ siê bowiem a¿ do dnia dzisiejszego, 3. komentarz
przewiduj¹cy tak dok³adnie losy przysz³ych kompozycji nie wydaje siê autentyczny, i jako nie
maj¹cy odpowiedników w innych relacjach, nasuwa przypuszczenie, ¿e opisane przez Liszta
okolicznoci, zwi¹zane z ¿yczeniem Chopina co do zniszczenia nie wydanych kompozycji,
s¹ upiêkszeniem autora biografii.
Jeszcze jedn¹ uwagê odnosz¹c¹ siê do losu nie wykoñczonych utworów znajdujemy w ksi¹¿ce How Chopin played, zredagowanej na podstawie dzienników i notatek A. J. Hipkinsa, wspó³czesnego Chopinowi pianisty angielskiego, przez Edith J. Hipkins (London 1937, s. 13, przypis 1):
Mówiono, ¿e kiedy Chopin by³ umieraj¹cy, uprasza³ swego przyjaciela Gutmanna o zniszczenie
szkiców nie dokoñczonych dzie³, oraz ¿e temu ¿yczeniu sta³o siê zadoæ.
Trudno stwierdziæ, na jakich ród³ach opiera siê ta wzmianka, czy pochodzi ona z pierwszej
rêki, czy te¿ jest kompilacj¹ ró¿nych wiadomoci.
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Z wielkim poruszeniem donosz¹ mi z Pary¿a, ¿e jest mowa o wydaniu dzie³
pomiertnych Chopina, zapytuj¹c, co by to by³y za dzie³a Chopina, do których by
obca rêka pod³o¿y³a akompaniament, rêka kogo, kto nie mo¿e wiedzieæ, jaka
by³a jego idea. Mówi¹, ¿e to sprzeciwia³oby siê jego woli, a Pani M. [Marcelina
Czartoryska] mocno przeciw temu oponuje. B³agaj¹ mnie o porozumienie siê
z Pani¹ w tej sprawie, uwa¿aj¹c j¹ za wiêtokradztwo1.
Jak mocno musia³a przeciwstawiaæ siê Marcelina Czartoryska wydaniu jego
dzie³ pomiertnych, dowodziæ mo¿e fragment innego listu J. W. Stirling do siostry
Chopina:
Przykro mi, ¿e Pani M. [...] zapomnia³a siê, pisz¹c do Pani w tak ma³o stosowny
sposób. S¹dzi ona, ¿e wola Chopina zosta³a naruszona, a ja rozumiem jej
niezadowolenie [...] 2.
Za w parê miesiêcy póniej donosi jej jeszcze raz, ¿e kto, kto spotka³
ksiê¿nê Czartorysk¹ w Wiedniu, twierdzi³, ¿e wci¹¿ jeszcze jest ona rozgoryczona spraw¹ kompozycji pomiertnych3.
Wy¿ej wspomniany, zaprzyjaniony z Chopinem kompozytor i pianista, Camille
Pleyel, dobitnie przypomina Ludwice Jêdrzejewiczowej stanowisko zmar³ego brata wzglêdem jego nie wydanych dzie³:
Pani.
Wspomnienia moje s¹ najzupe³niej w zgodzie z tak dobrze uzasadnionymi
motywami ksiê¿nej Czartoryskiej, aby Pani¹ odwieæ od dania przyzwolenia na
jakiekolwiek wydawnictwo pomiertne dzie³ Jej wielce drogiego i nigdy nieod¿a³owanego brata. Potwierdzam, ¿e wielokrotnie, szczególnie za na kilka dni
przedtem, zanim mieræ go nam zabra³a, nalega³, a¿ebym stara³ siê w miarê
moich si³ przeszkodziæ wszelkiej publikacji dzie³ lub urywków pozosta³ych. Wyra¿enie przez Pani¹ zgody na podobn¹ publikacjê by³oby dzia³aniem na przekór
wiêtej woli umieraj¹cego, woli wyra¿onej tak stanowczo; przekonany te¿ jestem,
¿e po dojrza³ym namyle nie zawaha siê Pani powzi¹æ decyzji wprost przeciwnej
tej, przy której, jak siê zdaje, trwa Pani obecnie.
Racz Pani przyj¹æ wielce serdeczne pozdrowienia wraz z zapewnieniem mego
powa¿ania.
Pary¿, 12 grudnia 1853

Camille Pleyel 4

1

List z dnia 11 XII 1853, pisany w jêz. francuskim; zbiory TiFC (orygina³ M/528, fotokopia F. 120).
Por. E. Ganche, Dans le souvenir de F. Chopin, Paris 1925, s. 145 (cytat Ganchea niezupe³nie
zgodny z orygina³em).
2
List z dnia 21 III 1854, pisany w jêz. francuskim; por. E. Ganche, op. cit., s. 147.
3
M. Kar³owicz, Nie wydane dotychczas pami¹tki po Chopinie. Warszawa 1904, s. 346.
4
Orygina³ listu, pisanego w jêz. francuskim, w zbiorach TiFC (M/310, fotokopia F. 45). Por.
M. Kar³owicz, op. cit., s. 375; E. Ganche, op. cit., s. 219.
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Tradycja ostatniej woli Chopina przetrwa³a w jego rodzinie do nastêpnego
pokolenia. Siostrzeniec Chopina, Antoni Jêdrzejewicz, opisuj¹c dzieje ró¿nych
pami¹tek po swym wuju, tak mówi³:
Miêdzy skrzyniami by³y tak¿e, pamiêtam, dwie czy trzy skrzynie z nutami,
z manuskryptami Chopina, z manuskryptami kompozycji, które nie przejrzane
przezeñ, nie poprawione, tylko naszkicowane zaledwie, nie kwalifikowa³y siê 
jego zdaniem  do wydania1.
Równie¿ i przedstawiciele firmy Breitkopf i Härtel, nale¿¹cej do pierwszych
wydawców dzie³ Chopina, dobrze musieli znaæ stanowisko Chopina w tej sprawie, je¿eli koresponduj¹c z Antonim Barciñskim, pisali:
Zreszt¹ p. Chopin zmar³. Jego dzie³a pomiertne nale¿¹  przynajmniej w wiêkszoci  do tych, których nie chcia³ on opublikowaæ. Jest rzecz¹ bardzo
s³uszn¹, ¿e po mierci wielkiego twórcy rozwa¿a siê mo¿liwoæ wydania tego
wszystkiego, co jest jego godne, co mog³oby s³u¿yæ lepszemu jego poznaniu 
nawet, gdyby on sam z tym siê nie zgadza³2.
Prawdopodobnie ju¿ nastêpcy wspó³czesnych Chopinowi kierowników tej¿e
firmy odpowiadali Janowi Brahmsowi na wyra¿one przezeñ w¹tpliwoci co do
zakwalifikowania Sonaty op. 4 do utworów pomiertnych Chopina:
Na list pañski [...] mamy zaszczyt odpowiedzieæ, ¿e Sonata op. 4 zosta³a
wprowadzona do katalogu tematycznego jako dzie³o pomiertne. Poniewa¿ Chopin stanowczo opiera³ siê wydawaniu mniej wartociowych  jego zdaniem 
dzie³, a rodzina opublikowa³a ogó³ pozostawionych przez niego utworów ca³kowicie wbrew jego woli, dlatego uwa¿amy, ¿e dzie³o to mamy prawo wprowadziæ do
wydania wy³¹cznie jako suplement3.
Tak wiêc negatywny stosunek Chopina do publikacji dzie³ przez niego nie
wydanych nie ulega w¹tpliwoci.
Ró¿ne mog³y byæ motywy tego stosunku, ró¿na bowiem by³a wartoæ pozostawionych kompozycji, ró¿ny stopieñ ich wykoñczenia, z ró¿nych okresów jego
¿ycia pochodzi³y. Julian Fontana, serdeczny przyjaciel i powiernik Chopina,
kopista wielu jego dzie³, ten, który po prze³amaniu oporu przyjació³ Chopina
uzyska³ wreszcie od rodziny zgodê na publikacjê czêci nie wydanych przez
1

F. Hoesick, S³owacki i Chopin, Warszawa 1932, t. l, s. 255.
List bez daty (odebrany 19 XII [1854]), pisany w jêz. francuskim, kopia orygina³u w zbiorach
TiFC (M/454, fotokopia F. 42).
3
List firmy Breitkopf & Härtel z dnia 27 V 1878 w sprawie wydawanego przez Brahmsa tomu
Sonat Chopina w wymienionym w przypisie 1 na s. 16 wydaniu; Franz Zagiba, Chopin und Wien,
Wien 1951, s. 134. Orygina³ w jêz. niemieckim.
2
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kompozytora utworów1, tak pisze w nocie przy swym wydaniu Dzie³ Pomiertnych (1855):
Z dala od Francji w okresie jego mierci, nie mog³em byæ obecny w jego
ostatnich chwilach. Jakkolwiek jednak by³o, s³ysza³em wyra¿an¹ przez niego
chêæ publikowania tego czy innego utworu, wchodz¹cego do niniejszego zbioru.
Niektórych jednak¿e z tych kompozycji, napisanych w charakterze pami¹tki dla
przyjació³, przez nadmiar delikatnoci nie chcia³ wydawaæ. Je¿eli za chodzi
o pozosta³e, maj¹c zwyczaj bardzo nieraz d³ugiego przetrzymywania przed oddaniem publicznoci, czy to przez kaprys, czy przez niedbalstwo, pozostawi³ je
w tece2.
¯e utworów ofiarowanych w charakterze pami¹tki dla przyjació³ Chopin
rzeczywicie nie chcia³ wydawaæ, potwierdza fragment listu jego do Anny Karoliny de Belleville-Oury:
Co do walczyka, który mia³em przyjemnoæ dla Pani napisaæ, proszê go zachowaæ  b³agam  dla siebie. Nie chcia³bym, aby ujrza³ wiat³o dzienne. Natomiast pragn¹³bym us³yszeæ Pani¹ graj¹c¹ go [...] 3.
Jeszcze jeden wreszcie motyw móg³ powstrzymywaæ Chopina od wydawania
niektórych utworów: zauwa¿ony wp³yw pomys³ów innych kompozytorów na jego
w³asne utwory4.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e dzi ju¿ jest  na szczêcie  za póno na
dos³owne spe³nienie ostatniej woli Chopina. By³oby to zreszt¹ bezprzedmiotowe
wobec faktów dokonanych, jakimi s¹ wielokrotne wydania utworów pomiertnych
oraz uzyskanie przez niektóre z nich prawa obywatelstwa na estradach ca³ego
wiata, czasem na równi z dzie³ami Chopina przez niego wydanymi.
1

Por. przypis 2. na s. 56.
Oeuvres posthumes pour le piano de Fréd. Chopin, publiés sur les manuscrits originaux
avec autorisation de sa Famille par Jules Fontana, Berlin, chez A. M. Schlesinger. Nota napisana
jest w oryginale w jêz. niemieckim i francuskim.
3
List z dnia 10 XI 1842, pisany w jêz. francuskim; KCh II, s. 76 i 356.
4
Zwróci³ na to uwagê Artur Hedley, zestawiaj¹c pierwsze takty Impromptu Es Moschelesa
z nie wydanym za ¿ycia Chopina Impromptu cis (tzw. Fantaisie-Impromptu); A. Hedley, Chopin,
London 1947, s. 155156, t³um. polskie, £ód 1949, s. 191.
Je¿eli chodzi o problem reminiscencji u Chopina w ogóle, niezbyt zreszt¹ u niego licznych,
por. L. Bronarski, O kilku reminiscencjach u Chopina, Kwartalnik Muzyczny, Warszawa 1929,
nr 5, s. 2532, tego¿ autora: De quelques réminiscences chez Chopin, Études sur Chopin, t. 2,
Lausanne 1946, s. 4368, tego¿ autora: O reminiscencjach u Chopina. Szkice chopinowskie,
PWM, Kraków 1961, s. 173200; J. Prosnak, rodowisko warszawskie w ¿yciu i twórczoci Fryderyka Chopina, III. Wp³ywy, Kwartalnik Muzyczny, PWM, Warszawa-Kraków 1949, nr 28,
s. 7319; A. Chybiñski, Do kwestii reminiscencji w dzie³ach Chopina, Kwartalnik Muzyczny, PWM,
Warszawa-Kraków 1949, nr 28, s. 142148, oraz literaturê cytowan¹ w powy¿szych pracach.
2
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Dzi wiele ze szlachetnych motywów kompozytora straci³o ju¿ na aktualnoci,
jego przyjaciele, wobec których odczuwa³ on ów nadmiar delikatnoci  nie
¿yj¹, dzi wiemy, ¿e wiêkszoæ ewentualnych pierwowzorów, mog¹cych mieæ
wp³yw na podwiadomoæ Chopina, wesz³a do lamusa historii muzyki, a wzbudzone przez nie kompozycje Chopina ¿yj¹ samodzielnym ¿yciem dzie³ o wartociach trwa³ych, dzi wreszcie obserwujemy w stosunku do wszystkich wielkich
twórców tendencjê do wydobywania na wiat³o dzienne ka¿dego cennego kamyka, od³¹czonego od wspania³ego klejnotu  jak to wyra¿ono we wstêpie do
publikacji nowo odnalezionego utworu Chopina1.
Dzi wiêc, z perspektywy z gór¹ stu lat, przyznamy racjê Fontanie i rodzinie
Chopina, odczuwaj¹c dla nich wdziêcznoæ, ¿e decyzjami swymi przyczynili siê
do uratowania od zguby cennych pozycji jego twórczoci, z których zapewne
wiele  jak tego dowodzi historia innych rêkopisów Chopina  do naszych
czasów by siê nie dochowa³o.
Z drugiej jednak¿e strony trudno by by³o ca³kowicie zignorowaæ testament
Chopina i  jak to czyni wiêkszoæ wydawców edycji zbiorowych  traktowaæ
na równi te dzie³a, które on sam do wydania przygotowa³, z tymi, które uzna³ za
niegodne druku; dlatego te¿, ukazuj¹c raz jeszcze dzie³o muzyczne Chopina,
spe³nimy jego ostatni¹ wolê w kompromisowy sposób, a mianowicie poprzez
o d d z i e l e n i e tej czêci dzie³a, za któr¹ bra³ on odpowiedzialnoæ artystyczn¹
(w serii A), od tej, której publikacji  s³usznie czy nies³usznie  sprzeciwia³ siê
tak stanowczo (w serii B). To oddzielenie2 pozwoli nam poj¹æ miary, jakie Chopin
przyk³ada³ czy to do wartoci, czy to do stopnia wykoñczenia swych dzie³,
a równoczenie dojrzeæ margines jego twórczoci, na który sk³adaj¹ siê kompozycje wiadcz¹ce o tym, ¿e i geniusz Chopina musia³ pocz¹tkowo ulegaæ
1
Revue Musicale, Richard-Masse, Paris 1955, wstêp do pierwszej publikacji Walca a.
O zagadnieniu og³aszania drukiem utworów, których sam autor drukowaæ nie zamierza³ i wyranie to zaznaczy³, pisze Konrad Górski w swym dziele pt. Sztuka edytorska (por. przypis 1. na
s. 12), powo³uj¹c siê na przyk³ady S³owackiego i Mickiewicza (s. 189191).
Jak dalekiej przesz³oci siêga ten problem, mo¿e wiadczyæ wiadomoæ sprzed... 2000 lat,
dotycz¹ca ostatniej woli poety rzymskiego Wergiliusza i losów jego dzie³a Eneida:
[...] Wergiliusz nalega³ na Wariusza, aby ten, jeliby on, Wergiliusz, zmar³, spali³ manuskrypt
[Eneidy]. Wariusz jednak uparcie odmawia³ spe³nienia tej proby. Dlatego Wergiliusz, kiedy ju¿
by³ powa¿nie chory, ustawicznie domaga³ siê podania manuskryptu; chcia³ go sam wrzuciæ
w ogieñ. Poniewa¿ jednak nikt mu nie da³ tego dzie³a, w swym testamencie niczego o nim nie
postanowi³.
Jednak¿e Wariuszowi i Tukce legowa³ swe dzie³a w ostatniej woli pod tym ogólnym warunkiem, aby niczego nie wydawali, czego on sam nie wyda³. Mimo to Wariusz z polecenia Augusta
wyda³ Eneidê. (Donatus, Vita Vergilii, cyt. wed³ug A. Krawczuk, Cesarz August. Zak³ad Narodowy
im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1964, s. 222.)
2
Wyodrêbnienie dzie³ pozostawionych w spucinie rêkopimiennej od dzie³ og³aszanych za
¿ycia twórcy jest postulatem wspó³czesnego nam edytorstwa. Por. K. Górski, Sztuka edytorska,
s. 191.
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prawom zale¿noci od wp³ywów innych kompozytorów, prawom rozwoju i prawom zmêczenia.
Jednak¿e mimo i¿ autentycznoæ podzia³u kompozycji Chopina na godne
publicznoci, czyli wykañczane przez niego starannie, oraz na niegodne publicznoci, czyli mniej wykoñczone, nie ulega w¹tpliwoci, to przeprowadzenie
przez edytora takiej linii podzia³u, która by ca³kowicie wiernie realizowa³a tê
wyra¿on¹ w ostatnich chwilach ¿ycia intencjê twórcy, nie narzuca siê  jakby
siê mog³o zdawaæ  z ca³kowit¹ oczywistoci¹. Dzieje siê to z tego powodu, ¿e
nie pokrywaj¹ siê cile z sob¹ dwa zasadnicze kryteria mog¹ce stanowiæ
podstawê podzia³u. Przy zaliczaniu bowiem kompozycji do grupy pierwszej mo¿na przyj¹æ za punkt wyjcia zarówno fakt o p u s o w a n i a dzie³ przez Chopina,
jak i fakt w y d a n i a przez niego przygotowanych do druku dzie³.
Janiejszy i wygodniejszy wydaje siê podzia³ wed³ug pierwszej zasady  na
grupê utworów opusowanych i nie opusowanych (oczywicie opusowanych przez
samego autora). Jednak¿e przy bli¿szym wnikniêciu w ten podzia³ nasuwaj¹ siê
w¹tpliwoci, czy rzeczywicie odzwierciedla³by on w³aciwie intencjê Chopina:
w³¹cza³by on bowiem do utworów godnych publicznoci jedn¹ kompozycjê
(Sonatê c op. 4), której Chopin w okresie swej dojrza³ej twórczoci nie chcia³
wydaæ (wypadek ten omówiony bêdzie poni¿ej), a wy³¹cza³by szeæ kompozycji,
które Chopin faktycznie uzna³ za godne publicznoci, wydaj¹c je tak samo
starannie jak utwory opusowane, a którym nie przydzieli³ numerów opusów
raczej ze wzglêdów techniczno-edytorskich ni¿ merytoryczno-muzycznych (Grand
duo concertant, 3 nouvelles études, 2 mazurki a-moll). Dlatego w WN podjêto
decyzjê kierowania siê drug¹ zasad¹, wed³ug której do grupy pierwszej (serii A)
wchodz¹ utwory faktycznie za ¿ycia Chopina i przez niego samego wydane, a do
grupy drugiej (serii B)  utwory przez niego nie wydane.
Wydzielenie kompozycji wchodz¹cych w WN do serii B w wyraniejszy sposób zwraca uwagê na istnienie tego zjawiska w twórczoci Chopina, które
nazwaæ by mo¿na d r u g i m jej n u r t e m, nurtem ubocznym, a równoleg³ym do
tego, który twórca uwa¿a³ za g³ówny. Sygnalizuje go Oskar Kolberg, tak pisz¹c
do M. A. Szulca:
[...] Chopin ju¿ w czasie swej dojrza³oci muzycznej oko³o 18271830 r. pisa³
sporadycznie, ¿e tak rzekê, w antraktach swych wiêkszych dzie³, raczej rzuca³
na papier improwizowane niekiedy na balach i wieczorach swe tañce i inne
drobne rzeczy wcale nie w myli publikowania ich (bo owszem warowa³ siê od
tego), ceni¹c je sam zbyt ma³o i tylko dla zaspokojenia ¿yczeñ przyjació³, którzy
zawsze przeczuwali, ¿e i te okruchy jego muzy maj¹ pewn¹ wartoæ.1

1

Brulion listu z dnia 13 XI 1874, KOK l, s. 498 i III, s. 724.
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Kolberg pisa³ oczywicie o okresie, w którym mia³ mo¿noæ osobicie obserwowaæ rozwój artystyczny m³odego Chopina. Zachowana spucizna drobnych
utworów z paryskich czasów twórcy dowodzi, ¿e ten nurt komponowania
w antraktach wiêkszych dzie³ (niekoniecznie w wyniku improwizacji na balach
 drugim bodcem by³y na pewno wpisy do albumów znajomych, trzecim 
pieni piewane w gronie przyjació³ Polaków, by³y te¿ i inne okolicznoci sk³aniaj¹ce Chopina do rzucania swych myli muzycznych na papier) by³ zjawiskiem
doæ ci¹g³ym, towarzysz¹cym twórcy do ostatnich lat ¿ycia. Nie wyklucza to
faktu, ¿e niektóre z tych utworów dorównuj¹ swym artyzmem odpowiednim
dzie³om nurtu g³ównego.
Ten podzia³ na dwie serie ma wreszcie dla wydania ród³owego dodatkowe
znaczenie. Pozwala on mianowicie na zastosowanie w dwóch seriach dwóch
ró¿nych technik edytorskich. Podczas gdy sposób rekonstrukcji tekstu dzie³
przygotowanych starannie przez kompozytora do druku, do których to dzie³
posiadamy wzglêdnie kompletne zestawienie powi¹zanych z sob¹ róde³, wynika
z pewnej mo¿liwej do ustalenia w zasadniczych rysach metody, to znalezienie
takiej jednolitej metody dla dzie³ pomiertnych jest wrêcz niemo¿liwe. W tym
ostatnim wypadku mo¿na raczej tylko mówiæ o odrêbnych niemal¿e dla ka¿dej
kompozycji z osobna metodach ustalania tekstu, w zale¿noci od iloci posiadanych do niej róde³, stopnia ich autentycznoci, wiarygodnoci czy dok³adnoci.

PRZYPADKI GRANICZNE

Przy wszelkich klasyfikacjach dzie³ artystycznych na jakie zasadnicze grupy
wystêpuj¹ zwykle przypadki graniczne. Podobnie dzieje siê i w naszym podziale
utworów Chopina na dwie serie. Dlatego te¿ nale¿y bardziej szczegó³owo uzasadniæ przy³¹czenie do serii B kilku kompozycji, które mog³oby wzbudziæ pewne
w¹tpliwoci. Dotyczy to: Sonaty c op. 4. Wariacji E na temat pieni niemieckiej
Der Schweitzerbub, Poloneza g z r. 1817 oraz dwóch Mazurków B i G z lat
1825-26.
S o n a t a c o p. 4, W a r i a c j e E
Utwory te w wielu momentach przechodzi³y wspólne koleje losu, i dlatego
omówiê je ³¹cznie.
Sonatê mia³ zamiar Chopin pocz¹tkowo wydaæ drukiem w Lipsku, co wynika
z listu pisanego 9 wrzenia 1828 do przyjaciela lat m³odzieñczych, Tytusa
Woyciechowskiego:
Mylê, ¿e to Trio [op. 8] podobny los spotka, co moj¹ Sonatê [op. 4]
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i Wariacje [op. 2]. Ju¿ s¹ w Lipsku, pierwsza, jak wiesz, EIsnerowi przypisana [...] 1,
póniej publikacjê Sonaty wraz z Wariacjami E zaproponowa³ podczas swej
pierwszej bytnoci w Wiedniu tamtejszemu wydawcy, Tobiaszowi Haslingerowi:
Wiadomoæ tê odebra³em od Haslingera, który mnie przyj¹³ jak najgrzeczniej, ale
dlatego Sonaty ani Wariacji drugich nie wydrukowa³ 2.
Wiedeñski wydawca przez szereg lat nie okazywa³ jednak zainteresowania
wydaniem tych dwóch kompozycji, a¿ dopiero w 1839 r. odnajdujemy lad
ponownego zajêcia siê ich losem, jednak¿e tym razem ju¿ bez porozumienia siê
z autorem:
Ojciec mi pisa³, ¿e moja Sonata stara u Haslingera wysz³a i ¿e Niemcy chwal¹3.
Sk¹d wziê³o siê skonstatowanie faktu wydania Sonaty, a nawet pozytywnej
reakcji na jej publikacjê  dok³adnie nie wiadomo. Najbardziej prawdopodobne
wydaje siê byæ nastêpuj¹ce wyt³umaczenie: wydawca warszawski Sennewald by³
w cis³ym kontakcie z wydawcami niemieckimi i wiedeñskimi, od których móg³
mieæ ró¿ne wiadomoci co do ich planów wydawniczych; by³oby rzecz¹ naturaln¹, ¿e Haslinger, zainteresowawszy siê wydaniem Sonaty Chopina, doniós³
o tym wydawcy warszawskiemu, wyra¿aj¹c przy tym s³owa pochwa³y (swoje czy
te¿ swych doradców) dla kompozycji. Wiadomoæ ta mog³a dojæ do Miko³aja
Chopina bezporednio lub porednio4, co w licie do syna okreli³ zapewne
zwrotem: Niemcy chwal¹. W ka¿dym razie Sonata, jak równie¿ i Wariacje d³ugi
jeszcze czas czekaæ bêd¹ na ujrzenie wiat³a dziennego.
W dwa lata po powy¿szej wzmiance dotycz¹cej Sonaty pisze Chopin do
Juliana Fontany ju¿ nieco bardziej szczegó³owo:
Haslinger, kiep, chce drukowaæ  a raczej wydrukowa³, i chce dzi publikowaæ
rzeczy, które mu darmo da³em w Wiedniu temu 12 lat. Jak Ci siê to podoba? 
Nic mu nie odpiszê, albo s o l o n y list, który, je¿eli mu polê, nie zapieczêtujê,
¿eby przeczyta³5.
W licie znajduje siê wyranie stwierdzenie faktu wydrukowania zarówno
1

KCh l, s. 79.
List do rodziny w Warszawie, Wiedeñ, 1 XII 1830; KCh l, s. 156. ...Wariacji d r u g i c h...
zapewne w stosunku do Wariacji op. 2 na temat La ci darem la mano Mozarta, które ju¿ na
szereg miesiêcy przed napisaniem listu zosta³y wydane u Haslingera (styczeñ 1830) i jako takie
mog³y byæ nazwane przez autora pierwszymi.
3
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 8 VIII 1839; KCh l, s. 354.
4
Patrz ni¿ej  list Ludwiki na s. 31.
5
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 11 IX 1841; KCh II, s. 34.
2
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Sonaty, jak i Wariacji (Haslinger [...] wydrukowa³ [...] r z e c z y [...])1, jednak¿e
bez zakoñczenia ca³oci procesu wydawniczego (Haslinger [...] chce dzi publikowaæ rzeczy [...]), oraz negatywny stosunek Chopina do sprawy  jak siê
zdaje  w tym momencie raczej od strony handlowej; brak natomiast zajêcia
stanowiska przez kompozytora od strony merytoryczno-muzycznej co do koncepcji wydania jego m³odzieñczych dzie³2.
Dopiero w kilka lat póniej stosunek ten  ju¿ tylko odnonie do Sonaty 
znajdzie swój wyraz w licie pisanym do Jêdrzejewiczów w sierpniu 1845 r.:
Sonata EIsnerowi [dedykowana] wysz³a w Wiedniu u Haslingera, a przynajmniej sam mi drukowan¹ épreuve temu kilka lat do Pary¿a przys³a³; ale
poniewa¿ nie odes³a³em mu jej korygowanej, tylko kaza³em powiedzieæ, ¿e
wola³bym, ¿eby wiele rzeczy odmienionych by³o, wiêc mo¿e wstrzymali druk, co
by mi bardzo mi³o by³o...3.
Jasno z tego wynika, na pewno w stosunku do Sonaty, a prawdopodobnie
i do Wariacji E, ¿e wymagania, jakie stawia³ Chopin swym kompozycjom przeznaczonym do publikacji, wzros³y znacznie na przestrzeni lat. To, co dla dziewiêtnastoletniego m³odzieñca by³o godne druku, dla twórcy zapewne wykoñczonej ju¿ Sonaty b op. 35 mia³o zbyt wiele mankamentów. Zachodzi³ wiêc tutaj
wypadek nastêpuj¹cy: pocz¹tkow¹ intencj¹ autora by³o wydanie Sonaty (st¹d
przydzielenie jej numeru opusu4), póniej jednak wycofa³ siê on z zamiaru jej
publikacji. Poniewa¿ w edytorstwie wspó³czesnym, w wypadku natrafienia na ró¿ne decyzje twórcy jego dzie³ dotycz¹ce, obowi¹zuje zasada uznania decyzji
ostatniej za wi¹¿¹c¹, w naszym wypadku bêdzie ni¹ tak wyranie w ostatnio
cytowanym licie sformu³owana chêæ Chopina wycofania siê z wydania Sonaty
op. 4. Konkretnych ladów stosunku Chopina do wydania Wariacji E wiêcej ju¿
nie znajdujemy.
Jeszcze jeden szczegó³ przemawia przeciwko chêci Chopina w³¹czenia Sonaty c do rzêdu wydanych przez siebie utworów: podczas gdy powtarzaj¹ce siê

1

P³yty sztycharskie obu tych kompozycji nosz¹ s¹siednie numery, wskazuj¹ce na sporz¹dzenie ich ok. po³owy r. 1840.
2
Solony list zosta³ wys³any do Haslingera zapewne nieca³y miesi¹c póniej; do niego odnosi siê najprawdopodobniej postscriptum w licie do Fontany z dnia 6-7 X 1841 (KCh II, s. 42):
Haslingera list s a m oddaj na pocztê [...].
3

KCh II, s. 145146.
Nie wiadomo, dla jakich kompozycji zarezerwowa³ Chopin numery opusowe 1 i 3. Por.
H. Feicht, Ronda F. Chopina, Kwartalnik Muzyczny 1948, nr 23, s. 26. Rozwa¿ania autora artyku³u nale¿a³oby uzupe³niæ uwag¹, i¿ w omawianym przez niego okresie Ronda c i F nie posiada³y
jeszcze numerów opusowych (patrz omówienie sprawy Mazurków B i G oraz przypis 1. na s. 32.).
4
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u niego formy otrzymuj¹ w korespondencji i tytu³ach pierwszych wydañ liczby
porz¹dkowe (np. op. 21  S e c o n d concerto, op. 36  D e u x i è m e impromptu, op. 38  2me ballade, op. 39  T r o i x i è m e scherzo itd.), Sonaty
op. 35 i op. 58 w pierwszych wydaniach francuskich i niemieckich nie nosz¹
liczby porz¹dkowej (w wypadku brania pod uwagê przez Chopina Sonaty c
winny by³y one mieæ liczby: d r u g a i t r z e c i a sonata), natomiast Sonata
op. 58 w pierwszym wydaniu angielskim p o s i a d a liczbê kolejn¹ S e c o n d e
grande sonate  nie wykluczone, ¿e nawet w podk³adzie do druku przez
samego Chopina podan¹1.
Faktycznie o b a d z i e ³ a, Sonata c i Wariacje E, ukaza³y siê w druku
p o m i e r t n i e: u Haslingera w Wiedniu i S. Richault w Pary¿u w 1851 r.,
a u Cooksa w Londynie w rok póniej, we wszystkich trzech wydaniach
z s¹siednimi numerami p³yt sztycharskich. Wprowadzenie ich zatem w WN do
serii B nie powinno budziæ w¹tpliwoci2.
Nie od rzeczy bêdzie w tym miejscu dodaæ, ¿e zapowied wydania drukiem
Sonaty  ju¿ po mierci Chopina  wywo³a³a u jego przyjació³ powa¿ne
w¹tpliwoci:
1

Trudno by wysuwaæ jako argument przemawiaj¹cy za w³¹czeniem Sonaty c do grupy
utworów wydanych spis incipitów kompozycji Chopina, znajduj¹cy siê w siedmiotomowym zbiorze
pierwszych wydañ, bêd¹cym pocz¹tkowo w posiadaniu Jane W. Stirling (spis ten jest reprodukowany w t. l, Frédéric Chopin Oeuvres Complètes, Oxford University Press, por. przypis 1. na
s. 118 oraz opatrzon¹ tym przypisem charakterystykê wydania). Spis ten powsta³ najprawdopodobniej z inicjatywy J. W. Stirling. Na 140 incipitów Chopin wpisa³ w³asnorêcznie tylko 12, za
incipit Sonaty c zosta³ wpisany rêk¹ Franchommea, zapewne na zasadzie mechanicznej kolejnoci opusów, znajduj¹c siê pomiêdzy dwoma najbardziej oddalonymi pocz¹tkami utworów pisanymi
rêk¹ Chopina (op. 1 i op. 37). Istnieje wiêc minimalne prawdopodobieñstwo, a¿eby Chopin
kontrolowa³ dok³adnie ten spis, a tym samym, aby znalezienie siê tego incipitu w spisie mia³o
reprezentowaæ jego decyzjê co do miejsca Sonaty c w ca³okszta³cie dzie³. Nie mo¿na nawet
wykluczyæ mo¿liwoci, ¿e pocz¹tek Sonaty c wpisany zosta³ do spisu w puste miejsce zarezerwowane dla opusu 4  ju¿ po mierci Chopina, jak to mia³o miejsce w wypadku innych dzie³
pomiertnych wypisanych pod koniec spisu. Por. przypis 2. na s. 41.
2
Prof. Konrad Górski, który by³ jednym z recenzentów niniejszego Wstêpu, tak pisze na temat
zasady podzia³u WN na dwie serie:
Podzia³ na dwie serie, stosowany przez historyków literatury dla dzie³ og³oszonych i nie og³oszonych za ¿ycia autora, ma swoje uzasadnienie nie tylko w fakcie, ¿e za dzie³o nie og³oszone przez
siebie autor nie chcia³ wzi¹æ odpowiedzialnoci przed publicznoci¹, ale równie¿ i w tym, ¿e utwór
ten nie wszed³ do ¿ycia artystycznego w epoce swego powstania. Nikt tego utworu nie zna³, nikt
na niego nie reagowa³, on nie oddzia³a³ w ¿adnej formie na proces rozwojowy sztuki, któr¹
reprezentowa³, ani nie sta³ siê w jakiejkolwiek postaci faktem historyczno-kulturalnym. S¹dzê, ¿e
o dzie³ach sztuki muzycznej winnimy myleæ w sposób podobny. (Konrad Górski, recenzja pracy
Jana Ekiera pt. Komentarz ogólny do Wydania Narodowego Dzie³ Fryderyka Chopina (pierwotny
tytu³ niniejszej pierwszej czêci Wstêpu), s. 89; maszynopis, zbiory TiFC).
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Bylimy bardzo zdziwieni  pisze J. W. Stirling do Ludwiki Jêdrzejewiczowej 
czytaj¹c w «La France Musicale» anons dzie³ pomiertnych Fryderyka Chopina
[...]. Lecz w nastêpnym numerze przeczytalimy: Op. 4. Jest to opus, który nie
istnieje wród jego dzie³, a dawno temu zosta³ sprzedany1 Haslingerowi. Chopin
z tego dzie³a nie by³ zadowolony, chcia³ je poprawiæ, w koñcu dzie³o to nigdy nie
zosta³o wydane. Haslinger oferowa³ je  bez wskazania opusu kompozycji 
Brandusowi, który przyby³ w tej sprawie do Herbaulta2. Herbault wycofa³ siê
z [pertraktacji dotycz¹cych] dzie³ pomiertnych. Wobec czego Brandus nie zgodzi³ siê na publikacjê dzie³a, a Richault sta³ siê jego nabywc¹3.
Równie znamienne jest stanowisko co do wydania Sonaty op. 4 innego 
obok Brandusa  z pierwszych wydawców dzie³ Chopina, a mianowicie Breitkopfa i Härtla w Lipsku, sformu³owane w cytowanym ju¿ wy¿ej licie przedstawicieli firmy do Jana Brahmsa4.
P o l o n e z g, M a z u r k i B i G
Innego rodzaju obiekcje wyst¹piæ mog¹ przy zakwalifikowaniu do serii B
Poloneza g oraz Mazurków B i G. Trzy te kompozycje wysztychowane bowiem
zosta³y w Warszawie przed wyjazdem Chopina z kraju (Polonez w 1817, Mazurki
w 1826 r.), a wiêc uwa¿ane byæ mog¹ za kompozycje wydane za ¿ycia.
Problem ten nale¿y postawiæ w sposób nastêpuj¹cy: czy fakt wydrukowania tych
utworów w Warszawie równoznaczny jest z autentycznym Chopinowskim rozumieniem wydania kompozycji, takim, jakie zachodzi³o w wypadku jego dzie³ wydawanych póniej za granic¹.
Rozpatruj¹c problem tych trzech drobnych utworów, omówimy okolicznoci
powstania ka¿dego z nich, a w szczególnoci intencjê Chopina dotycz¹c¹ ich
publikacji, sposób ich przygotowania do druku i poziom wydawnictwa, jak równie¿ bêdziemy starali siê odszukaæ lady stosunku do nich dojrza³ego Chopina,
ewentualnie jego najbli¿szych. (Poniewa¿ losy obu Mazurków splata³y siê zawsze z sob¹, bêd¹ one omawiane ³¹cznie.)
Polonez g jest pierwszym drukowanym utworem Chopina i nale¿y do jego
najwczeniejszych kompozycji (na ok³adce pod tytu³em i dedykacj¹ wysztychowano: Faite par Frédéric Chopin, musicien âgé de huit ans). Ze wzglêdu
1

Informacja niecis³a; por. wy¿ej cytowany fragment listu:

Haslinger [...] chce dzi publikowaæ rzeczy, które mu d a r m o da³em w Wiedniu [...]. (Podkr. J.E.)
2

Herbault by³ jednym z najdawniejszych paryskich przyjació³ Chopina. Nazwisko jego przewija siê kilkakrotnie w korespondencji Chopina.
3
List J. W. Stirling do Ludwiki Jêdrzejewiczowej w Warszawie, z dnia 14 VI 1851, pisany
w jêz. francuskim; E. Ganche, op. cit., s. 128 (b³êdnie wydrukowany rok 1850 zamiast 1851).
4
Patrz fragment listu na s. 20 opatrzony przypisem 3.
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na wiek kompozytora o jego intencji wydania tego utworku nie mo¿e tu byæ
mowy  inicjatorami sztychu byli albo rodzice, albo najbli¿si przyjaciele. Za tym
ostatnim przemawia wzmianka umieszczona w Pamiêtniku Warszawskim
z 1818 r., mówi¹ca o tej kompozycji przez przyjacielskie rêce sztychem upowszechnionej1. F. Hoesick przypuszcza nawet, i¿ wród przyjacielskich r¹k
pierwsze miejsce zajmowa³a rodzina Skarbków (przypomnijmy, ¿e Polonez powiêcony zosta³ pannie Wiktorii Skarbek, za Fryderyk Skarbek by³ w owym
czasie wspó³pracownikiem, a w kilka lat póniej redaktorem i wydawc¹ Pamiêtnika Warszawskiego, w którym powy¿sza wzmianka siê ukaza³a)2. Nie mo¿na
równie¿ mówiæ o jakiej skali porównawczej wymagañ stawianych kompozycjom
przeznaczonym do druku w wypadku dziecka, które, wed³ug powy¿szej wzmianki
Pamiêtnika Warszawskiego, by³o ju¿ kompozytorem kilku tañców i wariacyj.
Co do sposobu przygotowania utworu do druku, przypuciæ mo¿na, ¿e  podobnie jak to mia³o miejsce w wypadku skomponowanego w tym samym roku
Poloneza B  i ten Polonez obc¹ rêk¹ zosta³ spisany, a wiêc i jego ostateczny
kszta³t nie jest ca³kowicie pewny, za o korekcie m³odocianego autora ju¿
choæby ze wzglêdu na powa¿ny b³¹d w druku w takcie 2 mo¿na w¹tpiæ. U do³u
strony tytu³owej tego dzie³ka widnieje firma:
Varsovie, chez labbée J. J. Cybulski (nastêpuje dok³adny adres).
Ks. Cybulski by³ wspó³w³acicielem ma³ej, istniej¹cej od r. 1803 sztycharni nut,
prowadzonej do spó³ki z P³acheckim3.
By³a to sztycharnia lokalna, nieznane s¹ nam fakty wypuszczenia przez ni¹
jakiej powa¿niejszej pozycji, nie mia³a ¿adnych szerszych kontaktów, jednym
s³owem by³a to tylko sztycharnia, a nie firma wydawnicza4.
Mazurki B i G  wydane w ma³ym formacie, bez kartek tytu³owych ani
nazwisk wydawców, co pozwala siê domylaæ, i¿ podobnie jak i ów Polonez
z r. 1817, tak i te dwa Mazurki przez jakie «przyjacielskie rêce zosta³y sztychem upowszechnione» [...]5.
1

Pamiêtnik Warszawski, r. IV, 1818, t. X, nr 1, s. 129.
F. Hoesick, Chopin. ¯ycie i twórczoæ, t. l. Warszawa 1904, s. 104, przypis.
3
Z. Jachimecki, F. Chopin, Kraków 1927, s. 164, przypis.
4
Por. Józef EIsner, Sumariusz, PWM, Kraków 1957, s. 109114; T. Fr¹czyk, Warszawa
m³odoci Chopina, PWM, Kraków 1961, s. 239240; A. Nowak-Romanowicz, Józef EIsner, PWM,
Kraków 1957, s. 77, 80, 81; J. Prosnak, op. cit., s. 40. O tym, ¿e sztycharnia ks. Cybulskiego
by³a w rzeczywistoci ma³¹ sztycharni¹, wiadczy jeszcze jeden fakt: wysztychowany w tym¿e
zak³adzie ok. r. 1810 Józefa Eisnera Marche triomphale nosi numer p³yty 42, natomiast Polonez g Chopina z 1817 r.  numer 114. Z prostego rachunku wynika, ¿e sztycharnia produkowa³a
rocznie oko³o 10 prawdopodobnie ma³ych rozmiarów pozycji. Za ofiarowanie mi rzadkiej bibliofilskiej pozycji, jak¹ stanowi wydanie tej drobnej kompozycji Elsnera, sk³adam serdeczne podziêkowanie p. Aurelemu Kêdziorskiemu.
5
A. Poliñski, O Fryderyku Chopinie, Kurier Warszawski, 17 X 1899, cyt. wg F. Hoesicka,
Chopin. ¯ycie i twórczoæ, t. l, Warszawa 1904, s. 245.
2
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[...] by³y improwizowane wród wiêkszej jeszcze liczby innych [...] na jakim
wieczorze tañcuj¹cym (zdaje siê, ¿e u rektora Lindego w r. 1826 czy 27), gdzie
Ch[opin], w dobrym humorze, sam siada³ do fortepianu (nigdy go bowiem o to
przy tañcach, szanuj¹c jego talent, nie proszono) i puszcza³ wodze swojemu
weso³emu usposobieniu. Mazurów takich krocie sypa³y siê wówczas spod jego
rêki, jak z rogu obfitoci, lecz tylko te trzy1 na ¿¹danie brata mego nazajutrz
spisanymi byæ mog³y, ¿e jeszcze z pamiêci nie ulecia³y. [...] Dwa te mazury,
B-dur i G-dur, mój brat nastêpnie za pozwoleniem jego litografowa³; na
wistkach bez tytu³u w 30 tylko egzemplarzach odbite, rozdane one zosta³y
znajomym (jeden egzemplarz mam u siebie). S¹ to te same, które póniej
Friedlein wyda³ oko³o r. 1852 [...] 2.
Fakt, ¿e zosta³y one zapisane i litografowane z inicjatywy Wilhelma Kolberga,
wskazuje na to, ¿e mowa tu byæ mo¿e tylko o poredniej intencji Chopina
oddania ich do druku, i potwierdza przypuszczenie przyjacielskich r¹k, które je
sztychem upowszechni³y.
Do tych dwóch Mazurków prawdopodobnie3 odnosz¹ siê s³owa Chopina z listu
do Jana Bia³ob³ockiego:
[...] posy³am Ci mój Mazurek, o którym to wiesz, póniej mo¿esz dostaæ
drugiego, boby to za wiele by³o uciechy na raz. Ju¿ puszczone w wiat; gdy
tymczasem moje to Rondo, com chcia³ daæ litografowaæ, co jest wczeniejsze,
a zatem prawo ma wiêksze do woja¿u, duszê w papierach 4.
Dok³adniejsze wczytanie siê w treæ tego listu potwierdza wy¿ej postawion¹
hipotezê o poredniej tylko intencji Chopina ich wydrukowania, a mo¿e nawet
jedynie o zgodzie na ich wydrukowanie; nale¿y zwróciæ uwagê na zwrot wyra¿ony stron¹ biern¹ w stosunku do Mazurków: ju¿ p u s z c z o n e w wiat,
1

Nie mo¿na w tej chwili ustaliæ, o jaki trzeci Mazurek chodzi. Wydaje siê w¹tpliwe, aby móg³
nim byæ Mazurek D, w tym samym co omawiane Mazurki zeszycie wydany u Leitgebera. Por.:
komentarz ród³owy do t. B X (36) (omówienie utworów w¹tpliwej autentycznoci).
2
Brulion listu Oskara Kolberga do Szulca, Kraków, 15 XII 1874, KOK, cz. l, s. 507.
Por. streszczenie tej wiadomoci podane przez M. A. Szulca we wstêpie do wydania Mazurków
w firmie Leitgebera w Poznaniu w 1875 r. Por. te¿ Chopin, Dzie³a Wszystkie, t. X, PWM,
Warszawa-Kraków 1953, komentarz, s. 228229, oraz K. Parnasowa, O kajetach Chopina.
Obchód setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Lwów 1912, s. 93, przypis 24.
3
Mówiê tutaj tylko o prawdopodobieñstwie, poniewa¿ w opisie Mazurka G, podanym przez
A. Poliñskiego (por. przypis 5 na s. 29), który posiada³ egzemplarze dwóch Mazurków w swych
zbiorach (egzemplarze te wraz ze zbiorami uleg³y, niestety, zniszczeniu), podkrelone s¹ pewne
cechy, których na pró¿no szukamy w znanym nam tekcie Mazurka G; nie jest wiêc wykluczone,
i¿ istnia³ jeszcze jaki inny mazurek G, podobnie wydany. Por. J. Ekier, Le Problème dauthenticité de six oeuvres de Chopin, The Book of the First International Musicological Congress
Devoted to the Works of Frederick Chopin, PWN, Warszawa 1963, s. 465467.
4
List z dnia 8 l 1827; KCh l, s. 75.
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jak gdyby w przeciwieñstwie do strony czynnej, u¿ytej odnonie do Ronda 
com c h c i a ³ daæ litografowaæ.
Do dnia dzisiejszego zachowa³ siê drukowany egzemplarz Mazurka G1 oraz
sporz¹dzona przez Józefa Sikorskiego kopia rêkopimienna obu Mazurków2.
Notatka kopisty potwierdza, ¿e Mazurki zosta³y litografowane przez Wilhelma
Kolberga, ucznia szko³y aplikacyjnej (póniej in¿eniera) w zak³adzie, którego by³
uczniem. Poziom sztychu pozostawia nieco do ¿yczenia: pomimo ogólnej starannoci o przejrzystoæ szaty graficznej zauwa¿yæ mo¿na brak dowiadczenia
w rozplanowaniu tekstu, b³êdy w jego odczytaniu, a tak¿e drobne uchybienia
w manierach drukarskich. Ich publikacja by³a zjawiskiem typowo lokalnym, mog¹cym budziæ zainteresowanie jedynie w zamkniêtym gronie warszawskich przyjació³ m³odego Chopina, a iloæ 30 egzemplarzy nie pozwala mówiæ nie tylko
o wydaniu, ale nawet o powa¿niejszym nak³adzie.
Bezporednich ladów stosunku Chopina do wszystkich trzech wy¿ej omawianych drukowanych drobiazgów nie znajdujemy. Mo¿na jednak wnioskowaæ, ¿e
je¿eli Chopin mia³ zasadnicze zastrze¿enia co do publikowania tak powa¿nej
kompozycji jak Sonata c, napisanej przecie¿ w dziesiêæ lat po Polonezie, a co
najmniej w dwa lata po Mazurkach, nie uwa¿a³by chyba za godne publicznoci
dziecinnych czy m³odzieñczych próbek swej przysz³ej twórczoci.
Mo¿emy równie¿ znaleæ jeden poredni argument na potwierdzenie tej tezy.
W licie z dnia 27 listopada 1831 siostra Chopina, Ludwika, tak pisze do przebywaj¹cego ju¿ w Pary¿u brata:
Hofmeister pisa³ do Sennewalda, ¿eby mu przys³a³ wszystko to, co jest Twojego
do drukowania lub ju¿ drukowanego. By³ Nowakowski; chcia³, ¿eby daæ te
Ronda, co dla Moriolles kaza³ wylitografowaæ, ale Papa nie da³. Czy ka¿esz?
to siê dadz¹3.
Nie zachowa³a siê odpowied Chopina w tej sprawie, musia³a jednak byæ
pozytywna, i Ronda zapewne siê da³y, skoro w 1835 r. ukaza³o siê Rondo c
najpierw u A. M. Schlesingera w Berlinie (III 1835), potem u M. Schlesingera
w Pary¿u (l 1836) i u Wessla w Londynie (III 1836), wreszcie ³¹cznie u Sennewalda i Hofmeistra w Lipsku w 1838 r., za Rondo à la Mazur u Hofmeistra
w Lipsku i u Schonenbergera w Pary¿u w 1836 r., a u Wessla w Londynie
w 1837 r.
1

Zbiory WTM R. 12092 (fotokopia zbiory TiFC F. 790).
Zbiory WTM, 23 Ch (fotokopia zbiory TiFC F. 788). Por. przypis 6. na s. 136.
3
KCh l, s. 195. Okrelenie Ludwiki: ...Ronda, co dla Moriolles kaza³ wylitografowaæ..., jest
niecis³e; z dwóch wydanych w Warszawie Rond Chopina Rondo c dedykowane by³o p. Linde, ¿onie rektora Liceum Warszawskiego, a tylko Rondo à la mazur F  Aleksandrze hr. de Moriolles.
Jeszcze raz myli te Ronda Ludwika w sporz¹dzonym przez siebie ok. r. 1854 spisie pt.
Kompozycje nie wydane (por. przypis 5. na s. 32).
2
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Nale¿y tutaj zwróciæ uwagê na kilka charakterystycznych dla sprawy momentów. Ani Rondo c, ani Rondo F nie zosta³y w warszawskich wydaniach opusowane, a otrzyma³y one numery opusowe 1 i 5 dopiero w wydaniach zagranicznych1.
Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e wszystkie drukowane kompozycje (Polonez, 2 mazurki,
2 ronda) pod tym wzglêdem mia³y równy start. Z tych piêciu kompozycji (...wszystko, co jest Twojego do drukowania lub j u ¿ d r u k o w a n e g o...) wybrano dwa
Ronda (nb. drukowane w powa¿nej warszawskiej firmie wydawniczej Antoniego
Brzeziny, utrzymuj¹cej kontakty z wieloma firmami zagranicznymi2), nie uwzglêdniaj¹c Poloneza ani Mazurków. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dzia³o siê to za wiedz¹
Chopina (patrz pocz¹tkowy sprzeciw ojca Chopina dotycz¹cy wydania kompozycji Nowakowskiemu). Prawdopodobn¹ jest rzecz¹, ¿e rodzina Chopina posiada³a
litografowane Mazurki, pewn¹ za, ¿e mia³a Poloneza3. Te pierwsze drukowane
kompozycje Chopina, zachowywane jako drogie pami¹tki dzieciñstwa i m³odoci
Fryderyka, nie by³y zapewne traktowane jako dzie³a wydane. Przyj¹æ równie¿
mo¿na, ¿e gdyby sam Chopin przywi¹zywa³ jak¹ wagê artystyczn¹ do tych
kompozycji, przy okazji wymiany powy¿szej korespondencji przypomnia³by sobie
o ich istnieniu i og³osi³ drukiem powtórnie wraz z Rondami.
Rozró¿nienia kompozycji publikowanych w ró¿ny sposób i w ró¿nych okresach
dokonuje siostra Chopina, Ludwika. W sporz¹dzonym po mierci Chopina spisie, który zatytu³owa³a Kompozycje nie wydane4, zamieszcza ona incipit Ronda
à la Mazur z adnotacj¹: drukowane u Brzeziny, tym samym odró¿niaj¹c wyranie pojêcie utworów wydanych od jedynie drukowanych5.
Wszystkie powy¿sze argumenty przywodz¹ do przekonania, ¿e jakkolwiek
formalnie ukazane wiatu, Polonez i Mazurki B i G nie mog¹ byæ uwa¿ane
w rozumieniu i intencji Chopina za wydane (w póniejszym tego s³owa znaczeniu), a wiêc  wed³ug jego w³asnego wyra¿enia  za godne publicznoci.
Z tego te¿ powodu druki te w WN zaliczamy do kategorii publikacji, a nie
wydañ6, w podziale za na serie kompozycje te wchodz¹ do serii B.
Tym samym okrelenie dzie³ zamieszczonych w serii A jako wydanych za
1

Zwróci³ na to równie¿ uwagê M. J. E. Brown (Indeks Browna, s. 8 i 14).
Por. T. Fr¹czyk, op. cit., s. 278-281.
3
Nale¿¹cy niegdy do rodziny Chopina egzemplarz Poloneza g zagin¹³ w Warszawie w 1939 r.
4
Patrz ilustracje 1114. Spis ten, sporz¹dzony przez Ludwikê Jêdrzejewiczow¹ ok. r. 1854,
zosta³ nabyty przez TiFC w 1959 r. (M/301, fotokopia F. 1752).
5
Do istoty rzeczy nie nale¿¹ pope³nione przez ni¹ dwa b³êdy: pierwszy  zapomnia³a ona,
¿e Rondo à la mazur by³o jednak¿e póniej wydane za granic¹, drugi  pomyli³a datê jego
warszawskiego druku z dat¹ druku wczeniejszego Ronda c (por. przypis 3. na s. 31). B³êdy
te t³umaczy wystarczaj¹co prawie trzydziestoletni odstêp czasu pomiêdzy powstaniem obu Rond
a dokonaniem spisu.
6
Por. przypis na s. 138.
2
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¿ycia Chopina wykazuje zbie¿noæ z okreleniem dzie³ wydanych przez niego
poza granicami kraju lub dzie³ wydawanych po 1830 r. (data wydania pierwszego
utworu za granic¹  Wariacji op. 2).
WEWNÊTRZNE UPORZ¥DKOWANIE SERII A
Uporz¹dkowanie kompozycji wydanych przez samego Chopina zosta³o przez
niego dokonane za pomoc¹ oznaczenia poszczególnych kompozycji numerami
opusowymi. Jak wiadomo, rozpoczynaj¹cy siê opusem 1 ci¹g autentycznej numeracji siêga po opus 65. Niektóre opusy (wszystkie opusy Mazurków i Nokturnów, Etiudy op. 10 i 25, Polonezy op. 26 i 40, Preludia op. 28 i Walce op. 34 i 64)
rozbite s¹ na kolejne numery podrzêdne, s³u¿¹ce do oznaczenia poszczególnych
kompozycji, które mog¹ stanowiæ ca³oci same dla siebie. W ten sposób wiêkszoæ kompozycji wydanych za ¿ycia Chopina mo¿e byæ dok³adnie zidentyfikowana. Do serii A naszego wydania wchodz¹  z wyj¹tkiem wy¿ej omówionej
Sonaty op. 4  wszystkie opusowane dzie³a Chopina.

UZUPE£NIENIA NUMERACJI OPUSOWEJ

Istnieje jednak kilka utworów, które chocia¿ przez samego Chopina do druku
przygotowane, z powodu odmiennych okolicznoci towarzysz¹cych ich wydaniu
nie zosta³y przez niego opatrzone numerem opusowym. Kompozycje te, z racji
wydania ich za wol¹ Chopina i za jego ¿ycia, wejd¹ te¿ do serii A. Do nich
nale¿¹ dwa dzie³a ³¹czne, jakimi s¹ Grand duo concertant, skomponowane wraz
z Augustem Franchomme, i jedna Wariacja z cyklu wariacyjnego nazwanego
Hexameron, na który to cykl sk³adaj¹ siê Wariacje na temat Marsza z opery
Purytanie Belliniego, napisane  prócz Chopina  przez Liszta, Thalberga,
Pixisa, Hertza i Czernego, oraz piêæ kompozycji umieszczonych w albumach
zawieraj¹cych utwory równie¿ i innych kompozytorów, a mianowicie: 3 nouvelles
études w drugiej czêci Szko³y fortepianowej Fétisa i Moschelesa, zatytu³owanej Méthode des méthodes, Mazurek a, dedykowany Emilowi Gaillard w Albumie pianistów polskich1, wreszcie Mazurek a w albumie Notre temps.
1

Stwierdzenie, i¿ pierwsze wydanie Mazurka a ukaza³o siê w Album des pianistes polonais,
pojawia siê tutaj po raz pierwszy. Zawdziêczamy to natrafieniu na anons tego wydawnictwa
w Revue et Gazette Musicale, Paris, nr 75 z dnia 24 XII 1840, zapowiadaj¹cego na dzieñ
1 l 1841 ukazanie siê Albumu, a w nim m.in. Mazurka Chopina, dedykowanego Emilowi Gaillard.
Równoczenie dokonaæ by³o mo¿na ekspertyzy egzemplarza tego¿ Albumu, znajduj¹cego siê
w zbiorach TiFC w Warszawie (B-498). Za pierwodruk Mazurka a uwa¿ano dotychczas pojedyncze wydanie, jakie ukaza³o siê w firmie Chabal w Pary¿u, a bêd¹ce  jak siê okazuje  przedrukiem z Albumu, zapewne przez tego samego wydawcê opublikowanego.
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Brak opusów przy tych dzie³ach, wydanych przez samego Chopina, stanowi
pewn¹ lukê, która ju¿ za ¿ycia Chopina, doprowadza³a do nieporozumieñ
w rodzaju mylnego opusowania niektórych z tych kompozycji przez pierwszych
wydawców. l tak np. Grand duo concertant otrzyma³o u wydawcy francuskiego
M. Schlesingera op. 15 (autentyczny opus trzech Nokturnów), a u wydawcy
angielskiego Wessla  op. 12 (autentyczny opus Variations brillantes), Mazurek z Notre temps równie¿ u Wessla  op. 59 bis, a Mazurek dedykowany
Gaillardowi u wydawcy francuskiego Chabala  op. 43 (autentyczny opus
Taranteli).
A¿eby tê lukê wype³niæ, aby ka¿de dzie³o posiada³o w³asny symbol s³u¿¹cy
identyfikacji, aby wreszcie zlokalizowaæ dane dzie³o w chronologii utworów wydanych za ¿ycia Chopina, wstawiamy je  na zasadzie przypuszczalnego nastêpstwa chronologicznego czasu ich powstania  pomiêdzy kompozycje opusowane i opatrujemy specjalnym symbolem Dbop. (Dzie³o bez opusu1), dodaj¹c po
tym skrócie numer opusowy bezporednio poprzedzaj¹cego je utworu oraz du¿¹
literê A (ewentualnie B lub C przy wiêkszej iloci kompozycji wchodz¹cych do
danego numeru Dbop.).
Tak wiêc ci¹g autentycznej numeracji Chopina u z u p e ³ n i o n y zostanie
w czterech miejscach w nastêpuj¹cy sposób:
1

op.
Dbop.
Dbop.
op.
2

16
16 A
16 B
17

op. 29
Dbop. 29 A
op. 30

Rondo Es
Grand duo concertant na fort. i wiolonczelê
Grand duo concertant na fort. na 4 rêce
4 mazurki
Impromptu As
Wariacja E z cyklu Hexameron
4 mazurki

Tak wiêc upada przypuszczenie M. J. E. Browna, ¿e istnieje mo¿liwoæ wydania tego Mazurka
przez samego Gaillarda bez wiedzy autora, wyra¿one w cytowanym wy¿ej Indeksie Browna
(s. 135). Por. E. Ganche, Voyages avec Frédéric Chopin, s. 142143; L. Bronarski, Mazurek
Chopina powiêcony E. Gaillard, Szkice chopinowskie, PWM, Kraków 1961, s. 305 i nast.
O kompozycjach Chopina publikowanych w albumach pisze M. J. E. Brown w artykule pt. First
Editions of Chopin in Periodicals and Serial Publications, Annales Chopin 5, TiFC-PWM,
Warszawa-Kraków 1960, s. 712. Autor nie porusza w artykule sprawy wydania Mazurka a
w Albumie pianistów polskich.
1
Por. symbolikê dzie³ nie opusowanych w Kinsky-Halm, Thematisch-Bibliographisches Verzeichnis aller vollendeten Werke Ludwig van Beethoven, Henle Verlag, München-Duisburg 1955,
gdzie autorzy poprzedzaj¹ numer katalogowy tych dzie³ symbolem WoO (Werke ohne Opuszahl).
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3

4

op.
Dbop.
Dbop.
Dbop.
op.

36
36 A
36 B
36 C
37

Impromptu Fis
3 nouvelles études

op.
Dbop.
Dbop.
op.

42
42 A
42 B
43

Walc Es
Mazurek a, ded. E. Gaillardowi
Mazurek a, wyd. w Notre temps
Tarantela

2 nokturny

KOLEJNOÆ UTWORÓW WEWN¥TRZ WSPÓLNYCH OPUSÓW

Po uzupe³nieniu opusowania serii A nale¿y jeszcze zweryfikowaæ kolejnoæ
numeracji utworów wewn¹trz niektórych opusów, a to w tych kilku wypadkach,
kiedy pierwsze wydania wykazuj¹ pod tym wzglêdem ró¿nice. Dotyczy to czterech opusów Mazurków, a mianowicie op. 6, 7, 33, 41 oraz 3 nouvelles études
Dbop. 36 A B C.
Trudn¹ jest rzecz¹ odnalezienie przyczyn ró¿nego ugrupowania M a z u r k ó w
op. 6 i op. 7 u ró¿nych wydawców. Mazurek C znajduje siê bowiem w wydaniu
francuskim M. Schlesingera jako ostatni (nr 5) w opusie 6, za u wydawcy
niemieckiego Kistnera te¿ jako ostatni (nr 5), ale w opusie 7. Bezporednich
róde³ mog¹cych tê ró¿nicê wyjaniæ nie posiadamy. Wszystkie znane nam
autografy tych Mazurków s¹ szkicami lub pierwszymi ich redakcjami (tylko jeden
z nich zawiera prawdopodobnie póniejsz¹ redakcjê), ale ¿aden z nich nie by³
podk³adem dla któregokolwiek z pierwszych wydañ i nie jest oznaczony kolejnym
numerem. Jestemy wiêc w tym wypadku zmuszeni korzystaæ z nielicznych róde³ porednich, a z wynikaj¹cych z nich nik³ych poszlak mo¿emy wyci¹gn¹æ
wnioski jedynie o charakterze hipotetycznym.
Wiadomo, ¿e po przyjedzie Chopina do stolicy Francji prawo publikacji jego
pierwszych kompozycji zdoby³ wydawca paryski, Maurice Schlesinger. Ten,
w licie z dnia 2 XI 1832, zaproponowa³ z kolei prawa wydawnicze na Niemcy F. Kistnerowi w Lipsku1, któr¹ to ofertê wydawca niemiecki przyj¹³. Charakterystyczn¹ jest rzecz¹ w tym licie, ¿e Schlesinger proponuje szereg wiêkszych kompozycji Chopina Kistnerowi, wród nich wzmiankuje o Mazurkach, ale
1

Szczegó³y dotycz¹ce korespondencji Schlesinger-Kistner zaczerpniête zosta³y z pracy Richarda Linnemanna, Fr. Kistner 1823/1923, Fr. Kistner, Leipzig 1923, s. 4955. Por. Z. Lissa
Chopin w wietle wspó³czesnych mu wydawców, Muzyka nr 1 (16), r. V, 1960, s. 321.
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tylko o o  m i u, maj¹cych tworzyæ dwa zeszyty. (Równie znamienne jest, ¿e
pierwsze wydanie angielskie Wessla daje te¿ tylko osiem Mazurków, po cztery,
w op. 6 i op. 7, bez Mazurka C.) W trzy tygodnie póniej Schlesinger przesy³a
próbne odbitki Kistnerowi, jako podk³ad do druku, wci¹¿ jeszcze omiu Mazurków, wyznaczaj¹c przy tym ukazanie siê ich na dzieñ 20 XII 1832. Dalej 
pewn¹ jest rzecz¹, ¿e oba zeszyty Mazurków (op. 6 i op. 7), zawieraj¹ce d z i e w i ê æ Mazurków, wysz³y wraz z Nokturnami op. 9 najpierw u Kistnera ju¿ pod
koniec grudnia 1832 roku1, byæ mo¿e w proponowanym przez Schlesingera dniu,
a dopiero w kilka miesiêcy póniej u Schlesingera. Nasuwa siê tutaj kilka
oczywistych wniosków:
1. Mazurek C  nie wiadomo, z czyjej inicjatywy, autora czy wydawcy
francuskiego  zosta³ do³¹czony u tego¿ wydawcy do omiu pocz¹tkowo zaprojektowanych Mazurków w o s t a t n i e j c h w i l i;
2. Schlesinger przekaza³ to przy³¹czenie Kistnerowi  zapewne ju¿ w czasie
zaawansowanych prac nad sztychem obu zeszytów Mazurków;
3. Wydawca niemiecki, który zmieci³ realizacjê ca³ego cyklu wydawniczego
tych dwóch opusów Mazurków oraz sk³adaj¹cego siê z trzech Nokturnów opusu 9
w kilku tygodniach, mia³ ju¿ prawdopodobnie wysztychowan¹ stronê tytu³ow¹
op. 6 z napisem Quatre mazurkas, wraz z wieloma dalszymi stronami tekstu
nutowego, i dla unikniêcia dodatkowej pracy w i tak ju¿ krótkim terminie móg³
przy³¹czyæ Mazurek C tylko do drugiego, jeszcze nie gotowego zeszytu, opatruj¹c ten zeszyt stron¹ tytu³ow¹ odpowiadaj¹c¹ jego zawartoci. Natomiast Schlesinger mia³ czas na odpowiedni rozk³ad i zatytu³owanie obu zeszytów.
Powy¿sze wnioski s¹ oczywicie argumentami jedynie hipotetycznymi na to,
¿e kolejnoæ Kistnera mog³a byæ spowodowana trudnociami technicznymi w zastosowaniu w³aciwego nastêpstwa Mazurków, nie jest jednak¿e jeszcze dowodem, ¿e kolejnoæ Schlesingera, przy³¹czaj¹ca Mazurek C do op. 6, by³a
przez Chopina zamierzona. Wszystko jednak wskazuje na to, ¿e tak istotnie
by³o. Wspó³praca kompozytora z pierwszym jego francuskim wydawc¹ uk³ada³a siê bowiem harmonijnie, utrzymywali oni kontakty towarzyskie, a wiêc
1

Rok 1833 jako data ukazania siê Mazurków op. 6 u Kistnera, podany przez Linnemanna
w wy¿ej cytowanej pracy oraz powtórzona w artykule Z. Lissy, jest zapewne b³êdny. Wskazuje na
to sama kolejnoæ pozycji podana u Linnemanna (s. 54); op. 6  1833 [?], op. 7  1832, dalsze
kompozycje  1833. Na wielkie prawdopodobieñstwo b³êdu wskazuje inna pomy³ka cyfrowa,
jak¹ jest podanie opusów Mazurków 7 i 8 zamiast 6 i 7 (s. 53). Ustalenie dat ukazania siê
w druku obu opusów Mazurków zosta³o oparte na podstawie niezwykle dok³adnej pracy
O. E. Deutscha, Musikverlags Nummern (Verlag Merseburger, Berlin 1961). W³aciw¹ datê
(1832) podaj¹: Indeks Browna, Bibliografia F. F. Chopina (B. E. Sydow, Warszawa 1949), Groves
Dictionary of Music and Musicians, London 1954, z dawniejszych biografów F. Niecks, z nowszych A. Hedley.
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mo¿na s¹dziæ, ¿e Chopin mia³ zapewniony dostêp do korekt w czasie druku
i ³atwo móg³ ledziæ bieg wydania swych pierwszych kompozycji1.
Tak wiêc zachodzi mo¿liwoæ, ¿e Chopin albo inicjowa³, albo przynajmniej
aprobowa³ uk³ad swych dwóch pierwszych zeszytów Mazurków u wydawcy paryskiego, a jak to wy¿ej wykaza³em, zmiana tego uk³adu u wydawcy niemieckiego,
z którym ¿aden lad bezporedniej korespondencji Chopina siê nie zachowa³,
mog³a wynikn¹æ z trudnoci technicznych, spowodowanych bliskim terminem
wydania. Dlatego te¿, z braku innych kryteriów2, zachowujemy dla dziewiêciu
pierwszych Mazurków Chopina prawdopodobnie autentyczne nastêpstwo utrwalone w wydaniu francuskim.
1

O tym, ¿e Chopin mia³ mo¿noæ drobiazgowego korygowania tej serii kompozycji, dowodzi
fragment listu Schlesingera do Kistnera z dnia 24 XI 1832:
Chopin jest nie tylko cz³owiekiem talentu, ale te¿ cz³owiekiem, któremu bardzo zale¿y na opinii.
Cyzeluje on wci¹¿ jeszcze swoje od dawna ju¿ wykoñczone utwory. Wszystko, co nam sprzedaje,
jest gotowe, mia³em to wielokrotnie w swych rêkach, ale u niego zachodzi ró¿nica pomiêdzy
s k o ñ c z o n y m a d o s t a r c z o n y m... (list pisany w jêz. niemieckim, Linnemann, op. cit., s. 53).
O dobrych  w omawianym okresie  stosunkach ze Schlesingerem musia³ sam Chopin
pisaæ do rodziny, skoro go ojciec tak w licie w owym czasie pisanym zapytuje (podkrelenia
w cytowanych poni¿ej listach  J.E.):
Czy T w ó j u l u b i e n i e c dotrzyma³ s³owa i zap³aci³ Ci za Twoje utwory? (List z dnia
28 VI 1832; KCh l, s. 215.)
Osoba wydawcy pojawia siê wtedy czêsto w korespondencji Chopina. W licie do Ferdynanda
Hillera pisze on:
M a u r y c y wróci³ z Londynu, dok¹d jedzi³, by inscenizowaæ Roberta [...] (mowa o operze
Meyerbeera pt. Robert Diabe³). (List z dnia 2 VIII 1833, pisany w jêz. francuskim; KCh l, s. 216
i 381.)
A w innym licie do tego¿ adresata:
Niech siê Pan postara nas zawiadomiæ o dniu swego przyjazdu, bo postanowilimy urz¹dziæ Panu
serenadê (czyli koci¹ muzykê). Zespó³ najwybitniejszych artystów stolicy  p. Franchomme [...],
pani Petzold i abbé Bardin [...], M a u r y c y S c h l e s i n g e r [...]. (List z dnia 20 VI 1833, pisany
w jêz. francuskim; KCh l, s. 227 i 386387.)
Za swój list do Augusta Franchommea koñczy:
Hiller ka¿e Ciê uca³owaæ, i M a u r y c y, i wszyscy [...]. (List z 1418 IX 1833, pisany w jêz.
francuskim; KCh l, s. 228 i 388.)
2

Kryterium cyklicznoci Mazurków op. 6 i op. 7 jest trudno uchwytne. Argumentem mog¹cym
przemawiaæ na korzyæ hipotezy o autentycznoci kolejnoci wydania francuskiego by³by fakt, ¿e
w tej kolejnoci oba opusy koñcz¹ siê ¿ywymi, pogodnymi Mazurkami (op. 6  Mazurkiem C,
op. 7  Mazurkiem As). Natomiast w wypadku przyjêcia kolejnoci wydania niemieckiego
zakoñczenie op. 6 stanowi³by Mazurek es, nie posiadaj¹cy finalnego charakteru. Por. ni¿ej
zakoñczenie omówienia Mazurków op. 41 oraz przypis 2. na s. 40.
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C z t e r y m a z u r k i op. 33 maj¹ w autografie-czystopisie1 nastêpuj¹c¹ kolejnoæ: nr 1  gis, nr 2  C, nr 3  D, nr 4  h. Tê sam¹ kolejnoæ maj¹
w kopii Fontany sporz¹dzonej z tego autografu. (Nie jest rzecz¹ istotn¹, ¿e
zachowa³y siê kopie tylko trzech z tych Mazurków, a mianowicie nr 1, 2 i 42,
wystarczaj¹ one bowiem do stwierdzenia kolejnoci zgodnej z autografem.)
Oparte na kopii pierwsze wydanie francuskie M. Schlesingera mia³o dwa nak³ady; pierwszy  jako dodatek przy Revue et Gazette Musicale, z dnia 28 X
1838, gdzie kolejnoæ Mazurków wewnêtrznych jest prawdopodobnie zmieniona3, oraz drugi  nak³ad oddzielny, ze zgodnym z autografem nastêpstwem
Mazurków. Wydanie niemieckie Breitkopfa i Härtla, oparte na autografie, daje,
podobnie jak pierwszy nak³ad francuski, przestawion¹ w stosunku do autografu
kolejnoæ wewnêtrznych Mazurków, wydanie za angielskie pokrywa siê znów
z autografem.
Dla janiejszego przedstawienia kolejnoci Mazurków w poszczególnych przekazach zestawiamy je tabelarycznie:
l kolejnoæ
1  gis, 2  C, 3  D, 4  h
Autograf
Kopia Fontany
Drugi nak³ad pierwszego wydania
francuskiego (oddzielny)
Pierwsze wydanie angielskie

II kolejnoæ
1  gis, 2  D, 3  C, 4  h

Pierwszy nak³ad pierwszego wydania
francuskiego (dod. Revue et Gaz.
Mus.)  prawdopodobnie
Pierwsze wydanie niemieckie

Wnioski wynikaj¹ce z powy¿szych zestawieñ oraz z najprawdopodobniejszej
filiacji róde³ s¹ nastêpuj¹ce:
1. Jedyn¹ n i e w ¹ t p l i w i e a u t e n t y c z n ¹ kolejnoci¹ jest k o l e j n o  æ
a u t o g r a f u i k o p i i.
1

BN Mus. 221, fotokopia zbiory TiFC F. 538.
Nr 1  Muzeum Historyczne, Lwów (fotokopia zbiory TiFC F. 805), Nr 2  spadkobiercy
Ikuko Maeda, Tokio (fotokopia TiFC F. 513), Nr 4  Library of Congress, Waszyngton (fotokopia
zbiory TiFC F. 786).
3
Nie mo¿na wypowiedzieæ siê w tej materii bardziej kategorycznie, poniewa¿ redakcja,
niestety, nie mia³a do wgl¹du Mazurków wydanych w formie dodatku do Revue et Gazette
Musicale. M. J. E. Brown dwukrotnie wspomina o przestawieniu w obu nak³adach kolejnoci
Mazurków op. 33 (raz w Indeksie Browna. s. 113, drugi raz w cytowanym w zakoñczeniu przypisu
67 artykule, s. 8), jednak¿e wskazana przez niego kolejnoæ drugiego (oddzielnego) nak³adu
Mazurków nie jest zgodna z egzemplarzami wydañ francuskich, pochodz¹cymi ze zbiorów
uczniów Chopina z naniesionymi w³asnorêcznie jego uwagami. M. J. E. Brown prawdopodobnie
s³usznie podkreli³ fakt zmiany kolejnoci w obu nak³adach Mazurków, natomiast przydzielenie
poszczególnym nak³adom odpowiednich kolejnoci  byæ mo¿e na skutek niedok³adnoci róde³,
na których siê opiera³  poda³ niecile.
2
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2. Przestawienie kolejnoci nast¹pi³o najprawdopodobniej w czasie sporz¹dzania pierwszego nak³adu wydania francuskiego.
3. Mog³o byæ ono dokonane zarówno na ¿yczenie autora (co jest rzecz¹ mniej
prawdopodobn¹), jak te¿ byæ dowolnoci¹ wydawcy, ewentualnie b³êdem sztycharza.
4. W ka¿dym z powy¿szych wypadków kolejnoæ nak³adu póniejszego ma
wiêksze prawdopodobieñstwo autentycznoci; mo¿na bowiem przypuciæ, ¿e je¿eli nawet sam Chopin spowodowa³ zmianê kolejnoci w pierwszym nak³adzie
francuskiego wydania, to równie¿ on sam przywróci³ w nastêpnym nak³adzie
kolejnoæ pierwotn¹ (trudno przypuciæ, ¿eby kto z osób trzecich tak arbitralnie
ingerowa³ w korygowany ju¿ w tej materii przez autora cykl Mazurków)  i to
przywrócenie kolejnoci przez autora by³oby dla dzisiejszego edytorstwa obowi¹zuj¹ce; je¿eli za  co wydaje siê najprawdopodobniejsze  w pierwszym nak³adzie dokona³ zmiany kolejnoci sam wydawca (por. ni¿ej omówione 3 nouvelles études oraz list Chopina do M. Schlesingera, wytykaj¹cy mu b³êdn¹ zamianê
stron Impromptu op. 51, wydanego równie¿ pierwotnie jako dodatek przy Revue
et Gazette Musicale), zupe³nie naturaln¹ wyda siê rzecz¹, ¿e po zauwa¿eniu tej
dowolnoci Chopin wymóg³ przywrócenie w³aciwego porz¹dku Mazurków
w normalnym, oddzielnym nak³adzie.
Tak wiêc kolejnoæ drugiego nak³adu francuskiego cechuje nie tylko zgodnoæ
z autografem, ale równie¿ du¿e prawdopodobieñstwo autentycznoci.
5. Zmieniona kolejnoæ w pierwszym wydaniu niemieckim nie wydaje siê nosiæ cech autentycznoci; nie mamy ¿adnych poszlak wskazuj¹cych na dokonanie
przez Chopina korekty tego wydania, w której móg³by on zleciæ wydawcy zmianê
kolejnoci Mazurków. Pomimo ¿e wydanie to opiera³o siê na autografie, jest rzecz¹ prawdopodobn¹, ¿e jego realizatorzy mieli do wgl¹du równie¿ i wczeniej
wydany pierwszy nak³ad wydania francuskiego. W mniemaniu, ¿e kolejnoæ Mazurków w tym nak³adzie jest wynikiem korekty autorskiej, wydawca niemiecki
móg³ j¹ wprowadziæ do swego wydania.
(Kolejnoæ wydania angielskiego, zgodna z autografem i drugim nak³adem
francuskim, nie wnosi do sprawy nic nowego, gdy¿ wydanie to zosta³o najprawdopodobniej dokonane na podstawie tego¿ drugiego nak³adu.)
Maj¹c do wyboru p e w n o  æ zamierzonej przez Chopina w autografie-czystopisie kolejnoci oraz p r a w d o p o d o b i e ñ s t w o przywrócenia przez niego
w³aciwej kolejnoci w drugim nak³adzie wydania francuskiego, a natomiast
m a ³ e p r a w d o p o d o b i e ñ s t w o zmiany tej kolejnoci przez autora zarówno
w pierwszym nak³adzie wydania francuskiego, jak i w wydaniu niemieckim,
wybieramy kolejnoæ autografu.
Podobna sytuacja zachodzi w C z t e r e c h m a z u r k a c h op. 41, z t¹ ró¿nic¹, ¿e tutaj przemieszczeniu podlegaj¹ wszystkie cztery Mazurki. Zachowa³ siê
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autograf pierwszej strony Mazurka e z postawionym rêk¹ Chopina numerem 1.
Autograf ten (razem z zaginionymi dalszymi stronami wszystkich czterech Mazurków) stanowi³ podstawê do sporz¹dzenia wydania francuskiego E. Troupenasa, które zapewne przyjê³o kolejnoæ autografu: nr 1  e, nr 2  H, nr 3  As,
nr 4  cis. Ten sam porz¹dek wystêpuje w kopii z naniesieniami i poprawkami
Chopina, stanowi¹cej podk³ad dla wydania niemieckiego Breitkopfa i Härtla.
Wydanie to jednak zmienia kolejnoæ Mazurków w sposób nastêpuj¹cy: nr 1 
cis, nr 2  e. nr 3  H, nr 4  As.
Pierwszym argumentem przemawiaj¹cym za kolejnoci¹ Mazurków podan¹
w wydaniu francuskim jest numeracja róde³ autentycznych, czyli autografów
i kopii. Dodatkowym argumentem za autentycznoci¹ tej kolejnoci Mazurków
jest list pisany przez Chopina z Nohant do Juliana Fontany w Pary¿u:
Wiesz, ¿e mam nowe 4 mazurki, jeden e-moll, palmejski, 3 tutejsze, H-dur.
As-dur i cis-moll, zdaje siê, ¿e ³adne, jak zwykle najm³odsze dzieci, kiedy rodzice siê starzej¹1.
Mamy w nim potwierdzenie kolejnoci Mazurków wraz z jej uzasadnieniem
na podstawie chronologii ich powstania, w szczególnoci Mazurka e, jako najwczeniejszego, co jest dla sprawy najistotniejsze.
Ostatnim argumentem za zamierzon¹ kolejnoci¹ z Mazurkiem e na pocz¹tku,
a cis na koñcu, jest uk³ad wiêkszoci opusów Mazurków (op. 17, 24, 30, 33, 50,
56, 59), w których najwiêksze rozmiarami, utrzymane w tonacjach minorowych
i o najsilniejszym napiêciu dramatycznym Mazurki znajduj¹ siê zawsze n a
k o ñ c u opusów. W op. 41 rolê zakoñczenia tego cyklu znakomicie wype³nia
jeden z najdramatyczniejszych Mazurków  Mazurek cis2.
Bior¹c to wszystko pod uwagê oraz nie maj¹c, jak i w op. 33, ¿adnych danych
wiadcz¹cych o dokonaniu przez Chopina korekty wydania niemieckiego, a wiêc
te¿ i o ewentualnej oryginalnej zmianie kolejnoci Mazurków przez to wydanie
wprowadzonej, równie¿ i tutaj zachowujemy kolejnoæ przekazów autentycznych,
czyli autografu Mazurków, kopii korygowanej przez Chopina i jego listu w tej
sprawie.
Pozostaje omówiæ kolejnoæ 3 n o u v e l l e s é t u d e s, napisanych specjalnie
dla Szko³y Fétisa i Moschelesa, zatytu³owanej Méthode des méthodes de piano.
Etiudy te zamówione zosta³y przez wydawcê Szko³y, M. Schlesingera, jako
utwory wchodz¹ce do drugiej jej czêci, nazwanej Etudes de perfectionnement. W autografach3, jak i w wydaniu niemieckim A. M. Schlesingera, które po
1

List z dnia 8 VII 1839; KCh l, s. 353.
Uogólnienie to z uwzglêdnieniem autentycznej kolejnoci Mazurków op. 41 mo¿e stanowiæ
przes³ankê do rozwa¿ania koncepcji cyklicznoci Mazurków.
3
Znajdowa³y siê one w zbiorach Artura Hedleya, Londyn. Fotokopie TiFC F. 1681, 1606,
1680.
2
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wydaniu Szko³y opublikowa³o Etiudy Chopina oddzielnie, maj¹ one porz¹dek
nastêpuj¹cy: nr 1  f, nr 2  As, nr 3  Des, w³¹czone za do Szko³y 
zarówno w wydaniu francuskim M. Schlesingera, w wydaniu niemieckim
A. M. Schlesingera, w wydaniu w³oskim Ricordiego, jak wreszcie w póniejszych
oddzielnych francuskich przedrukach Etiud Chopina  maj¹ kolejnoæ: nr 1  f,
nr 2  Des, nr 3  As.
Zarówno z pewnych szczegó³ów grafiki rêkopisów Chopina, jak i z zachowanych pokwitowañ odbioru honorariów za ka¿d¹ z dwóch pierwszych Etiud
z osobna, wnosiæ mo¿na, ¿e Chopin dostarcza³ wydawcy swoje 3 etiudy sukcesywnie oraz ¿e autentyczna numeracja autografów przez kompozytora odpowiada kolejnoci ich powstania. Ju¿ ta autentycznoæ numeracji mo¿e wystarczyæ
dla przyjêcia kolejnoci Etiud: f  As  Des1. Nie bez znaczenia jest równie¿
fakt, ¿e na zmianê kolejnoci Etiud w wydaniach Szko³y mogli mieæ wp³yw dwaj
jej wspó³autorzy, którzy jako twórcy jej koncepcji mieli prawo wed³ug w³asnych
kryteriów rozmieszczaæ poszczególne kompozycje. Takim kryterium mog³a byæ
np. chêæ przedzielenia Etiud f i As, zawieraj¹cych ten sam problem polirytmii
pomiêdzy obu rêkami, Etiud¹ Des, o innym problemie pianistycznym. Znamienny
wreszcie jest fakt, ¿e wydawca lipski, drukuj¹c Trzy etiudy oddzielnie, powraca
do ich autentycznej numeracji. Móg³ to uczyniæ albo wiedz¹c o samowolnej
zmianie kolejnoci, dokonanej przez autorów Szko³y, albo maj¹c bezporedni
wgl¹d w autografy Etiud Chopina.
Poniewa¿ wszystkie argumenty przemawiaj¹ za tym, ¿e zgodna z intencj¹
Chopina by³a kolejnoæ wypisana przez niego w³asnorêcznie w autografach,
przyjmujemy wiêc j¹ i w naszym wydaniu2.

1

Dodatkowym argumentem na to, ¿e trzeci¹ Etiud¹ mog³a byæ wed³ug intencji Chopina Etiuda
Des, jest fakt, ¿e sporód tych trzech Etiud tylko w niej wystêpuje zakoñczenie w fortissimo,
jedyny lad ewentualnego zamkniêcia tego pozbawionego kontrastów cyklu.
2
Celowo nie wprowadzam kolejnoci incipitów wpisanych do tomów pierwszych wydañ
francuskich ze zbioru J. W. Stirling jako argumentu dla uzasadnienia kolejnoci poszczególnych
numerów opusów. (Incipity te reprodukowane s¹ w wydaniu E. Ganchea, por. przypis 1. na
s. 118.) Wszystkie bowiem omawiane tutaj opusy wpisane tam s¹ rêk¹ Franchommea; jest ma³o
prawdopodobne, aby by³y one skrupulatnie przez Chopina przegl¹dane, poniewa¿ za podk³adem
dla ich sporz¹dzenia by³y wydania francuskie, incipity powtarzaj¹ z zasady kolejnoæ tych¿e
wydañ, nie wnosz¹c do sprawy nic nowego. Por. przypis 1. na s. 27.
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ZAGADNIENIA CHRONOLOGII1 SERII A

Z porównania dotychczasowych biografii Chopina, zamieszczaj¹cych listy
jego utworów z zaznaczeniem chronologii powstania2 b¹d omawiaj¹cych tê
kwestiê wewn¹trz odpowiednich rozdzia³ów, wynika, ¿e daty powstania utworów Chopina tylko w czêci s¹ na tyle udokumentowane, ¿e mo¿na je przyj¹æ
je¿eli nie za pewne, to przynajmniej za prawdopodobne. Du¿a iloæ pozycji
podawana przez pierwszych biografów jako prawdopodobna, czêsto zreszt¹ na
podstawie nik³ych jedynie poszlak lub te¿ domys³ów o charakterze estetyzuj¹cym, zosta³a przez nastêpnych przekazana ju¿ jako pewna. Zaledwie kilka
pozycji utworów Chopina zosta³o dok³adniej opracowanych pod wzglêdem
chronologicznym w specjalnych studiach3. Za rzecz paradoksaln¹ mo¿na uznaæ
fakt, ¿e w wielu wypadkach ³atwiej mo¿na okreliæ daty powstania dzie³ publikowanych po mierci Chopina ni¿ niektórych wydanych za jego ¿ycia, oczywicie z t¹ uwag¹, ¿e mówimy o terminus post quem (dacie, od której
1

Zagadnieniu chronologii dzie³ Chopina, obejmuj¹cej zarówno utwory wydane za ¿ycia, jak
i kompozycje wydane pomiertnie, autor niniejszego Wstêpu powiêci osobn¹ pracê. Tego rodzaju studium, traktuj¹cego rzecz zarówno od strony ogólnej, jak i poszczególnych kompozycji, w literaturze Chopinowskiej dotychczas nie posiadamy. Istniej¹ natomiast pozycje, które przy okazji
opracowywania ró¿nych problemów czy okresów twórczoci Chopina dotykaj¹ spraw dat powstania poszczególnych utworów. W niniejszym Wstêpie podane s¹ jedynie rezultaty ogólnych
i szczegó³owych badañ przeprowadzonych w tej dziedzinie.
2
Liczni biografowie Chopina podaj¹ w formie zamieszczonych na koñcu ksi¹¿ek tabel dane
dotycz¹ce chronologii jego dzie³. Czyni¹ to w ró¿nych zakresach. l tak np. daty powstania
wy³¹cznie dzie³ pomiertnych (wed³ug wydania J. Fontany) daje Karasowski (wyd. niem.: Dresden
1881, wyd. pol.: Warszawa 1882), daty wydania wszystkich kompozycji i daty powstania utworów
pomiertnych  Niecks i Ganche, wy³¹cznie daty powstania kompozycji  Bidou, Binental (wyd.
franc.: Paris 1934, wyd. pol.: Warszawa 1937), tylko daty wydania  Loucky (Praha 1947), daty
powstania i wydania  Leichtentritt, Opieñski, Hedley, Jachimecki (Warszawa 1949), Rehberg.
Daty powstania i wydania dzie³ wplataj¹ do rubryk zawieraj¹cych kronikê ¿ycia Chopina: Egert,
Kremlew oraz Korespondencja Fryderyka Chopina (B. E. Sydow). Tabelê powstania i wydania
kompozycji zamieszcza równie¿ B. E. Sydow, Bibliografia F. F. Chopina, Warszawa 1949. Najpe³niejsze dane chronologiczne, w nich dok³adne daty ukazywania siê pierwszych wydañ, podaje
Indeks Browna. Uprecyzyjnia on wiele dat powstania kompozycji Chopina, niestety jednak dla
wiêkszoci z nich nie przytacza uzasadnienia.
3
Por. L. Bronarski, Rêkopisy muzyczne Chopina w Genewie, Ksiêga pami¹tkowa ku czci
prof. dr A. Chybiñskiego, Kraków 1930, s. 9697 (dotyczy Preludium a op. 28 nr 2); Z. Jachimecki,
Kompozycje Chopina z okresu dzieciêctwa, Chopin, nr 1, Warszawa 1937, s. 3540; H. Feicht,
Ronda F. Chopina, Kwartalnik Muzyczny nr 23, PWM, Warszawa-Kraków 1948, s. 2327, tego¿
autora Dwa cykle wariacyjne na temat Der Schweitzerbub F. Chopina i J. F. Marcksa, Chopin,
Warszawa 1960, s. 5758; L. Bronarski, Mazurek Chopina powiêcony E. Gaillard oraz tego¿
autora Ostatni mazurek Chopina, Szkice chopinowskie, PWM, Kraków 1961, s. 307311 oraz
317318; G. Belotti, Le date di composizione dellop. 22 di Chopin, Rivista Musicale Italiana
Nr 4, Torino XI/Xll 1967, s. 697711.
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pocz¹wszy dane dzie³o mog³o powstaæ), poniewa¿ terminus ante quem (data,
przed któr¹ utwór musia³ zostaæ napisany) w dzie³ach wydanych za ¿ycia ograniczony jest ³atw¹ na ogó³ do ustalenia dat¹ wydania. Dzieje siê to dlatego, ¿e
pewna iloæ autografów utworów nie przeznaczonych do wydania (w tym wiêkszoæ wpisywanych do albumów) jest datowana przez samego Chopina, jak
równie¿ z tego powodu, ¿e w okresie przygotowawczym do wydania kompozycji
pomiertnych wydawca ich, Julian Fontana, i siostra Chopina, Ludwika Jêdrzejewiczowa, starali siê w miarê mo¿noci dok³adnie opatrzyæ te dzie³a dat¹ powstania; przeciwnie za  datowanie utworów wydawanych za ¿ycia kompozytora
nie by³o przez edytorstwo muzyczne owego czasu postulowane.
Dlatego te¿ w naszej tabeli serii A przy wielu pozycjach, gdzie dawniej
podawany by³ konkretny rok powstania, obecnie wprowadza siê rozszerzenie na
mniej lub wiêcej sprecyzowany okres czasu, na przestrzeni którego utwór móg³
powstaæ. A¿eby podkreliæ ró¿ny stopieñ prawdopodobieñstwa postawionych dat,
bardziej ni¿ zwykle ró¿nicuje siê ich zapis liczbowy.
Uwagi dotycz¹ce rubryk chronologii (odnosz¹ siê one równie¿ do tabeli
serii B):
1. Z zasady podawana jest data u k o ñ c z e n i a dzie³a, nawet w wypadkach,
gdy wiemy, ¿e powsta³o ono na przestrzeni d³u¿szego okresu czasu; ukoñczenie
dzie³a jest bowiem równoznaczne z p o w s t a n i e m dzie³a w jego o s t a t e c z n y m k s z t a ³ c i e.
2. S y m b o l i k a l a t p o w s t a n i a (liczby okrelaj¹ce lata podawane s¹
przyk³adowo):
1817

 pewna data powstania utworu (z ewentualnym dodaniem miesi¹ca lub te¿ dnia i miesi¹ca);
1828
 prawdopodobna data, posiadaj¹ca przekonywaj¹ce argumenty
na swe uzasadnienie;
1826 (?)
 hipotetyczna data o s³abszej argumentacji;
1827/28
 na prze³omie lat;
182224
 najprawdopodobniejsza data powstania dzie³a mieci siê pomiêdzy pocz¹tkiem pierwszego a koñcem ostatniego roku;
18291832  przy utworach cyklicznych o wiêkszej iloci samodzielnych kompozycji pierwsza data okrela powstanie najwczeniejszego utworu z cyklu, druga  najpóniejszego;
1830, 1829  daty powstania poszczególnych czêci kompozycji napisanych
w ró¿nych latach;
®1825
 w 1825 r. lub nieco wczeniej;
1828 ®
 w 1828 r. lub nieco póniej;
ok. 1829
 w 1829 r. lub nieco wczeniej, lub nieco póniej;
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przed 1832  w 1832 r. lub w nieokrelonym bli¿ej czasie wczeniej;
po 1830
 w 1830 r. lub w nieokrelonym bli¿ej czasie póniej.
3. D a t y w y d a n i a:
W wypadkach, kiedy wydania utworów serii A nie ukaza³y siê u trzech
wydawców równoczenie, data odnosi siê do najwczeniejszego z wydañ. Nie
podawane s¹ miesi¹ce ukazywania siê poszczególnych dzie³, jako w tym miejscu nieistotne.
Obecnie mo¿na przedstawiæ uporz¹dkowan¹ wewnêtrznie seriê A z uzupe³nion¹ numeracj¹ oraz zaznaczon¹ chronologi¹ powstania i wydania poszczególnych
dzie³.
SERIA A
NUMERACJA l CHRONOLOGIA DZIE£ WYDANYCH ZA ¯YCIA CHOPINA
Numeracja
opusowa

Tytu³

Data
ukoñczenia

Data
wydania

1op. 1
12

Rondo c
Wariacje B (La ci darem la mano Mozarta)
na fort. z orkiestr¹

1825

1825

1827/8

1830

13

Introdukcja i Polonez C na fort. i wiolonczelê

1830, 1829

1831

(4

patrz seria B)

15

Rondo à la Mazur F

®1826

1828

16

5 mazurków (nr 1-fis, 2-cis, 3-E, 4-es, 5-C)

przed 1832

1832

17

4 mazurki (nr 1-B, 2-a, 3-f, 4-As)

przed 1832

1832

18

Trio g na fort., skrzypce i wiolonczelê

1829

1832

19

3 nokturny (nr 1-b, 2-Es, 3-H)

przed 1832

1832

10

12 etiud

18291832

1833

11

Koncert e

1830

1833

12

Variations brillantes

1833

1833

13

Fantazja na tematy polskie na fort. z orkiestr¹

ok. 1829

1834

14

Rondo à la Krakowiak na fort. z orkiestr¹

1828

1834

15

3 nokturny (nr 1-F, 2-Fis, 3-g)

przed 1833

1833

16

Rondo Es

182934

1834

Grand duo concertant na fort. i wiolonczelê

1832/33

1833
1838

Dbop. 16 A
Dbop. 16 B

Grand duo concertant wersja na 4 rêce

183338

4 mazurki (nr 1-B, 2-e, 3-As, 4-a)

przed 1833

1834

18

Walc Es

1833

1834

19

Bolero

przed 1834

1834

op. 17
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Numeracja
opusowa

op. 20

Tytu³

Data
ukoñczenia

Data
wydania

Scherzo h

183134

1835

21

Koncert f

1829/30

1836

22

Andante spianato i Polonez Es na fort.
z orkiestr¹

ok. 1834,
183036

1836

23

Ballada g

1835

1836

24

4 mazurki (nr 1-g, 2-C, 3-As, 4-b)

18331836

1836

25

12 etiud

przed 1837

1837

26

2 polonezy (nr 1-cis, 2-es)

18311836

1836
1836

27

2 nokturny (nr 1-cis, 2-Des)

18331836

28

24 preludia

1831(?)1839, I

1839

29

Impromptu As

przed 1837

1837

Wariacja z Hexameronu

183738

1839

4 mazurki (nr 1-c, 2-h, 3-Des, 4-cis)

18351837

1838

Scherzo b

183537

1837

Dbop. 29 A
op. 30
31
32

2 nokturny (nr 1-H, 2-As)

18351837

1837

33

4 mazurki (nr 1-gis, 2-C, 3-D, 4-h)

18361838

1838

34

3 walce (nr 1-As, 2-a, 3-F)

35

Sonata b

183538,1831,
przed 1838
(Marsz ¿a³obny
przed 1839),
1839

1840

1839

1840

1839

1840

2 nokturny (nr 1-g, 2-G)

183738, 1839

1840

Ballada F

1839

1840

36

Impromptu Fis

Dbop. 36
3 nouvelles études (nr 1-f, 2-As, 3-Des)
A, B, C
op. 37
38

1838

39

Scherzo cis

1839

1840

40

2 polonezy (nr 1-A, 2-c)

1838, 1838/39

1840

41

4 mazurki (nr 1-e, 2-H, 3-As, 4-cis)

18381839

1840

42

Walc As

183940

1840

Dbop. 42 A

Mazurek a (ded. E. Gaillard)

183940

1841

Dbop. 42 B

Mazurek a (Notre temps)

183941

1842

op. 43
44

Tarantela

1841, VI

1841

Polonez fis

1841, VIII

1841

45

Preludium cis

1841, IX

1841

46

Allegro de concert

1841

1841

47

Ballada As

1841

1841

48

2 nokturny (nr 1-c, 2-fis)

1841

1841

49

Fantazja f

1841, 20 X

1841
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Numeracja
opusowa

Tytu³

Data
ukoñczenia

Data
wydania

op. 50

3 mazurki (nr 1-G, 2-As, 3-cis)

18411842

1842

51

Impromptu Ges

&"

1843

52

Ballada f

&"

1843

53

Polonez As

&"

1843

54

Scherzo E

&"

1843

55

2 nokturny (nr 1-f, 2-Es)

&"!

1844

56

3 mazurki (nr 1-H, 2-C, 3-c)

&"!

1844

57

Berceuse

&""

1845

58

Sonata h

&""

1845

59

3 mazurki (nr 1-a, 2-As, 3-fis)

&"#

1845

60

Barkarola

&"$

1846

61

Polonez-Fantazja

&"$

1846

62

2 nokturny (nr 1-H, 2-E)

18451846

1846

63

3 mazurki (nr 1-H, 2-f, 3-cis)

&"$

1847

64

3 walce (nr 1-Des, 2-cis, 3-As)

184047

1847

65

Sonata g na fort. i wiolonczelê

1846/47

1847
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Sprawa ta jest problemem bardziej skomplikowanym, ni¿ to mia³o miejsce
w serii A, i wymaga opracowania od nowa.
TYTU£Y UTWORÓW SERII B

Pierwszym, wymagaj¹cym rozwi¹zania problemem, jest ustalenie tytu³ów dziesiêciu utworów serii B. Uwa¿am, ¿e nie jest to sprawa b³aha. W edycji typu WN
nale¿y uczyniæ wszystko, aby tytu³y utworów, rzutuj¹ce na odczucie charakteru
utworu ju¿ przy pierwszym z nim zetkniêciu mia³y cechy maksymalnej autentycznoci w równym stopniu jak i jego tekst. Problem ten, nie istniej¹cy z natury
rzeczy w serii A (przygotowuj¹c utwór do druku Chopin opatrywa³ go dok³adnym
tytu³em  choæ czasem po pewnych wahaniach, jak np. przy op. 44, 51, 57),
wystêpuje kilkakrotnie w serii B, kiedy np. ofiarowuj¹c jak¹ myl muzyczn¹
w charakterze pami¹tki czy te¿ nie wykañczaj¹c ostatecznie jakiej kompozycji, twórca nie zaprz¹ta³ sobie g³owy tym, jaki nag³ówek nad ni¹ ma postawiæ, albo w innych wypadkach, kiedy sk¹pe ród³a oraz podejrzenia ingerencji wydawców nie pozwalaj¹ przyj¹æ bezkrytycznie tytu³ów pierwszych wydañ. Tak wiêc w praktyce w¹tpliwoci dotycz¹ kompozycji, których Chopin
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albo w ogóle nie opatrzy³ tytu³em, albo którym ró¿ne ród³a nieautentyczne
nadaj¹ ró¿ne tytu³y, albo wreszcie takich, którym pojedynczy przekaz, nieautentyczny, daje tytu³ o ma³ym prawdopodobieñstwie autentycznoci. Osobny problem stanowi tytu³ jednej z Pieni.
1. Kompozycje, które w zachowanych autografach nie posiadaj¹ tytu³ów.
a) (Nokturn [?] cis), kompozycja napisana pomiêdzy XI a XII 1830 r., nie
posiada tytu³u ani w autografie1, ani w dwóch kopiach sporz¹dzonych najprawdopodobniej z innego autografu2. Utwór ten w pierwszym wydaniu3 nosi³ dowolny
tytu³: Adagio, a w dalszych publikacjach i wydaniach: Reminiscencja, Adagio
(Nokturn Reminiscence)4, aby wreszcie w póniejszych wydaniach zatrzymaæ
zgodny ze swym charakterem tytu³ Nokturn. Ten charakter utworu zosta³ okrelony ju¿ przez Ludwikê Jêdrzejewiczow¹ w spisie Kompozycje nie wydane,
która nad opatrzonym numerem 9 incipitem kompozycji napisa³a: Lento przys³ane mi z Wiednia w 1830 r. Lento w rodzaju Nokturna5.
W WN powracamy do jedynie pewnego, autentycznego okrelenia: Lento con
gran espressione, które, s¹dz¹c z obu kopii, by³o zastosowanym przez Chopina
w autografie okreleniem charakteru utworu.
b) Cantabile, 14-taktowy utwór w tonacji B, zapewne wpisany w 1834 r. przez
Chopina do albumu kogo ze znajomych6, w jedynym dotychczas wydaniu
nutowym7 posiada tytu³ jednobrzmi¹cy z autentycznym okreleniem charakteru,
który to tytu³ zostaje zachowany w WN.
c) (Preludium [?] As), 41-taktowy utwór, napisany w 1834 r.8, a dedykowany Pierre Wolffowi, w pierwszym wydaniu9 opatrzony zosta³ tytu³em
Preludium, na pewno nie sprzecznym ze swym charakterem, ale najprawdo1

Autograf pierwszej redakcji tego utworu znajdowa³ siê w zbiorach Artura Hedleya, Londyn.
Kopia Ludwiki Jêdrzejewiczowej (reprodukowana po raz pierwszy w albumie Maria, Breitkopf
& Härtel, 1910) oraz kopia Oskara Kolberga, znajduj¹ca siê w Pañstwowej Bibliotece Publicznej
w Leningradzie, reprodukowana u J. A. Kremlewa, F. Chopin, Leningrad-Moskwa 1949, s. 214.
Obie kopie by³y mylnie uwa¿ane za autografy Chopina. Patrz ni¿ej: Zagadnienia ustalania...,
Kopie.
3
W firmie Leitgeber w Poznaniu, 1875 r.
4
Faksymile w Echu Muzycznym i Teatralnym, Warszawa 1894, nr 577/42; Dodatek nutowy
Echo..., jw. nr 580/45.
5
Patrz ilustracja 12.
6
Por. pierwsza publikacja, dokonana przez L. Bronarskiego w czasopimie Muzyka, Warszawa 1931, z. 46, s. 7880, oraz Chopin, Dzie³a Wszystkie, Warszawa-Kraków, t. XVIII, komentarz, s. 71, prawa szpalta. Fotokopia ze zbiorów TiFC, F. 1735.
7
Chopin, Dzie³a Wszystkie, jw., s. 57.
8
Autograf znajduje siê w posiadaniu p. Edouard Forget, Genewa. Pierwsza publikacja
autografu nie posiadaj¹cego autentycznego tytu³u  w czasopimie Pages dArt, Genewa,
sierpieñ 1918 r.
9
Chopin, Prélude inédit pour piano, Edition Henn, Genève 1919.
2
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podobniej nieautentycznym, który to tytu³ przejêty zosta³ przez nastêpne wydania
oraz ró¿ne inne publikacje chopinowskie1. W WN nadajemy temu utworowi tytu³
Presto con leggierezza, zgodny z autentycznym okreleniem jego charakteru, na
wzór pozosta³ych kompozycji nie opatrzonych przez Chopina tytu³ami w autografach.
d) (Walc [?] Es2), 32-taktowy utwór napisany w 1840 r., w pierwszym wydaniu3
otrzyma³ tytu³ Walca. Posiada on niew¹tpliwie niektóre cechy charakterystyczne
tego tañca, równoczenie jednak ma te¿ pewne rysy obce Chopinowskiemu
walcowi (choæby czêsty brak uderzenia akompaniamentu na mocnej czêci
taktu), jak równie¿ miejsca bardziej zbli¿one charakterem do Mazurków. S¹dzê,
i¿ w pewnej nieokrelonoci charakteru tej przelotnej myli muzycznej Chopina
tkwi jej indywidualny urok, a narzucenie nieautentycznego tytu³u mo¿e tê nieokrelonoæ zatrzeæ. Nie bez znaczenia mo¿e byæ fakt, ¿e zachowane autografy
wszystkich Walców Chopina wydanych pomiertnie maj¹ w tytu³ach lub okreleniach charakteru wypisane jego rêk¹: Valse, Tempo di valse lub Walec, tutaj
natomiast niczego podobnego nie znajdujemy. Dlatego te¿  na wzór wszystkich kompozycji omawianych w tej grupie  WN ogranicza siê do tytu³u
jednobrzmi¹cego z autentycznym okreleniem charakteru utworu: Sostenuto4.
e) Largo5, 24-taktowy utwór w tonacji Es, napisany prawdopodobnie w 1847 r.,
wydany najpierw w 1938 r. wraz z Nokturnem c6, nastêpnie w 1955 r.7, nosi
w obu wydaniach tytu³ zgodny z autentycznym okreleniem charakteru utworu,
i tytu³ ten równie¿ zachowany jest w WN.
2. Kompozycj¹, której ró¿ne ród³a nieautentyczne nadaj¹ ró¿ne tytu³y, jest
skomponowane prawdopodobnie ok. 1834 r. (Fantaisie [?]-) Impromptu. Tytu³ z dodatkiem Fantaisie od dawna budzi³ w¹tpliwoci i by³ przypisywany
pierwszemu wydawcy dzie³a, Julianowi Fontanie8. Bardzo silnie usprawiedliwia
1
2
3

Patrz Aneks l: Wzmianka w korespondencji Chopina o Preludium As.
Autograf znajduje siê w BCP (bez sygnatury).
Francis Day & Hunter, London 1955. (Wydany i opatrzony komentarzem przez M. J. E. Brow-

na.)
4

Por. Chopin, Dwa zapomniane utwory, PWM 1965. Sostenuto (wed³ug naszej nomenklatury),
jako jeden z tych dwóch utworów, nosi tytu³ Walca; por. te¿ uwagi redaktora zeszytu A. Koszewskiego.
5
Autograf znajduje siê w BCP ms. 120. Fotokopia ze zbiorów TiFC, F. 1321.
6
F. Chopin, Nokturn c-moll, Largo Es-dur, Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej, 1938.
7
Chopin, Dzie³a Wszystkie, t. XVIII, s. 59.
8
W dwóch listach do L. Jêdrzejewiczowej (jeden bez daty, pisany ok. 1853 r., drugi z dnia
14 III 1854) Fontana nazywa ten utwór fantazj¹ dla p. dEste i fantazj¹. Por. M. Kar³owicz,
Nie wydane dotychczas pami¹tki po Chopinie, Warszawa 1904. Niestety, w dziele tym listy
Fontany podawane s¹ w streszczeniu, nie sposób wiêc z ortografii pisz¹cego (fantazja

48

TYTU£Y UTWORÓW

te w¹tpliwoci tytu³ kompozycji wypisany na jej kopii sporz¹dzonej przez Augusta
Franchommea, prawdopodobnie na podstawie autografu, który to tytu³ brzmi:
Impromptu inédit pour le piano par Frédéric Chopin1. Decyduj¹cym argumentem
przemawiaj¹cym za autentycznoci¹ tytu³u jest fakt umieszczenia przez tego¿
kopistê u do³u strony tytu³owej daty Janv[ier] [18]49, co dowodzi, i¿ odpis
sporz¹dza³ z a ¿ y c i a Chopina, a wiêc z pewnoci¹ co najmniej za zgod¹
Chopina, jeli nie na jego probê. Znaj¹c Franchommea jako niezwykle wiernego kopistê dzie³ Chopina2, trudno by by³o przypuciæ, ¿eby postawi³ on tytu³ Impromptu niezgodny z autografem lub bez wiedzy kompozytora, i w tym wypadku
musimy mu daæ wiêcej wiary ni¿ Fontanie, tym bardziej ¿e Franchomme jeszcze
raz stawia tytu³ Impromptu w sporz¹dzonym w wiêkszoci przez siebie wykazie
incipitów utworów Chopina w zbiorze egzemplarzy lekcyjnych J. W. Stirling3. Jest
to te¿ argument du¿ej wagi, gdy¿  s¹dz¹c z kolejnoci incipitów, ca³kowicie
zgodnej z kolejnoci¹ przyjêt¹ przez edycjê pomiertn¹ Fontany  Franchomme
opiera³ siê na tej¿e edycji, a wiêc zmiany tytu³u Fontanowskiego, który mia³ przed
oczyma, dokonaæ musia³ wiadomie, prawdopodobnie na podstawie znanego mu
autografu4.
Przyczyna niejasnoci dotycz¹cej brzmienia tytu³u tego utworu wydaje siê
doæ prosta. Prawdopodobnie pocz¹tkowo Chopin nie mia³ jasnego pogl¹du na
to, jak nazwaæ utwór o nietypowym dla dotychczasowej swej twórczoci charakterze (Impromptu cis powsta³o najprawdopodobniej przed przeznaczonym do
druku i tak ju¿ zatytu³owanym Impromptu As op. 29). Byæ mo¿e, i¿ w gronie
przyjació³ nazywano tê kompozycjê Fantazj¹. Wersja definitywna wpisana w³asnorêcznie przez Chopina do albumu baronowej dEste5 nie nosi tytu³u, choæ
du¿¹ czy ma³¹ liter¹?) wnioskowaæ, czy nazwê fantazja traktowa³ on jako tytu³, czy jako opis
formy utworu. W wydanym w 1855 r. zbiorze Oeuvres posthumes (A. M. Schlesinger, Berlin)
Fontana umieci³ Fantaisie-Impromptu  na pierwszym miejscu, opatruj¹c je numerem opusowym 66.
Prawdopodobnie pierwszym, który zakwestionowa³ tytu³ Fantaisie-Impromptu, stwierdzaj¹c,
¿e jest on pleonazmem, by³ Fryderyk Niecks (op. cit., t. II, s. 260, t³um. niem., t. II, s. 283),
natomiast pierwszym, który przypisa³ pierwszy cz³on tytu³u  Fantaisie  Fontanie, by³ chyba
biograf Chopina, J. Huneker (Chopin, London 1901, t³um. polskie Lwów-Poznañ 1922, s. 190).
Por. tak¿e mgr Krystyna Wilkowska: Impromptus Chopina, Kwartalnik Muzyczny, nr 26/27,
1949, cz. l, s. 104105, Chopin. Dzie³a Wszystkie, Warszawa-Kraków, t. IV, komentarz s. 53,
oraz Indeks Browna, s. 86.
1
Zbiory TiFC. Rêkopis M/632, fotokopia F. 1651.
2
Patrz ni¿ej: Zagadnienia ustalania..., Kopie.
3
Patrz ni¿ej: ród³a, Egzemplarze uczniów Chopina.
4
Je¿eli A. Hedley ma racjê co do wp³ywu tematu Impromptu Es Moschelesa na temat
Impromptu cis Chopina (por. pocz¹tek przypisu 4. na s. 21), jest rzecz¹ mo¿liw¹, ¿e Chopin
zapo¿yczy³ od Moschelesa równie¿ i tytu³ utworu.
5
Obecnie w posiadaniu Artura Rubinsteina (Pary¿). Na podstawie tego autografu jego
w³aciciel sporz¹dzi³ wydanie utworu (Frédéric Chopin, Fantaisie-Impromptu, G. Schirmer, INC,
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u¿yte w dedykacji s³owo composé (rodzaj mêski) pour Mme la Baronne dEste
zdaje siê wykluczaæ tytu³ Fantaisie (rodzaj ¿eñski). Dopiero póniej, po napisaniu
nastêpnych Impromptus i po sprecyzowaniu sobie charakteru utworów odpowiadaj¹cych temu tytu³owi (choæ w ostatnim Impromptu Ges op. 51 kompozytor
waha³ siê jeszcze, nazywaj¹c go pocz¹tkowo Allegro vivace), Chopin przyda³
i temu pierwszemu z owej serii utworów tytu³ pozosta³ych, rezerwuj¹c tytu³
Fantazji (samodzielny, czy te¿ jako cz³on dwuwyrazowego tytu³u) dla utworów
o wiêkszych rozmiarach i swobodniejszej formie (op. 13, 49, 61 ). Julian Fontana, którego pierwsze lata pobytu w Pary¿u przypadaj¹ na okres powstania
Impromptu cis (póniej, w czasie ewentualnego formowania siê nowej nazwy, a¿
do roku 1852 przebywa³ w Ameryce), zapamiêta³ pewnie p i e r w o t n ¹ n a z w ê
utworu, i nawet maj¹c przed oczyma rêkopis (autograf? kopiê?) z tytu³em póniejszym, nie móg³ siê z nazw¹ Fantazja rozstaæ, tworz¹c dowolnie tytu³-pleonazm Fantaisie-Impromptu.
Bior¹c to wszystko pod uwagê, utwór ten opatrujemy w WN najprawdopodobniej autentycznym tytu³em: Impromptu.
3. Kompozycje, które dotychczas by³y opatrywane tytu³ami o ma³ym prawdopodobieñstwie autentycznoci.
a) (Souvenir de Paganini [?]), kompozycja w tonacji A, napisana przypuszczalnie w 1829 r., a wydana po raz pierwszy w 18811 pod powy¿szym tytu³em.
Uwaga wydawcy, Jana Kleczyñskiego2, odnonie do tego utworu brzmi:
Nasze nuty. Souvenir de Paganini, które dzi dajemy w Dodatku Muzycznym,
nale¿y do nie drukowanych dot¹d, m³odocianych utworów Fryd. Chopina. Autentycznoæ tych Wariacyj zdaje siê nie ulegaæ ¿adnej w¹tpliwoci. Nut udzieli³ nam
p. Adam Münchheimer, który je mia³ od p. Józefa Nowakowskiego. Niektóre
pasa¿e ¿ywo przypominaj¹ póniejsze utwory mistrza.
J. K.
Mo¿na wprawdzie wraz z wydawc¹ podzielaæ przekonanie o autentycznoci
tego utworu  zbyt du¿o w nim miejsc szczególnie charakterystycznych dla
Chopina, zw³aszcza od strony pianistycznej, miejsc, w których powtarzaj¹ siê
chwyty pisanych prawdopodobnie w tym samym czasie Koncertów, lub zwrotów zapowiadaj¹cych chwyty póniejszych kompozycji poprzez op. 27 i 34 a¿
do op. 57 w³¹cznie, aby mo¿na j¹ by³o komu innemu przypisaæ  jednak¿e
New York, 1962). Za umo¿liwienie mi wgl¹du do autografu, udzielenie jego fotokopii oraz
ofiarowanie powy¿szego wydania sk³adam na tym miejscu p. Arturowi Rubinsteinowi gor¹ce
podziêkowanie.
1
Echo Muzyczne nr 5, rok V, Warszawa, 1 III (17 II) 1881, dodatek nutowy, s. 3340.
2
W tym¿e numerze, s. 40, prawa szpalta.
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nota wydawcy nie przekonuje co do autentycznoci tytu³u. Przede wszystkim
budzi w¹tpliwoæ samo ród³o, jakie mia³ do dyspozycji wydawca: Autentycznoæ [...] z d a j e s i ê nie ulegaæ ¿adnej w¹tpliwoci, N u t udzieli³ nam [...]
(podkr. J.E.); w wypadku autografu autor noty wyrazi³by siê chyba jeszcze
bardziej stanowczo o autentycznoci utworu, u¿y³by te¿ raczej okrelenia rêkopis lub manuskrypt w miejsce ma³o mówi¹cego  nuty1. Podejrzenia co do
autentycznoci tytu³u budzi te¿ inny zwrot noty: Autentycznoæ tych W a r i a c y j
[...] (podkr. J.E.); czy¿by rêkopis (autograf? kopia?) nosi³ tytu³ Wariacje? Wydaje
siê wreszcie, ¿e zupe³nie nie odpowiada powci¹gliwemu stylowi Chopina pretensjonalny tytu³ Souvenir... z przy³¹czeniem nazwiska jednego z najwiêkszych
artystów epoki2.
Suma tych obiekcji nie pozwala wiêc na bezkrytyczne powtórzenie dotychczasowego tytu³u utworu. Jest to dopiero jedna, negatywna strona zagadnienia.
Druga, pozytywna  ustalenie jak najbardziej zbli¿onego do autentycznej intencji twórcy tytu³u  napotyka jednak¿e trudnoci. Kompozycja bowiem nie posiada okrelenia tempa-charakteru, które by mo¿na spo¿ytkowaæ jako tytu³ (jak to
mia³o miejsce w wypadku Lento con gran espressione, Cantabile, Presto con
leggierezza, Sostenuto, Largo oraz ni¿ej omawianego Moderato). Nale¿y wiêc
ustaliæ przes³anki, które by mog³y naprowadziæ na znalezienie najprawdopodobniejszego, najbardziej zbli¿onego do autentycznego tytu³u:
 o ile ma³o prawdopodobny wydaje siê dotychczasowy tytu³ utworu, o tyle
bli¿szy zwyczajom Chopina w tej dziedzinie by³by tytu³ okrelaj¹cy jego formê;
1

Maj¹ce tê sam¹ proweniencjê, przypisywane Chopinowi Wariacje na flet i fortepian (Józef
Nowakowski  Adam Münchheimer) nie s¹ pisane rêk¹ Chopina i budz¹ powa¿ne w¹tpliwoci
co do autentycznoci. Por. F. Hoesick, S³owacki i Chopin, t. II, s. 247 i 252.
2
W tytu³ach autentycznych ca³ej znanej nam twórczoci Chopina nie znajdujemy okrelenia
jakiego zewnêtrznego, pozamuzycznego elementu, maj¹cego stanowiæ bodziec dla powstania
dzie³a (oczywicie poza tytu³ami pieni), jak równie¿ w³¹czenia do tytu³u imienia lub nazwiska
jakiej osoby (poza autorem opracowanego w kompozycji tematu muzycznego). Zauwa¿y³ to ju¿
Oskar Kolberg, kiedy tak pisa³ do M. A. Szulca:
[Chopin] nie lubia³, jak to widzimy z jego dzie³, ¿adnych nadawaæ intytulacyj swoim kompozycjom, które by bli¿ej rzecz okrela³y, pragn¹c, a¿eby one same za siebie mówi³y. Powiadaj¹, ¿e
nazajutrz po przedstawieniu Hamleta napisa³ Nokturno op. 15 nr 3 i da³ mu napis: Na
cmentarzu, ale gdy pójæ mia³o do druku, zmaza³ ten napis, mówi¹c: niech siê domyl¹.
(Brulion listu z dnia 20 V 1879, KOK II, s. 236). O niechêci Chopina do zaznaczania programowoci w swych utworach pisze Zofia Lissa w artykule pt. O pierwiastkach programowych
w muzyce Chopina (Chopin nr 2, Warszawa 1937, s. 6475), motywuj¹c tê niechêæ argumentami natury zarówno psychologicznej, jak i socjalnej. W³¹czanie do tytu³ów imion i nazwisk by³o
charakterystyczne np. dla twórczoci Schumanna (Karnawa³ op. 9).
W¹tpliwoci dotycz¹ce autentycznoci tytu³u Souvenir de Paganini wysuwa równie¿ W³adys³aw Hordyñski przy okazji stwierdzenia niemal cis³ego podobieñstwa tematu tego utworu
z tematem Wariacji D na 4 rêce. (Por. Faksymilowane Wydanie Autografów F. Chopina, zeszyt
11, PWM, Kraków 1966, zakoñczenie Wstêpu.)
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 najbli¿sze niew¹tpliwie dla tego utworu jest okrelenie jego formy jako
wariacyjnej;
 najprostsze okrelenie: Wariacje, mo¿e jednak nie odpowiadaæ Chopinowskiemu rozumieniu tej formy; w okresie pisania omawianego utworu Chopin
zapewne mia³ ju¿ w tece trzy znane nam cykle wariacyjne: Wariacje E na temat
pieni niemieckiej, Wariacje D na 4 rêce na temat Moorea oraz Wariacje B
op. 2 na temat Mozarta; jednak¿e ka¿dy z tych trzech cyklów posiada odrêbn¹
introdukcjê1 oraz sk³ada siê z wyranie wydzielonych wariacji, ró¿ni¹c siê tym
samym zasadniczo od omawianej kompozycji, stanowi¹cej nierozdzieln¹ ca³oæ
o zazêbiaj¹cych siê cile 16-taktowych wariacjach; st¹d te¿ ma³e prawdopodobieñstwo nadania jej przez Chopina tytu³u Wariacji;
 najwiêcej zbie¿noci z omawianym utworem  tak pod wzglêdem formy,
jak i charakteru  wykazuje Berceuse op. 57 (zbli¿one rozmiary, metrum,
ko³ysz¹cy charakter akompaniamentu, ograniczenie siê na przestrzeni wiêkszej
czêci obu utworów do funkcji toniki i dominanty, z krótkotrwa³ym przejciem do
subdominanty przed ich zakoñczeniami, wreszcie wy¿ej wspomniana ci¹g³oæ
przechodzenia krótkich wariacji jednej w drug¹);
 Berceuse op. 57 nada³ Chopin pocz¹tkowo tytu³ Warianty (Variantes),
zmieniaj¹c go dopiero przed drukiem na ostateczny2. Móg³ to uczyniæ z tego
powodu, ¿e c h a r a k t e r opusu 57 (Ko³ysanka) przewa¿y³ w jego twórczym
odczuciu nad f o r m ¹ tego utworu (Warianty);
 gdyby przypuciæ, ¿e w utworze, dowolnie  moim zdaniem  zatytu³owanym Souvenir de Paganini, f o r m a jego mog³a byæ momentem atrakcyjnym
w procesie tworzenia kompozycji, tytu³ Warianty (Variantes) wyda siê chyba
najbardziej usprawiedliwiony.
Powy¿szy tytu³ zbli¿a siê zatem do autentyzmu z kilku wzglêdów: Chopin
u ¿ y ³ go je¿eli nie do tej, to do zbli¿onej form¹ kompozycji; nie mo¿na wykluczyæ hipotezy; ¿e u¿ywszy go r a z dla tego m³odzieñczego utworu, postawi³ go
p o n o w n i e nad dzie³em swej pe³nej dojrza³oci twórczej (Berceuse); za hipotez¹ jego autentycznoci przemawia nota pierwszego wydawcy, okrelaj¹ca
utwór terminem Wariacje (jest do pomylenia zamiana niezmiernie chyba rzadko
u¿ywanego w tytule okrelenia Warianty (Variantes) na potoczne, przez wieki
usankcjonowane Wariacje); wreszcie tytu³ ten mieci siê w klimacie autentycznych tytu³ów innych kompozycji Chopina.
1

Por. B. Wójcik-Keuprulian, Wariacje i technika wariacyjna Chopina, Kwartalnik Muzyczny,
Warszawa 1931, nr 1213, s. 380392.
2
Moja Sonata [op. 58], jak i Warianty s¹ do Pañskiej dyspozycji. (Z listu Chopina do M. Schlesingera w Pary¿u, Pary¿, grudzieñ 1844. Orygina³ w jêz. francuskim; KCh II, s. 123 i 384.) Moja
Sonata i Berceuza ju¿ wysz³y. (Z listu do Rodziny w Warszawie, Nohant, 1820 VII 1845; KCh II,
s. 138.) Por. J. Blochman, Dwa autografy listów Chopina w Belgii, Kwartalnik Muzyczny nr 26/
27, PWM, Warszawa-Kraków 1949, s. 3847.

52

TYTU£Y UTWORÓW

Aby nie zatrzeæ hipotetycznej wartoci tego tytu³u, w WN stawiany on bêdzie
w nawiasie graniastym.
b) (Kartka z albumu [?]), 20-taktowy utwór w tonacji E, po raz pierwszy
opublikowany w 1910 r.1, w wydaniu z 1912 r. otrzyma³ tytu³ Feuille dalbum2.
Pomimo i¿ wed³ug wiarygodnej notatki pierwszej publikacji i pierwszego wydania
zosta³ on rzeczywicie w 1843 r. wpisany do sztambuchu Anny hr. Szeriemietiew,
nie mo¿e byæ mowy o autentycznoci dodanego przez wydawcê tytu³u; utwór ten
zreszt¹ do tytu³u Kartka z albumu nie ma wiêkszego prawa od innych kompozycji wpisywanych przez Chopina do albumów przyjació³ czy znajomych.
W WN  wzorem wy¿ej omówionych kompozycji  utwór otrzymuje tytu³
jednobrzmi¹cy z prawdopodobnie autentycznym okreleniem tempa-charakteru:
Moderato.
c) (Mazurek [?] Fis), 31-taktowy utwór, jest dokonan¹ przeze mnie rekonstrukcj¹ myli muzycznej Chopina, wpisanej prawdopodobnie do czyjego albumu
(byæ mo¿e Leopoldyny Blahetki). Rekonstrukcja ta zosta³a zrobiona na podstawie transkrypcji nosz¹cej tytu³ Mazurek i zawieraj¹cej 160 taktów drukowanych,
wydawanej w ró¿nych okresach czasu, przypisywanej ró¿nym autorom, drukowanej w ró¿nych tonacjach3, ale  poza minimalnymi ró¿nicami tekstu 
jednobrzmi¹cej. Na temat autentycznoci ca³oci tej kompozycji zdania by³y
podzielone4. W wyniku drobiazgowych badañ tekstu nutowego i chwytów pianistycznych podzieli³em przekonanie tych, którzy twierdzili, ¿e c a ³ o  æ Mazurka
n i e j e s t a u t e n t y c z n y m utworem Chopina, natomiast stwierdzi³em, i¿ jego f r a g m e n t y, rozproszone na przestrzeni ca³ej prawie kompozycji, wykazuj¹
wszelkie cechy a u t e n t y c z n e j m u z y k i Chopina. Odpowiednie zestawienie
1

Tygodnik wiat, r. V, N° 23, Warszawa, 4 VI 1910.
Feuille dalbum. Nieznany utwór Fryderyka Chopina, Warszawa, Gebethner & Wolff.
3
Charles Mayer, Souvenir de la Pologne, Mazourka [Fis-dur] London, Ewer & C°, 1849
(egzemplarz British Museum, Music Room, h. 447); F. Chopin, Mazurka pour Piano [Fis-dur]
Vienne, J. P. Gotthard, 1873 (egz. J.E.); Chopins Posthumous Mazurka [G-dur] transcribed for
the Piano-Forte by Sir Julius Benedict, London, D. Davison & C°, 1876 (Egzemplarz British
Museum, Music Room, n. 1482 F/46). Thematisches Verzeichniss der im Druck erschienenen
Compositionen von Friedrich Chopin (Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1888) podaje (w grupie mylnie
przypisywanych Chopinowi kompozycji) incipit tego Mazurka (powo³uj¹c siê na wydanie Gottharda
w Wiedniu) w tonacji F-dur (s. 44). Wed³ug ustnej informacji Artura Hedleya istnieje jeszcze jedna
wersja tego Mazurka w transkrypcji J. Benedicta na 4 rêce w tonacji As-dur.
4
Por. brulion listu O. Kolberga do M. Karasowskiego z dnia 12 IV 1885, KOK III, s. 240241,
list M. Karasowskiego do O. Kolberga z dnia 15 IV 1885, KOK III, s. 243 (obaj pisz¹ o Mazurku
F-dur wydanym w Wiedniu, a wpisanym podobno niegdy  wed³ug informacji nak³adcy  do
albumu pianistki i kompozytorki austriackiej Leopoldyny Blahetki); F. Niecks, Friedrich Chopin
(t³um. niem.), Leipzig 1890, II, s. 258259; J. Miketta, O nieautentycznoci Mazurka Fis-dur...,
Kwartalnik Muzyczny 1949 nr 28, s. 149166.
2
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tych fragmentów daje w wyniku rekonstrukcjê wpisu do albumu. Interesuj¹ca
nas w tym miejscu sprawa tytu³u utworu nie by³a ³atwa do rozwi¹zania. Wykluczylimy tytu³ dotychczasowej transkrypcji  Mazurek: pomimo charakterystycznych dla tego tañca rytmów wstêpu i zakoñczenia, kantylenowy trzon utworku
nasuwa skojarzenia raczej z walcem lub nokturnem Chopinowskim (por. wy¿ej
uwagi o nieokrelonoci charakteru drobnych myli muzycznych Chopina, wypowiedziane przy omawianiu tytu³u Walca Es [?]  Sostenuto). Poniewa¿ oznaczenia wykonawcze transkrypcji, a wiêc tym samym oznaczenie tempa-charakteru,
mog¹ te¿ budziæ w¹tpliwoci co do ich autentycznoci, po porównaniu najbardziej zbli¿onych w charakterze mazurków, walców i nokturnów przydzieli³em tej
kompozycji tytu³ Allegretto (który jako nieautentyczny podawany bêdzie w nawiasie graniastym). Przyjmujê te¿ jako najpewniejsz¹ tonacjê Fis-dur, gdy¿ wystêpuje ona w najdawniejszych wydaniach transkrypcji, jest najwygodniejsza pianistycznie, za czêæ rodkowa koresponduje z tonacj¹ fragmentu Nokturnu H
op. 9 nr 3, t. 41 i nastêpne, z którym wykazuje du¿e podobieñstwo.
4. Odrêbnym problemem jest sprawa tytu³u Pieni dotychczas nazywanej
Melodi¹ [?]. Z kilku zaledwie zachowanych autografów ró¿nych Pieni wnioskowaæ mo¿na, ¿e Chopin nie zawsze opatrywa³ je tytu³ami1. Pierwsi wydawcy
nadawali im zazwyczaj tytu³y zgodne b¹d z tytu³ami tekstów poetyckich, do
których dane Pieni by³y pisane, b¹d z pierwszymi s³owami tych tekstów.
Wiersz Zygmunta Krasiñskiego, stanowi¹cy tekst pieni tytu³owanej Melodi¹,
a zamieszczony jako motto przed jego poematem Ostatni, nie posiada autentycznego tytu³u. W licie Fontany do Ludwiki Jêdrzejewiczowej2 spotykamy siê
dwukrotnie z tytu³em utworzonym z pierwszych s³ów wiersza: Z gór, gdzie
dwigali. Jest rzecz¹ bardzo ma³o prawdopodobn¹, ¿eby Chopin nad autografem jednej ze swych najbardziej dramatycznych pieni, wpisanej do albumu Delfiny Potockiej3, postawi³ nic nie mówi¹cy i mog¹cy siê równie dobrze
odnosiæ do ka¿dej innej pieni tytu³ Melodia. O wiele prawdopodobniejsza
natomiast wydaje siê hipoteza nastêpuj¹ca: Fontana w wydaniu pomiertnym mia³ za podk³ad tej pieni nie autograf, lecz kopiê4. Mog³a to byæ kopia
Franchommea, który w tym okresie sporz¹dzi³ kilka odpisów zarówno nie wydanych utworów fortepianowych, jak i Pieni. Nie znaj¹c jêzyka polskiego 
1

Por. faksymile pieni ¯yczenie: M. Kar³owicz, op. cit., po s. 384, lub L. Binental, Chopin.
Dokumenty i pami¹tki, Warszawa 1930, reprod. 26; te¿ faksymile pieni Piercieñ: L. Binental,
jw., reprod. 55; te¿ autograf szkic Piosnki litewskiej, znajduj¹cy siê w Bibliotece Polskiej w
Pary¿u, 1108 (fotokopia w zbiorach TiFC, F. 1643, 2132).
2
Z dnia 6 l 1853, patrz streszczenie jw., s. 370 i 371.
3
Por. list wy¿ej cytowany. Album ten uwa¿any jest za zaginiony.
4
Hipoteza ta nie jest sprzeczna z fragmentami listu cytowanego w dwóch poprzednich przypisach.
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Franchomme najprawdopodobniej nie umieci³ w niej ani ewentualnego oryginalnego tytu³u, ani s³ów. Móg³ jednak, dla ogólnego zidentyfikowania przepisanego
utworu, dodaæ mu nag³ówek, Mélodie de F. Chopin, tak jak to uczyni³ np.
w kopii pieni Nie ma, czego trzeba1. St¹d ju¿ jeden krok do ustalenia w druku
tytu³u Melodia: Fontana, maj¹c kopiê bez s³ów i tytu³u, wpisa³ s³owa na podstawie wydania poezji Krasiñskiego2, a tytu³ pozostawi³ w brzmieniu, jaki widzia³
w nag³ówku kopii.
Maj¹c wiêc do wyboru z jednej strony tytu³ Melodia, o bardzo ma³ym prawdopodobieñstwie autentycznoci od strony kompozytora, a z drugiej tytu³ utworzony
ze s³ów pocz¹tku wiersza o pewnej autentycznoci od strony poety  w WN
przyjmujemy ten ostatni: Z gór, gdzie dwigali.
Podsumowuj¹c zagadnienie ustalenia tytu³ów dziesiêciu omówionych powy¿ej
tytu³ów kompozycji wydanych pomiertnie, mo¿na przyj¹æ kilka w tej materii
zasad:
W wypadku kompozycji na f o r t e p i a n s o l o:
1. Je¿eli Chopin nie opatrzy³ utworu tytu³em, nadajemy mu tytu³ jednobrzmi¹cy
z autentycznym okreleniem tempa-charakteru tego¿ utworu, jak to czyni³
L. Bronarski w wypadku publikacji i wydañ Cantabile i Largo (a wiêc te¿ Lento
con gran espressione, Presto con leggierezza, Sostenuto, Moderato).
2. W wypadku podawania ró¿nych tytu³ów przez ró¿ne ród³a nieautentyczne
pierwszeñstwo dajemy przekazom bardziej wiarygodnym (Impromptu cis).
3. Podejrzewaj¹c danie nieautentycznego tytu³u przez wydawcê, przy równoczesnym braku autentycznego okrelenia tempa-charakteru utworu, czynimy
próbê rekonstrukcji tytu³u (Warianty, Allegretto).
W wypadku p i e  n i:
1. Pierwszeñstwo dajemy autentycznemu, ustalonemu przez poetê tytu³owi
wiersza stanowi¹cego tekst pieni (wiêkszoæ tradycyjnych tytu³ów Pieni Chopina).
2. W braku powy¿szego dajemy tytu³ pieni zgodny z brzmieniem pierwszych
s³ów tekstu s³ownego (dwa tytu³y tradycyjne, a z omawianych powy¿ej: Z gór,
gdzie dwigali).
1

Kopia ta znajduje siê w BCP, Ms. 10. 490, fotokopia w zbiorach TiFC, F. 1634.
O tym, ¿e Fontana pos³ugiwa³ siê przy pracach redakcyjnych nad Pieniami Chopina
rêkopisami nie posiadaj¹cymi tekstu s³ownego, wiadczy fragment jego listu do L. Jêdrzejewiczowej z dnia 2 VII 1852 (zbiory TiFC M/330, Fotokopia F. 5):
2

Prosi³bym o s³owa licznego ch³opca, bo wypuszczony ca³kiem w edycji paryskiej, i [Fryderyk]
musia³ go wzi¹æ z warszawskiej, równie¿ o dumkê Zaleskiego Wojak, której nie ma w jego
poezjach ed. poznañskiej w 2ch tomach.
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Julian Fontana, uzyskawszy od rodziny Chopina zezwolenie na wydanie pomiertne czêci jego dzie³, opatrzy³ je numerami opusowymi, tworz¹cymi ci¹g
dalszy autentycznego opusowania. l tak po ostatnim Chopinowskim opusie 65
(Sonata g na fortepian i wiolonczelê) nastêpowa³o wydane pomiertnie i oznaczone Fontanowskim opusem 66 Impromptu cis, potem 4 mazurki pomiertne
op. 67 itd. a¿ do op. 74 (Pieni). To, ¿e Fontana jako wydawca oznaczy³ nie
opusowane dzie³a, jest z punktu widzenia porz¹dkowego ca³kowicie zrozumia³e.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w przygotowanym przez siebie wydaniu zaznaczy³ on
wyranie (u do³u pierwszych stron nutowych), ¿e dany opus wskazuje p o r z ¹d e k c h r o n o l o g i c z n y p u b l i k a c j i1 (podkr. J. E.). Intencj¹ jego wydania
by³o wyranie we wstêpie zaznaczone po³o¿enie kresu publikacjom utworów
pomiertnych opartych na niedok³adnych przekazach, a z punktu widzenia prawnego uwa¿a³ on zbiór wydanych kompozycji za z a m k n i ê t y, czego dowodem
jest passus koñcz¹cy notê za tekstem nutowym:
Uwaga: Rodzina Fryderyka Chopina, postanowiwszy publikowaæ jego nie wydane kompozycje wy³¹cznie za porednictwem i wed³ug wyboru p. J. Fontany,
wszelkie publikacje Dzie³ Pomiertnych Chopina wykraczaj¹ce poza niniejszy
zbiór bêdzie traktowaæ i cigaæ jako nadu¿ycie2.
1
Uwaga powy¿sza, zredagowana w jêz. francuskim, sygnowana jest s³owem éditeur. Mo¿e
budziæ tutaj w¹tpliwoæ znaczenie tego s³owa: czy wydawc¹, który dokona³ opusowania, by³
Fontana, czy te¿ Schlesinger. Za tym ostatnim móg³by przemawiaæ fakt, ¿e Meissonier, który od
Schlesingera przej¹³ prawo wydania dzie³ pomiertnych na Francjê, opusowania tego nie podaje.
Mo¿na jednak przyj¹æ za pewnik, ¿e uczyni³ to Fontana, przede wszystkim dlatego, ¿e trudno
sobie wyobraziæ, aby tak autorytatywny w sprawach zarówno wyboru, jak i ostatecznej redakcji
kompozycji edytor, jakim by³ Fontana, dopuci³ kogo innego do opusowania dzie³ Chopina; poza
tym na niego wskazuje te¿ to, ¿e pod s³owem wydawca Fontana rozumia³ równie¿ dzisiejszy
termin redaktor wydania, edytor; dowodem  fragment jego listu do Gustawa Gebethnera
w Warszawie (Pary¿, 9 XI 1859, Hoesick, Chopiniana, Warszawa 1912, s. 439440):

[...] któ¿ jest za tekst odpowiedzialny, jeli nie w y d a w c a k t ó r e m u p o w i e r z o n o u ³ o ¿ e n i e m a n u s k r y p t ó w? Mówiê o w y d a w c y m o r a l n y m , i n t e l e k t u a l n y m, a nie
o tym, który sztychami p³aci i blachy gotuje. (Podkr. J. E.)
Autorstwo Fontany opusowania pomiertnego potwierdza w kilku listach Oskar Kolberg,
kwestionuj¹c równoczenie celowoæ tego¿ opusowania. (Patrz przypis 1 na s. 58).
2
Podstawê do zamieszczenia tej uwagi (zredagowanej w jêz. niemieckim i francuskim), da³
Fontanie skierowany do niego list rodziny Chopina. (Podajemy go w t³umaczeniu polskim, por.
orygina³ francuski L. Binental, Chopin, Warszawa 1930, reprod. 109, 110 oraz s. 201.)
Do Pana Juliana Fontany w Pary¿u.
Pragn¹c zadoæuczyniæ naszemu ¿yczeniu opublikowania pozosta³ych w naszych rêkach,
skomponowanych przez p. Fryderyka Chopina manuskryptów, my, cz³onkowie jego rodziny,
a mianowicie jego matka i dwie siostry, upraszamy niniejszym pismem P. Juliana Fontanê,
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Bior¹c powy¿sze pod uwagê, mo¿na przyj¹æ, ¿e najprostszym rozwi¹zaniem
numeracji tego zakresu dzie³ pomiertnych by³o to, które zastosowa³ Fontana.
Jedyny zarzut, jaki mo¿na by by³o Fontanie postawiæ, polega³ na tym, ¿e nie
przewidzia³ on, i¿ nastêpni wydawcy bêd¹ z regu³y opuszczaæ zredagowan¹
przezeñ uwagê, dotycz¹c¹ charakteru opusowania dzie³ pomiertnych, tym samym sugeruj¹c jej autentycznoæ, jak równie¿ i to, ¿e mimo wszelkich prawnych
obwarowañ zbiór jego pozostanie otwarty, a liczba póniej odnalezionych i wydanych utworów wzronie trzykrotnie1. Dlatego te¿ dzisiaj opusowanie Fontany
jest dla nas zarówno myl¹ce, jak i niekompletne.
Jest ono myl¹ce nie tylko dlatego, ¿e w praktyce nie ró¿nicuje opusowania
autentycznego od pomiertnego, ale i dlatego, ¿e wprowadza nas mimo woli
w b³¹d przez konsekwencje, jakie zeñ wynikaj¹. Pierwsze nieporozumienie
wystêpuje wtedy, kiedy wydawca, ³¹cz¹c w tomy poszczególne dzie³a tego
samego rodzaju, porz¹dkuje je w kolejnoci zasugerowanej przez to mieszane
 autentyczne z nieautentycznym  opusowanie, w rezultacie czego odbieramy
wra¿enie, ¿e utwory opusowane pomiertnie s¹ skomponowane przez Chopina
póniej ni¿ utwory wydane za ¿ycia. Najdrastyczniejszym tego przyk³adem jest
tom Polonezów. Ju¿ w pierwszych wydaniach zbiorowych, w³¹czaj¹cych dzie³a
pomiertne. Polonez d, napisany ok. 20 lat p r z e d Polonezem-Fantazj¹ op. 61,
znajduje siê po tym ostatnim, poniewa¿ nosi Fontanowski opus 71 nr 1, nie
mówi¹c ju¿ o tym, ¿e wszystkie trzy wydane przez Fontanê Polonezy (d, B, f)
znajduj¹ siê z regu³y na koñcu zbiorów, pomimo ¿e zosta³y napisane co najjako sêdziego kompetentnego i przyjaciela wy¿ej wymienionego kompozytora, o dokonanie
wyboru sporód utworów nie wydanych i oddanie do druku wszystkiego, co godne bêdzie pamiêci zmar³ego, w tym celu, aby te dzie³a ukaza³y siê z ca³¹ mo¿liw¹ starannoci¹ i doskona³oci¹ i aby zapobiec wszelkiemu fa³szerstwu; upowa¿niamy go niniejszym: do porozumiewania siê
w naszym imieniu i zawierania z wydawcami wszelkich umów, jakie uzna on w zwi¹zku z t¹
spraw¹ za najw³aciwsze, do podejmowania wp³ywów i do wydawania za nie pokwitowañ,
wreszcie  uznamy za wa¿ne i obowi¹zuj¹ce wszystko to, co bêdzie przez niego przy tej
sposobnoci uczynione. Poniewa¿ rodzina zamierza publikowaæ utwory p. Fryderyka Chopina
wy³¹cznie za porednictwem P. Fontany, prosi go ona, aby zechcia³ on umieciæ u do³u strony
tytu³owej ka¿dego zeszytu lub utworu uwagê, ¿e pochodz¹ one ze zbioru wybranego przez niego
z upowa¿nienia rodziny; w ten sposób wszystko, co mog³oby siê ukazaæ jako dzie³o pomiertne,
a nie by³o zaopatrzone t¹ autentyczn¹ gwarancj¹, bêdzie uwa¿ane za nadu¿ycie.
Warszawa, 16 lipca 1853
Justyna Chopin
Ludwika Jêdrzejewiczowa
z d. Chopin
Izabela Barciñska
z d. Chopin
1
Przyznaæ jednak nale¿y, ¿e z punktu widzenia ciê¿aru gatunkowego kompozycji najwa¿niejsze z nich znalaz³y siê w zbiorze Fontany.
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mniej na piêæ lat przed pierwszym opusowanym Polonezem cis (op. 26 nr 1).
W najkompletniejszym zbiorze Polonezów (Dzie³a Wszystkie pod red. Paderewskiego, Turczyñskiego, Bronarskiego, PWM), zawieraj¹cym wszystkie 16 Chopinowskich Polonezów, wydzieliæ mo¿na trzy ich grupy: pierwsz¹  7 Polonezów
z autentycznym opusowaniem (skomponowanych w latach 183146), drug¹, po
tamtej nastêpuj¹c¹  3 Polonezy z opusowaniem Fontany (napisane prawdopodobnie pomiêdzy 182326), wreszcie trzeci¹, ostatni¹  najpóniej odnalezion¹
i wydan¹, 6 Polonezów nie opusowanych (powsta³ych pomiêdzy latami 1817
29). W ten sposób np. najwczeniejszy Polonez, dziecinny, B, ma w tym tomie
stosunkowo daleki numer porz¹dkowy: 12, a najpóniejszy: Polonez-Fantazja 
wzglêdnie bliski numer 7. Podobne przemieszczenia zasady numeracji i chronologii spotykamy w tomach Mazurków, Walców, Impromptus itp.
Drug¹ konsekwencj¹ opusowania Fontany jest zamieszanie, jakie wystêpuje
przy próbach ustalania kolejnoci chronologicznej powstania wszystkich utworów
Chopina, bez wzglêdu na to, czy by³y one wydane za ¿ycia, czy dopiero po
mierci, wtedy bowiem opusy 68, 71 i 72 znaleæ siê musz¹ przed opusem 2,
opusy 69 i 73 przed opusem 3 itd1.
Je¿eli teraz dodamy do tego fakt, ¿e opusowanie Fontany jest niekompletne,
opatrzy³ on bowiem numerami opusowymi zaledwie 1/3 dotychczas odnalezionych dzie³ nie wydanych za ¿ycia twórcy, a zatem na dok³adne okrelenie reszty
utworów pozosta³a tylko tonacja (niekiedy wieloznaczna przy powtarzaniu siê
utworów o tej samej tonacji) lub dedykacja, to wprowadzenie przez WN nowej
numeracji dla dzie³ wydanych po mierci Chopina, a opartej na chronologii ich
powstania, wyda siê chyba rzecz¹ uzasadnion¹.
Podstaw¹ do sporz¹dzenia numeracji dzie³ pomiertnych Chopina  jak ju¿
powiedziano wy¿ej  jest z a s a d a c h r o n o l o g i i. Sporód mo¿liwych do
przyjêcia podstaw jest ona  zdaje siê  najbardziej racjonalna, po pierwsze
dlatego, ¿e jest autentyczna (zasada chronologii stanowi³a bowiem, mimo pewnych zak³óceñ w pocz¹tkowym okresie wydawniczym, o kolejnoci opusowania dzie³ wydanych przez samego Chopina2), po drugie dlatego, ¿e ka¿da inna
1

Por. tabele w biografii A. Hedleya i encyklopedia Grovea (pod has³em Chopin) oraz Indeksu
Browna. O dokonaniu opusowania przez Fontanê, o myl¹cych aspektach tego¿ opusowania
oraz o propozycjach odrêbnej, chronologicznej numeracji dzie³ pomiertnych pisano ju¿ ok. 100
lat temu. Patrz Aneks II, Zagadnienia opusowania przez Fontanê dzie³ pomiertnych Chopina
w korespondencji Oskara Kolberga.
2
W pierwszym po wyjedzie za granicê okresie twórczoci Chopina zauwa¿amy w numerowaniu opusowym du¿¹ iloæ odstêpstw od zasady chronologii powstania utworów na rzecz
kolejnoci ich wydania. Sk³ada³o siê na to zapewne kilka przyczyn. Najwa¿niejsz¹ z nich jest ta,
¿e w pierwszych latach pobytu w Pary¿u Chopin wydawa³ zarówno dzie³a w ostatnim czasie
powsta³e, jak te¿  w najwiêkszej mierze  przywiezione jeszcze z Warszawy. Poza tym nie
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zasada powodowa³aby znowu podobne do wy¿ej opisanych komplikacje i niekonsekwencje.
W celu sporz¹dzenia numeracji opartej na mo¿liwie cis³ej kolejnoci chronologicznej trzeba by³o sprawdziæ wszystkie dane mog¹ce rzuciæ wiat³o na powstanie poszczególnych nie wydanych przez Chopina dzie³. W trudnej tej pracy
wysz³o na jaw, ¿e  podobnie jak to mia³o miejsce przy dzie³ach wydanych za
¿ycia  wiêksza ni¿ siê mo¿na by³o spodziewaæ iloæ dat, podawanych przez
biografów Chopina, nie jest dostatecznie udokumentowana lub te¿ jest oparta
tylko na domys³ach. Nale¿a³o wiêc przede wszystkim przejrzeæ wszelkie mo¿liwe
ród³a dotycz¹ce chronologii, zweryfikowaæ ich wartoæ  w tym nawet daty tak
wydawa³oby siê pewne, jak okrelone przez Fontanê w jego wydaniu dzie³
pomiertnych1 czy przez Ludwikê Jêdrzejewiczow¹ w spisie Kompozycje nie
wydane. Nale¿a³o te¿ dla uprecyzyjnienia niektórych dat wprowadziæ rzadziej
stosowane, byæ mo¿e nawet niekiedy nowe kryteria (prócz ogólnej natury kryteriów biograficznych, kryteria wewnêtrzne o wiêkszej precyzji dowodowej, jak
np. elementy zmienne cech graficznych pisma nutowego Chopina, rodzaj pamo¿na wykluczyæ argumentów ubocznej natury, wa¿¹cych na decyzji komponowania i wydawania
poszczególnych utworów, zw³aszcza gdy wemiemy pod uwagê, ¿e Chopin dopiero wchodzi³
na europejskie rynki wydawnicze: prawdopodobnie musia³ on od czasu do czasu ulegaæ wynikaj¹cym ze znajomoci gustów ówczesnej publicznoci sugestiom wydawców, jak równie¿ liczyæ siê
ze stron¹ materialn¹ transakcji wydawniczych.
[...] Pixis nie mo¿e siê wychwaliæ mojego talentu przed wszystkimi editorami, a szczególniej
przed Schlesingerem, który miê anga¿owa³ pisaæ co z tematów Roberta [Diab³a], którego
od Meyerbeera za 24 000 franków kupi³! (Z listu do Tytusa Woyciechowskiego, 12 XII 1831; KCh
l, s. 204.)
To wzajemne nak³adanie siê ró¿nych kryteriów przy wydawaniu dzie³ wp³ywa³o niew¹tpliwie
na pewn¹ niezgodnoæ kolejnoci ich publikowania w stosunku do kolejnoci powstania, a w rezultacie do porz¹dku numeracji opusowej. Najbardziej drastycznym tego przyk³adem jest Koncert f,
napisany blisko rok wczeniej ni¿ Koncert e, ale wydany w trzy lata po tym ostatnim, jako Drugi
koncert fortepianowy, nosz¹cy opus 21, a wiêc o dziesiêæ numerów wy¿szy od póniej powsta³ego Koncertu e op. 11.
Od op. 23  z nieznacznymi ju¿ tylko odchyleniami  kolejnoæ opusowania odpowiada
chronologii powstania dzie³.
1
Oskar Kolberg, omawiaj¹c pracê Maurycego Karasowskiego Fryderyk Chopin, ¯ycie  listy  dzie³a (Warszawa 1882), adnotacjê autora ksi¹¿ki ...wszystko, co póniej [Fontana] poda³
w przedmowie do wydawnictwa dzie³ pomiertnych Chopina, zas³uguje na wiarê (t. l, s. 54,
przypis) opatruje nastêpuj¹c¹ uwag¹:
Fontana zmar³ r. 1869 we wrzeniu. Daty przy ró¿nych kompozycjach Ch[opina] przez niego
podane nie zawsze s¹ prawdziwe; nie dlatego, aby je chcia³ dowolnie zmieniaæ, ale ¿e przechowuj¹c czas d³ugi w tece zapomnia³ o nich i na domys³ oznacza³, np. Marsz pogrzebowy
w pomiertnych dzie³ach oznaczy³ na r. 1829, kiedy marsz ten napisany by³ r. 1826 na intencjê
pogrzebu Staszica; [...]. (Brulion listu do M. Karasowskiego z dnia 2 IX 1882, KOK II, s. 689 i III,
s. 739.)
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pieru, na którym sporz¹dzony zosta³ rêkopis1, rozwój techniki fortepianowej
m³odego Chopina, faktura fortepianowa i inne, indywidualne dla poszczególnych
kompozycji sprawdziany). Poniewa¿ uzasadnienie ka¿dej z osobna pozycji serii
B przekroczy³oby zakres niniejszego Wstêpu, ograniczamy siê do podania r ez u l t a t ó w prac nad chronologi¹, jakimi s¹ daty powstania utworów postawione
po numerze i tytule ka¿dego utworu. Szersze rozwiniêcie tego podstawowego
dla badania twórczoci Chopina zagadnienia  oraz szczegó³owe motywacje
datowania powstania dzie³  zawieraæ bêdzie odrêbna praca o chronologii dzie³
Chopina.
Wychodz¹c z zasady mo¿liwie dok³adnego opracowania kolejnoci chronologicznej, nale¿a³o w numeracji dzie³ pomiertnych uwzglêdniæ dwa postulaty:
1. numeracja winna byæ ograniczona liczb¹ nie wiêksz¹ od 65, a¿eby numery
dzie³ pomiertnych nie przekracza³y liczby opusów autentycznych, a tym samym
by unikn¹æ przydzielania dzie³om wydanym pomiertnie numerów autonomicznych, tzn. nierównoleg³ych do serii A, a wiêc numerów od 66 wzwy¿, co mog³oby
doprowadziæ do podobnych nieporozumieñ, jakie wystêpuj¹ przy opusowaniu
Fontany;
2. numeracja winna byæ otwarta, tzn. w ten sposób u³o¿ona, aby ewentualne
nowo odkryte kompozycje pomiertne mog³y znaleæ siê wewn¹trz jej ci¹gu.
Dwa te postulaty uda³o siê spe³niæ w ten sposób, ¿e kompozycje od siebie
pochodne zosta³y opatrzone tym samym numerem, rozbitym na kilka podrzêdnych pozycji, oraz ¿e 3 ecossaises otrzyma³y równie¿ wspólny numer. Ten stosunek podrzêdnoci zosta³ w numeracji serii B zaznaczony dodaniem do numerów
ma³ych liter a, b, c.
W wypadku odnalezienia nie uwzglêdnionych w poni¿szym spisie kompozycji
Chopina wstawione one zostan¹ na zasadzie ich kolejnoci chronologicznej
w odpowiednie miejsce tabeli, otrzymuj¹c numer poprzedniej pozycji z dodan¹
liter¹ a, b czy inn¹. (Np. gdyby szczêliwym trafem odnalaz³a siê zaginiona
czwarta Ecossaise, B, dosta³aby numer WN 27d, podobnie niedostêpny dla nas
w tej chwili Walc H, ofiarowany p. Erskine 12 X 1848 r., znalaz³by siê w tabeli
pod Walcem a WN 63, otrzymuj¹c numer WN 63a, itd.)
Odpowiadaj¹ca powy¿szym za³o¿eniom numeracja dzie³ pomiertnych przedstawia siê nastêpuj¹co (symbolika lat powstania identyczna jak w tabeli serii A
 patrz s. 4446):

1

Na rolê rodzaju papieru nutowego, jako wa¿nego elementu w badaniu dat powstania
manuskryptów Chopina, zwróci³ baczn¹ uwagê Artur Hedley.
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SERIA B
NUMERACJA l CHRONOLOGIA DZIE£ WYDANYCH PO MIERCI CHOPINA
(Tytu³y w nawiasach kwadratowych [ ] zosta³y zrekonstruowane przez WN, tytu³y w nawiasach
szerokok¹tnych < > s¹ tytu³ami dotychczas u¿ywanymi, z pewnoci¹ lub z du¿ym prawdopodobieñstwem nieautentycznymi. Tytu³y w cudzys³owach s¹ tytu³ami Pieni.)
Numeracja
zaktualizowana
z 2008 r. (jeszcze
nie ostateczna)

Numeracja
pierwotna
z 1974 r.

Tytu³

WN

WN

1

Opus wg
wydania
Fontany

Data
ukoñczenia

Pierwsza
publikacja

Pierwsze
wydanie

1

Polonez B

1817, 1 po³.

2

2

Polonez g

1817, 2 po³.

3

3

Polonez As

1821

1908

4

4

Wariacje E

1824

1851

5

5

Polonez gis

1824

1864

6

10

Wariacje D na 4 rêce

182426

1965

(ded. ¯ywnemu)

1910
1817

1947

7

7

Mazurek B

1826

1826

1851

8

8

Mazurek G

1826

1826

1851

9

11

Marsz ¿a³obny c

10

12

Polonez b

11

6

Polonez d

71 nr 1

182527

1855

12

9

Polonez f

71 nr 3

182628 (29?)

1855

13a

27b

Ecossaise G

72 nr 2

1826 (1830?)

1855

13b

27c

Ecossaise Des

72 nr 3

13c

27a

Ecossaise D

72 nr 1

14

13

Mazurek a

68 nr 2

1827

1855

(op. 4)*

op. 4
15a

72"

1826 I/II

1855

1826 VII

1881

Sonata c

1827/28

1851

Rondo C na 1 fort.**

1828

1953

73

1828 IX

1855

1829

1881

71 nr 2

1829

1855

15

15

Rondo C na 2 fort.

16

16

[Warianty]

17

14

Polonez B

17a

17

Mazur G

18

18

Walc E

19

19

Walc h

69 nr 2

1829

1852

20

20

Walc Des

70 nr 3

1829 3 X

1855

<Souvenir de Paganini>

1829 22 VIII
1829

(z albumu Vaclava Hanki)

1879
1861

21

21

¯yczenie

74 nr 1

ok. 1829

1857

22

22

Gdzie lubi

74 nr 5

ok. 1829

1859

23

23

Nokturn e

72

1827(?)30

1855

24

24

Mazurek C

68 nr 1

→1830

1855
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Numeracja
zaktualizowana
z 2008 r. (jeszcze
nie ostateczna)

Numeracja
pierwotna
z 1974 r.

Tytu³

Opus wg
wydania
Fontany

Data
ukoñczenia

WN 25

WN 25

Mazurek F

68 nr 3

→1830

26

26

Mazurek G

67 nr 1

27

Pierwsze
wydanie

1855

→1830 (1835?)

1855

Kontredans***

→1830 (1827?) 1934

1948

28

28

Walc As

182930

1902

29

29

Walc e

1830 (?)

1868

30

33

Pose³

74 nr 7

1830

1859

31

30

Czary

32

31

Hulanka

74 nr 4

1830

1859

1830

1853

74 nr 10 1830

1857

1830(?)

33

32

Precz z moich oczu 74 nr 6

34

34

Wojak

35

35

Polonez Ges

1830 X/XI

36

36

[Allegretto]****

182931

37

37

Lento con gran
espressione

38

38

Piosnka litewska

1910

1951

186970
(ok. 1859?)
rekonstrukcja: 1990

1830 XIXII

<Nokturn cis>

1875

74 nr 16 1830 (1831?)

1859

39

39

Smutna rzeka

74 nr 3

1831

1859

40

40

Narzeczony

74 nr 15 1831

1859

41

41

Mazurek B

42

42

Walc Ges

43

43

Cantabile

44

44

Presto con leggierezza

1832 24 VI

(dedykowany Wo³owskiej)

70 nr 1

<Preludium As>
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Pierwsza
publikacja

45

45

Mazurek As

46

46

Impromptu cis

<Fantaisie-Impromptu>

47

48

Walc As

1909

1832 8 VIII

1953
1855

1834

1925

1955

1834 10 VII

1918

1919

1834

1930

66

ok. 1834

1855

69 nr 1

→1835

1855

1835

1855

(z albumu Szymanowskiej)

48

47

Mazurek C

67 nr 3

49

49

Leci licie z drzewa

74 nr 17 1836 3 V

50

50

Piercieñ

74 nr 14 1836 8 IX

1859

51

51

Moja pieszczotka

74 nr 12 1837

1859

52

52

Wiosna

74 nr 2

1859

1838

1873→
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Numeracja
zaktualizowana
z 2008 r. (jeszcze
nie ostateczna)

Numeracja
pierwotna
z 1974 r.

WN 52a

WN 52a

Tytu³

Opus wg
wydania
Fontany

Data
ukoñczenia

Pierwsza
publikacja

Pierwsze
wydanie

Wiosna w uk³adzie
na fort.

1838 IV

1990

1840 20 VII

1955

53

53

Sostenuto <Walc Es>

54

54

liczny ch³opiec

74 nr 8

1841

1859

55

55

Walc f

70 nr 2

1841

1852

56

56

Moderato

58a

Dumka (l wersja

57

58b

Nie ma, czego trzeba 74 nr 13 1845

1859

58

57

Dwojaki koniec

1859

<Kartka z albumu>
Nie ma, czego trzeba)

59

1910

1912

1840

1910

1951

74 nr 11 1845

Galop Marquis*****

184647

1990

67 nr 4

184647

1855

74 nr 9

1847

1859

Largo******

1847

1938

60

59

Mazurek a

61

60

Z gór, gdzie dwigali
<Melodia>

61

1843 11 I

62

62

Nokturn c

184748

1938

63

63

Walc a

184749

1955

64

64

Mazurek g

67 nr 2

184849

1855

65

65

Mazurek f

68 nr 4

1849

rekonstrukcja:
czêciowa

1855

pe³na

1965

****** Opus i numer nadane zapewne przez wydawcê.
****** Jest to robocza wersja utworu, zredagowanego ostatecznie na 2 fortepiany.
****** Utwór nieuwzglêdniony w pierwotnej numeracji, ze wzglêdu na w¹tpliwoci co do jego autentycznoci;
obecnie, po odnalezieniu wyranej fotografii zaginionego rêkopisu w¹tpliwoci te s¹ znacznie mniej uzasadnione.
****** Rekonstrukcja Chopinowskiego wpisu do albumu Leopoldyny Blahetki, dokonana na podstawie mazurka
Souvenirs de la Pologne Charlesa Mayera.
****** Utwór odnaleziony po sporz¹dzeniu pierwotnej wersji numeracji.
****** Najnowsze badania pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e jest to harmonizacja pieni Bo¿e co Polskê (w jej
pierwotnej wersji), a nie samodzielna kompozycja Chopina.
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Aby unikn¹æ niejasnoci w odczytaniu symboliki oznaczeñ dzie³ Chopina,
proponowanych dla obu serii WN, nale¿y zapamiêtaæ, co nastêpuje:
1. symbol pocz¹tkowy: op., oznacza zawsze opusowanie autentyczne;
2. symbol pocz¹tkowy: Dbop. (Dzie³o bez opusu), oznacza dzie³o wydane za
¿ycia Chopina, nie opatrzone przez niego liczb¹ opusow¹; nastêpuj¹cy po tym
symbolu numer z du¿¹ liter¹ (lub literami) oznacza chronologiczn¹ lokalizacjê
dzie³a w odniesieniu do opusowania oryginalnego; ca³oæ oznaczenia wprowadzona jest przez WN, jest wiêc nieautentyczna;
3. symbol WN z nastêpuj¹c¹ po nim liczb¹, ewentualnie ma³ymi literami
a, b, c, oznacza nieautentyczn¹, sporz¹dzon¹ przez WN numeracjê dzie³ nie
wydanych za ¿ycia Chopina1.
PODZIA£ WN NA TOMY
Podzia³ WN na tomy, jak wszystkie dokonywane przez wydania zbiorowe
podzia³y dzie³ Chopina na tomy, jest jedn¹ z póniejszych konwencji edytorskich,
pozwalaj¹cych dla celów praktycznych grupowaæ poszczególne dzie³a w wiêksze
ca³oci wydawnicze2. Zasadnicz¹ bowiem jednostk¹ wydawnicz¹ Chopina by³
opus, i to przy wiêkszych rozmiarach rozbijany niekiedy w pierwszych wydaniach
na mniejsze zeszyty (np. Etiudy op. 10 i op. 25 w wydaniu niemieckim
i angielskim, a Preludia w wydaniu francuskim i angielskim podzielono na dwa
zeszyty). Wiêkszoæ pierwszych zbiorowych wydañ, które zaczê³y ukazywaæ siê
od 1860 r.3, stosowa³a podzia³ na tomy z zachowaniem kolejnoci opusowej,
a wiêc na zasadzie chronologicznej, co jednak ze wzglêdu na przemieszanie
gatunków dzie³ stwarza³o niewygody natury praktycznej. Przypuszczalnie z tych
powodów w ostatniej æwierci XIX wieku panuje ju¿ niezmiennie zwyczaj dzielenia
na tomy wed³ug gatunku dzie³, przy czym w jednym tomie ³¹czono niekiedy kilka
gatunków (np. Ballady i Impromptus, Preludia i Ronda itp.).
Podzia³ WN na tomy posiada dwa elementy nosz¹ce wtórne cechy autentycznoci: pierwszy  to podzia³ na dwie serie, jako odzwierciedlenie intencjo1

Patrz Aneks III: Dotychczasowe grupowanie dzie³ Chopina.
Por. K. Górski, Sztuka edytorska, s. 191: ...uk³ad wydania zbiorowego mo¿e byæ oparty
na wyró¿nieniu gatunków literackich, uprawianych przez danego pisarza.
3
Problem wydania zbiorowego dzie³ Chopina wyp³yn¹³ po raz pierwszy ju¿ w trzy tygodnie po
jego mierci, kiedy Wojciech Grzyma³a, po powtórnym omówieniu sprawy zniszczenia nie wydanych kompozycji, pisze do Augusta Léo:
2

Nale¿a³oby zapobiec wszelkim mo¿liwym wybrykom tego rodzaju przez zbiorowe wydanie wszystkich jego dzie³ w jednym wielkim formacie, którego duplikat by³by wydany in 8-vo, w formacie
³atwym do przenoszenia [...] to jedyne wydanie by³oby raz na zawsze autorytatywne. (List z dnia
8 XI 1849, pisany w jêz. francuskim; KCh II, s. 327 i 466.)
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nalnego podzia³u swych dzie³ przez Chopina, oraz drugi  zasada chronologii
uk³adu dzie³ wewn¹trz tomów.
W serii A zachowany zosta³ cis³y podzia³ wed³ug gatunków dzie³, z wyj¹tkiem
tomu zatytu³owanego Dzie³a ró¿ne, w którym znalaz³y siê tylko raz wystêpuj¹ce
u Chopina gatunki utworów.
W serii B przeprowadzenie tak cis³ego podzia³u by³o  ze wzglêdów praktycznych  niemo¿liwe. Niektóre drobniejsze utwory lub kompozycje pojedynczo
reprezentuj¹ce dane gatunki zgrupowane zosta³y w dwóch oddzielnych tomach:
B IV (30) (Wariacje E, Sonata c, Rondo C na 1 fort.) oraz B V (31) (Ró¿ne
utwory).
Tomy uk³adaj¹ siê w nastêpuj¹ce grupy (dla obu serii ³¹cznie): w pierwszej
kolejnoci tomy zawieraj¹ce utwory na fortepian solo, potem utwory na fortepian
z towarzyszeniem orkiestry, utwory kameralne, kompozycje na dwa fortepiany,
pieni, partytury orkiestrowe i suplementy. Wewn¹trz powy¿szych grup nastêpstwo tomów jest alfabetyczne.
G³ówna numeracja tomów sk³ada siê z symbolu literowego serii i kolejnych
liczb rzymskich, dla ka¿dej serii rozpoczynaj¹cych siê od tomu l. Dodatkowa,
równoleg³a numeracja za pomoc¹ liczb arabskich oznacza poszczególne woluminy WN (serii A od 1 do 26, serii B od 27 do 36).
W poni¿szej tabeli podzia³u na tomy starano siê graficznie uwidoczniæ paralelizm identycznych lub analogicznych gatunków pomiêdzy obu seriami.
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Seria A.

UTWORY WYDANE ZA ¯YCIA
CHOPINA

Seria B.

UTWORY NIE WYDANE ZA ¯YCIA
CHOPINA
(Tytu³y w nawiasach graniastych [ ] s¹ tytu³ami
zrekonstruowanymi przez WN, tytu³y w nawiasach szerokok¹tnych < > s¹ dotychczas u¿ywanymi, z pewnoci¹ lub z du¿ym prawdopodobieñstwem nieautentycznymi tytu³ami)

11 A l
1
12 A II

Ballady op. 23, 38, 47, 52
Etiudy op. 10, 25, 3 nouvelles études

13 A III
1
14 A lV

Impromptus op. 29, 36, 51

15 A V

Nokturny op. 9, 15, 27, 32, 37, 48,
55, 62

16 A VI

Polonezy (A) op. 26, 40, 44, 53, 61

17 A VII

Preludia op. 28, 45

18 A VIII

Ronda op. 1, 5, 16

19 A IX

Scherza op. 20, 31, 39, 54

10 A X

Sonaty op. 35, 58

11 A XI
12 A XII
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27 B l

Mazurki (B) B, G, a, C, F, G, B, As, C,
a, g, f

28 B II

Polonezy (B) B, g, As, gis, d, f, b, B,
Ges

Walce (A) op. 18, 34, 42, 64

29 B III

Walce (B) E, h, Des, As, e, Ges, As, f, a

Dzie³a ró¿ne (A) Variations brillantes,
Bolero, Tarantela, Allegro de concert, Fantazja, Berceuse, Barkarola

30 B IV

Dzie³a ró¿ne (B) Wariacje E, Sonata c
op. 4, Rondo C (wersja na 1 fortepian)

31 B V

Ró¿ne utwory Marsz ¿a³obny c, [Warianty] <Souvenir de Paganini>, Nokturn e,
Ecossaise D, G, Des, [Allegretto], Lento con gran espressione <Nokturn cis>,
Cantabile, Presto con leggierezza <Preludium As>, Impromptu cis <Fantaisie-lmpromptu>, Wiosna (wersja na fortepian), Sostenuto <Walc Es>, Moderato
<Kartka z albumu>, Largo, Nokturn c

Mazurki (A) op. 6, 7, 17, 24, 30, 33, 41
Mazurek a (Gaillard), Mazurek a (Notre
Temps), op. 50, 56, 59, 63

Seria A.

UTWORY WYDANE ZA ¯YCIA
CHOPINA

Seria B.

UTWORY NIE WYDANE ZA ¯YCIA
CHOPINA

13 A XIII

Koncerty na fortepian z towarzyszeniem orkiestry op. 11, 21 (wersja na 1
fortepian)

32 B VI

Koncerty na fortepian z towarzyszeniem orkiestry op. 11, 21 (wersja z drugim fortepianem)

14 A XIV

Utwory koncertowe na fortepian z towarzyszeniem orkiestry op. 2, 13, 14,
22 (wersja na 1 fortepian)

33 B VII

Utwory koncertowe na fortepian z towarzyszeniem orkiestry op. 2, 13, 14,
22 (wersja z drugim fortepianem)

15 A XVa

Wariacje na temat z Don Juana op. 2.
Wersja na fortepian i orkiestrê

16 A XVb

Koncert e op. 11. Wersja na fortepian
i orkiestrê

17 A XVc

Fantazja na tematy polskie op. 13. Wersja na fortepian i orkiestrê

18 A XVd

Rondo à la Krakowiak op. 14. Wersja
na fortepian i orkiestrê

19 A XVe

Koncert f op. 21. Wersja na fortepian
i orkiestrê

20 A XVf

Polonez Es op. 22. Wersja na fortepian
i orkiestrê

34 B VIII

Rondo C na dwa fortepiany

35 B IX

Pieni

36 B X

Suplement (B) Wariacje D na 4 rêce
oraz utwory w¹tpliwej autentycznoci
(Kontredans, Mazurki D, Mazurek C, Mazurek Fis)

21 A XVIa Koncert e op. 11. Wersja na fortepian
i kwintet smyczkowy
22 A XVIb Rondo à la Krakowiak op. 14. Wersja
na fortepian i kwintet smyczkowy
23 A XVIc Koncert f op. 21. Wersja na fortepian
i kwintet smyczkowy
24 A XVIl

Utwory na fortepian i wiolonczelê op. 3,
Grand Duo Concertant, op. 65

25 A XVIII Trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelê op. 8

26 A XIX

Suplement (A) Hexameron, Grand Duo
Concertant (wersja na 4 rêce)

67

Metody odtwarzania intencji twórczej Chopina
w utworach wydanych za ¿ycia
Ustalenie metod odtwarzania w sposób mo¿liwie wierny intencji twórczej
kompozytora nale¿y do najwa¿niejszych, ale zarazem najtrudniejszych zadañ
edytorstwa muzycznego. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e ka¿da tego rodzaju metoda musi
zawsze odpowiadaæ przedmiotowi, do którego ma byæ stosowana, to znalezienie
jej w wypadku, kiedy przedmiotem tym bêd¹ dzie³a Chopina, oka¿e siê rzecz¹
szczególnie trudn¹. Sk³adaj¹ siê na to przede wszystkim dwa fakty: typ inwencji
Chopina oraz stosowany przez niego sposób wydawania swych utworów.

TYP INWENCJI CHOPINA
Inwencja Chopina, niezwykle ruchliwa, subtelna, bogata w odcienie, improwizatorska z natury, z trudnoci¹ nieraz pozwala nam uchwyciæ moment finalny,
znajduj¹cy swe ustalenie w ostatecznym tekcie nutowym dzie³a. Nawet tak
pewny  wydawa³oby siê  etap, jakim jest wydrukowanie skorygowanego
przez kompozytora dzie³a, nie zawsze by³ u Chopina etapem koñcowym; istniej¹
bowiem póniejsze redakcje wydanych ju¿ dzie³ oraz warianty wpisywane do
egzemplarzy uczniów.
Mamy wiadectwa wspó³czesnych potwierdzaj¹ce wy¿ej przedstawion¹ charakterystykê procesu twórczego Chopina. W nocie do Dzie³ Pomiertnych, przyjaciel i wspó³pracownik Chopina, Julian Fontana, zachwycaj¹c siê niezrównanym
darem improwizacji Chopina, stosuje takie porównanie:
Ta spontaniczna inspiracja by³a jak niewyczerpany potok drogocennej materii
w stanie wrzenia. Od czasu do czasu Mistrz zaczerpywa³ z niego kilka czarek,
aby j¹ wlaæ do formy; okazywa³o siê wtedy, ¿e by³y one wype³nione per³ami
i rubinami.
O ci¹g³ym cyzelowaniu utworów przed dostarczeniem ich do druku, jak i w ko68
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rektach drukarskich, czytalimy w licie Schlesingera do Kistnera1. O niezdecydowaniu Chopina co do wyboru ostatecznej wersji dzie³a pisze  przekazuj¹c
dane pochodz¹ce bezporednio od uczennicy Chopina, Marceliny Czartoryskiej
 Stanis³aw Tarnowski:
Kiedy komponowa³, nie móg³ nigdy zdecydowaæ siê na ostateczn¹ formê, jak¹
mia³ daæ swojej myli. By³o ich zawsze wiele do wyboru, a sam waha³ siê i nie
móg³ tego wyboru zrobiæ. Wtedy wo³a³ którego z przyjació³, a co jeszcze wola³,
jakie dziecko, przegrywa³ mu wszystkie frazy, z których jedna mia³a byæ wybran¹, zdawa³ siê na jego instynkt, i podawa³ do druku tê, któr¹ wybrane dziecko
uzna³o za naj³adniejsz¹2.
W bardziej dramatycznych s³owach opisuje mêkê twórcz¹ Chopina George
Sand w Histoire de ma vie:
Twórczoæ jego by³a samorzutna i cudowna. Znajdowa³ on j¹, nie szukaj¹c, nie
przewiduj¹c jej. Sp³ywa³a ona na jego fortepian niespodziewana, ca³kowita, lub
piewa³a mu siê sama w g³owie podczas przechadzki, i spieszno mu by³o
us³yszeæ j¹ samemu, rzucaj¹c j¹ na instrument. Ale wówczas poczyna³ siê trud
najbardziej rozdzieraj¹cy serce, jakiego kiedykolwiek by³am wiadkiem. By³ to
szereg wysi³ków, niezdecydowañ i niecierpliwoci, by pochwyciæ na nowo pewne
szczegó³y tematu, wewnêtrznie zas³yszanego; to, co uj¹³ by³ jako ca³oæ, analizowa³ nazbyt, chc¹c to zapisaæ, i jego ¿al, ¿e tego nie znajduje  jak mniema³
 w czystej postaci, wtr¹ca³ go w rodzaj rozpaczy. Zamyka³ siê ca³ymi dniami
w swym pokoju, p³acz¹c, chodz¹c, ³ami¹c pióra, powtarzaj¹c i zmieniaj¹c sto
razy jeden takt, pisz¹c go i zmazuj¹c tyle¿ razy, i rozpoczynaj¹c nazajutrz z drobiazgow¹ i rozpaczliw¹ wytrwa³oci¹. Spêdza³ szeæ tygodni nad jedn¹ stronic¹,
by ostatecznie napisaæ j¹ tak, jak j¹ nakreli³ za pierwszym razem3.
O tym, ¿e trud tworzenia nie opuszcza³ Chopina a¿ do najpóniejszego okresu
twórczoci, wiadcz¹ jego s³owa odnosz¹ce siê do ostatniego opusowanego
utworu:
Z mojej Sonaty z wiolonczel¹ raz kontent, drugi raz nie. W k¹t rzucam, potem
znów zbieram4;
lub do ostatniego opusu Mazurków:
Pracujê trochê. Krelê du¿o5.
1

Patrz s. 37, przypis 2.
S. Tarnowski, op. cit., s. 13.
3
Cyt. wg E. Ganchea, F. Chopin, Paris 1937, s. 330.
4
List do rodziny w Warszawie, Nohant, 11 X 1846; KCh II, s. 175.
5
List do A. Franchommea w Pary¿u, Nohant, 9 XI 1846, orygina³ w jêz. francuskim; KCh II,
s. 177 i 403.
2
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Wydaje siê, ¿e wypowiedziane przez Chopina przy innej okazji scharakteryzowanie siebie samego:
Wiem, ¿em istota n a j n i e z d e c y d o w a ñ s z a w wiecie [...];1
mo¿e odnosiæ siê tak¿e do jego twórczoci. Powodem tego niezdecydowania
by³o  prócz wy¿ej okrelonego typu inwencji  olbrzymie jej bogactwo oraz
wielkie poczucie odpowiedzialnoci za ka¿d¹ napisan¹ nutê.
Nic wiêc dziwnego, ¿e szkice kompozycji Chopina sprawiaj¹ nieraz wra¿enie,
¿e znaki nutowe by³y gor¹czkowo na papier rzucane. Szkice te przewa¿nie
pisane s¹ skrótami, czêsto bez oznaczeñ chromatycznych, niekiedy tylko
z okreleniem s³ownym tonacji. Ich marginesy pokryte s¹ czêsto ladami nerwowego próbowania gêsiego pióra.
Zrozumia³¹ staje siê jego troska o owoce tej trudnej pracy, jakie stanowi³y
gotowe ju¿ manuskrypty. W licie do Fontany, dotycz¹cym spraw wydawniczych,
okreliwszy swoje rêkopisy jako muchy manuskryptowe, Chopin pisze:
Na Boga Ciê proszê, szanuj mój manuskrypt i nie gnieæ mi ani smól, ani drzej
(wszystko to, czego Ty nie umiesz, ale ja piszê, bo tak kocham moje nudy
pisane). Przepisz. T w o j e zostanie w Pary¿u. [...] Je¿eli Ciê nudzi przepisywaæ,
to zrób to dla o d p u s z c z e n i a g r z e c h ó w w i e l k i c h Twoich, bo nie
chcia³bym tej pajêczyny ¿adnemu grubemu kopicie dawaæ. Jeszcze raz Ci
polecam, bo gdyby mi przysz³o jeszcze raz te 18 stron pisaæ, owariowalbym. Ale
nie pomiêto!!!2
Lecz i ta pajêczyna ju¿ przeznaczona na podk³ad do kopii lub sztychu ma
czêsto jeszcze krelenia, poprawki, uzupe³nienia na s¹siednich systemach. Niekiedy nawet po ukoñczeniu pracy nad rêkopisem, ju¿ w czasie jego kopiowania,
Chopin chce w nim jaki szczegó³ jeszcze skontrolowaæ: [...] przylij mi [...] moj¹
ostatni¹ Balladê w manuskrypcie, bo chcê co widzieæ [...] 3.
Ta ci¹g³a chêæ szlifowania dzie³a nie koñczy siê u Chopina na autografie;
znane nam s¹ liczne kopie przez niego korygowane, które prócz korekt we
w³aciwym tego s³owa znaczeniu, a czasem nawet z przeoczeniem b³êdów
kopisty, zawieraj¹ jeszcze dalsze ulepszenia4. O cyzelowaniu dzie³ sprzedanych
1

List do Jana Matuszyñskiego w Warszawie, Wiedeñ, 28 XII 1830; KCh l, s. 162.
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 18 X 1841; KCh II, s. 44. Narzuca siê tutaj analogia
do Norwida, który przesy³aj¹c Nabielakowi autograf wiersza tak pisze:
2

Pamiêci mej szlê dowód, ale miej nade mn¹ litoæ i zachowaj rêkopisma, [...] dlatego tak¿e [...],
i¿ ja rêkopisma moje powa¿am. (Cyt. wg J. W. Gomulicki: ród³a wydania, w: C. Norwid, Dzie³a
Zebrane, t. l, s. 869.)
3
4

List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 8 VIII 1839; KCh l, s. 354.
l w tej dziedzinie widaæ podobieñstwo Chopina z Norwidem:

Norwid [...], typowym dla siebie zwyczajem, cyzelowa³ i ulepsza³ swój tekst, w ró¿nych ter-
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ju¿ wydawcom paryskim pisa³em wy¿ej. Daje siê ono obserwowaæ nie tylko we
wczesnych utworach Chopina, lecz równie¿ na przestrzeni ca³ej jego twórczoci,
w tych dzie³ach oczywicie, w czasie druku których przebywa³ on w Pary¿u.
Mamy liczne przyk³ady zmian wprowadzanych w ostatniej chwili w czasie druku
kompozycji, zmian, które ze wzglêdu na koniecznoæ dokonania ich ju¿ na
p³ytach sztycharskich pozostawi³y w druku widoczne lady. Wreszcie w zachowanych egzemplarzach uczniów znajdujemy liczne, pochodz¹ce od kompozytora
warianty, wiemy te¿ o ich wprowadzaniu na lekcjach z relacji przyjació³ i uczniów.
Jest rzecz¹ jasn¹, ¿e wy¿ej opisane objawy zmiennoci, ci¹g³ej chêci doskonalenia, niezdecydowania czy inaczej  ci¹g³ego procesu tworzenia dzie³a, nie
wystêpuj¹ w tym samym stopniu w ka¿dym utworze Chopina. Zdarzaj¹ siê, choæ
nieco rzadziej, autografy-czystopisy bez poprawek, wydania bez zmian w czasie
druku, egzemplarze uczniów z nielicznymi i bie¿¹cej tylko natury uwagami. Wszystko, co wy¿ej przytoczono i powiedziano, jest jednak dowodem na to, ¿e proces
tworzenia dzie³a przez Chopina czêsto roz³o¿ony bywa³ na du¿ej przestrzeni
czasu i nie da siê ³atwo uchwyciæ w postaci jedynego przekazu, który z ca³¹
pewnoci¹ zawiera³by ostateczn¹ wizjê dwiêkow¹ kompozytora, a zatem ¿e
proces ten musi byæ przez ustalaj¹cego ostateczny tekst w miarê mo¿noci
przeledzony od pocz¹tku do koñca przy ka¿dej kompozycji oddzielnie.

SPOSÓB WYDAWANIA DZIE£ PRZEZ CHOPINA
Drugi problem  czêsto nie mniej trudny do rozwi¹zania przy ustaleniu
ostatecznej intencji Chopina  to stosowany przez kompozytora sposób wydawania dzie³a. Wszystkie, z wyj¹tkiem dwóch1, kompozycje Chopina wydawane
w latach 18321848 ukazywa³y siê u trzech wydawców: francuskiego, niemieckiego2 i angielskiego, albo w krótkich odstêpach czasu, albo równoczenie (równoczesnoæ ta najczêciej wystêpowa³a u wydawców francuskich i niemieckich).
S y n c h r o n i z a c j a w y d a ñ w owym czasie by³a prawdopodobnie wyrazem

minach ró¿nie wygl¹daj¹cy: zarówno w jego papierach, jak i odpisach, sporz¹dzanych b¹d to
przez spotykaj¹cych go znajomych, b¹d te¿ przez samego poetê. (J. W. Gomulicki, op. cit.
s. 8567).
1

Mazurek a Dbop 42 A za ¿ycia Chopina ukaza³ siê tylko w wydaniu francuskim, a Sonata g
op. 65 na fortepian i wiolonczelê nie zosta³a wydana w Anglii.
2
Mówi¹c tutaj i dalej o wydawcach niemieckich, mam równie¿ na myli wydawców wiedeñskich.
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lojalnoci handlowej pomiêdzy wydawcami. Dbali oni o to sami miêdzy sob¹1,
troszczy³ siê o ni¹ w pewnych okresach sam Chopin2.
Ta równoczesnoæ czêsto przez wydawców przestrzegana, a w innych wypadkach krótki okres dziel¹cy publikacjê dzie³, przysparza redaktorowi wiele
k³opotów. Kryterium edytorskie, postuluj¹ce przypisanie wiêkszej autorytatyw1

Patrz wy¿ej  korespondencja Schlesingera z Kistnerem na temat op. 6, 7, 9 i nastêpnych
w rozdziale: Kolejnoæ utworów wewn¹trz wspólnych opusów.
2
Pleyelowi powiedz, ¿eby o czas wydania Preludiów z Probstem siê porozumia³. (Z listu
do J. Fontany w Pary¿u, Valdemosa, 22 l 1839; KCh l, s. 334. Henryk Probst by³ w owym czasie
przedstawicielem firmy Breitkopf & Härtel w Pary¿u.)
Przepisz jeszcze raz Tarantelê dla Wessla i oddaj mój manuskrypt Troupenasowi [...]. Przeczytaj
list, co do niego piszê, zapieczêtuj i powiedz mu dzieñ w y j  c i a Taranteli w Hamburgu, je¿eli
wiesz, to jest, je¿eli Schuberth mi odpisa³. (Co siê ma znaczyæ, ¿e je¿eli z Hamburga list do mnie
przyjdzie, to o d p i e c z ê t u j, zobacz i zaraz Troupenasowi p o w i e d z; wówczas tak¿e Wesselowi polej poczt¹ Tarantelê i napisz d z i e ñ p u b l i k a c j i.) (Z listu do J. Fontany w Pary¿u,
Nohant, 26 VII 1841; KCh II, s. 24.)
Do Firmy Schuberth Co. w Hamburgu.
Szanowny Panie.
Przesy³aj¹c Panu Tarantelê, prosi³em o ³askawe zawiadomienie o terminie, w którym Pan
zamierza j¹ wydaæ. Nie otrzymawszy odpowiedzi na to pytanie, ponawiam je, oczekuj¹c odwrotnej
wiadomoci, a¿eby móc odpowiedzieæ na zapytania panów wydawców w Pary¿u i Londynie.
Proszê przyj¹æ uprzejme pozdrowienia
Fr. Chopin
[...]
29 lipca 1841
(Orygina³ w jêz. francuskim; KCh II, s. 25 i 340.)
W trzy tygodnie póniej jeszcze raz w tej samej sprawie pisze:
Troupenasowi nie dawaj manuskryptu, póki Schubert nie napisze dnia wyjcia z druku. (Z listu
do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 18 VIII 1841; KCh II, s. 2930.)
W licie do Breitkopfa i Härtla, omawiaj¹c sprawy zwi¹zane z wydaniem Preludium op. 45
i Poloneza op. 44 zaznacza:
Poleci³em Schlesingerowi, ¿eby siê porozumia³ z Panem co do daty wydania [...]. (List z dnia
3 XII 1841, pisany w jêz. francuskim; KCh II, s. 49 i 343.)
Zachowa³y siê nawet lady proponowania przez Chopina konkretnych dat, zapewne po porozumieniu siê co do nich z wydawc¹ francuskim. l tak np., korzystaj¹c z porednictwa Augusta
Léo w przesy³kach Mazurków op. 59 do wydawcy niemieckiego i angielskiego, pisze Chopin do
niego:
Wszêdzie umieci³em tytu³y oraz numery dzie³, jak równie¿ dzieñ publikacji (25 listopada rb.) (List
do Augusta Léo w Pary¿u, Nohant, 9 X 1845, orygina³ w jêz. francuskim; KCh II, s. 150 i 391.)
Na stronach tytu³owych przesy³anych wydawcy niemieckiemu rêkopisów Etiud op. 25 oraz Impromptu op. 29 znajdujemy jego rêk¹ sporz¹dzone dopiski:
Pour être publié le 15 octobre 1837.
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noci przekazowi autentycznemu póniejszemu, w ustaleniu czego mo¿e pomóc
kolejnoæ wydañ, zawodzi tutaj ca³kowicie, i w wiêkszoci wypadków kompozycji
Chopinowskich daty publikacji nie stanowi¹ pod tym wzglêdem miarodajnego
wskanika.
Do tego rozszczepienia dróg wydawniczych poszczególnych dzie³ dodaæ nale¿y, ¿e nie tylko autografy Chopina s³u¿y³y wydawcom za podk³ad, ale czêsto
porednim ogniwem pomiêdzy autografem a pierwszym wydaniem by³y kopie
(z tych niektóre by³y przez Chopina korygowane w³asnorêcznie, niektóre nie,
jeszcze inne zdaj¹ siê wskazywaæ na obce korekty), jeli za chodzi o korektê
wydañ zrobion¹ przez Chopina, to stwierdziæ j¹ mo¿emy w tej chwili z ca³¹
pewnoci¹ tylko w pewnej iloci wydañ paryskich, na korektê natomiast innych
wydañ mamy bardzo nieliczne przyk³ady  to wszystko daje przybli¿ony obraz
komplikacji, jakie nasuwa nam Chopinowska metoda przygotowywania swych
dzie³ do druku i ich wydawania.

POSTULATY
Z tego, co wy¿ej powiedziano zarówno o cechach procesu twórczego Chopina, jak i o sprawach wydawniczych, wynikaj¹ d w a ogólnej natury p o s t u l a t y,
stanowi¹ce podstawê dla metody odtwarzania tekstu Chopinowskiego:
 postulat pierwszy: zebranie w miarê mo¿noci m a k s y m a l n e j dla ka¿dego dzie³a i l o  c i  r ó d e ³, w których mo¿emy podejrzewaæ wp³yw Chopina
na kszta³towanie swego dzie³a, oraz
 postulat drugi: i n d y w i d u a l n e p o d e j  c i e do ka¿dej kompozycji
z osobna przy analizie róde³ do niej1.
1

Brak tego podejcia w dotychczasowych wydaniach dzie³ Chopina dawa³ na ogó³ rezultaty negatywne. Próby niektórych redaktorów ograniczenia siê w wy³¹cznej lub przewa¿aj¹cej
mierze do jakiej okrelonej grupy róde³, maj¹cej w ich mniemaniu najlepiej oddawaæ jego
ostateczn¹ intencjê (jak np. Mikuli  pierwsze wydania francuskie z poprawkami Chopina
w egzemplarzach uczniów, Mertke  pierwsze wydanie niemieckie, francuskiej angielskie,
Friedman  rêkopisy znajduj¹ce siê w posiadaniu firmy Breitkopf & Härtel i pierwsze wydania
dokonane przez tê firmê, Ganche  pierwsze wydania francuskie korygowane przez Chopina,
zebrane przez Jane W. Stirling, oraz niektóre dostêpne mu autografy) da³y rezultaty czêciowo
tylko pozytywne, a to jedynie w tych wypadkach, kiedy szczêliwym zbiegiem okolicznoci
redaktorzy trafiali w danej grupie róde³ na utwory rzeczywicie przekazuj¹ce ostateczn¹ intencjê
twórcz¹ Chopina. W innych wypadkach do tych cennych sk¹din¹d wydañ wkrada³y siê
albo wczeniejsze wersje kompozycji Chopina, albo nawet b³êdy druku, z których czêæ pozosta³a nie poprawiona, a czêæ skorygowana wed³ug subiektywnie dobranych przez redaktorów kryteriów. Nie ma ¿adnych powa¿nych argumentów przemawiaj¹cych za tym, aby jakakolwiek wydzielona grupa róde³ by³a przygotowana i skorygowana przez Chopina w ten
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Z postulatu drugiego  jako jego logiczna konsekwencja  wynika koniecznoæ uwzglêdnienia przy opracowywaniu poszczególnych dzie³ dwóch dalszych
postulatów:
 postulat trzeci: mo¿liwie dok³adna rekonstrukcja f i l i a c j i  r ó d e ³ , oraz
 postulat czwarty: stwierdzenie, które z tych róde³ jest a u t e n t y c z n e,
czyli w sporz¹dzeniu którego Chopin bra³ bezporedni udzia³.
W ostatniej fazie prac redakcyjnych nale¿y wreszcie wzi¹æ pod uwagê:
 postulat pi¹ty: w y b ó r  r ó d ³ a (wzglêdnie róde³) stanowi¹cego podstawê do sporz¹dzenia ostatecznego tekstu dzie³a, ród³a najpe³niej oddaj¹cego
intencjê twórcz¹ kompozytora, oraz
 postulat szósty: z r e d a g o w a n i e t e k s t u w ten sposób, aby z jednej
strony mia³ on formê najbardziej zbli¿on¹ do tej, jak¹ pos³u¿y³ siê w danym
wypadku sam Chopin, z drugiej  by by³ zawsze zrozumia³y dla dzisiejszego
muzyka.
Nale¿y wiêc obecnie naszkicowaæ charakterystykê poszczególnych problemów wynikaj¹cych z tych szeciu postulatów, staraj¹c siê przeledziæ poszczególne etapy drogi powstawania dzie³a Chopina  od momentu pierwszego
rzucenia myli muzycznej na papier a¿ do momentu praktycznego wykorzystania
przez Chopina wydrukowanego ju¿ dzie³a.
Problemy te omówimy w nastêpuj¹cej kolejnoci: ród³a, ich pokrewieñstwo,
ich autentycznoæ, wybór ród³a podstawowego, zasady redakcji tekstu nutowego, zasady redakcji komentarzy.
RÓD£A
Poniewa¿ WN ma na celu odtworzenie autentycznej intencji twórczej Chopina,
za ród³a do jego dzie³ uwa¿amy pewien okrelony ich rodzaj, a mianowicie te
przekazy, które w sposób bezporedni lub poredni mog¹ mieæ wp³yw na dojcie
do tej ostatecznej, autentycznej koncepcji kompozytora.
W tak pojêtym zakresie ród³a do dzie³ Chopina dzielimy ogólnie na ród³a
rêkopimienne, drukowane oraz typu mieszanego (drukowane z rêkopimiennymi naniesieniami).
Rêkopisy dzielimy z kolei na autografy i kopie (zasadnicz¹ wartoæ dla
sposób, by mog³a stanowiæ w ca³oci podstawê do zrekonstruowania ostatecznego kszta³tu jego
dzie³. cis³a natomiast analiza porównawcza róde³ do poszczególnych dzie³ wykazuje, ¿e najpe³niejsze przekazanie intencji twórczej Chopina znajduje siê w r ó ¿ n y c h typach przekazów
dzie³: zarówno w autografach-czystopisach, w kopiach korygowanych rêk¹ Chopina, jak i w pierwszych wydaniach b¹d w pierwszych wydaniach z odrêcznymi korektami Chopina. Nie nale¿¹ te¿
do rzadkoci wypadki, kiedy jedna, organicznie nierozerwalna ca³oæ intencji muzycznej Chopina
wyra¿ona jest w dwóch ród³ach ³¹cznie.
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WN posiadaj¹ kopie autografów, wyj¹tkowo uwzglêdniamy kopie z kopii autografów1).
Druki dzielimy wreszcie na pierwsze wydania i ich dalsze nak³ady2 (nastêpne
wydania bierzemy pod uwagê o tyle tylko, o ile mo¿emy w nich podejrzewaæ
korektê autora, lub te¿ o ile wykazuj¹ one odchylenia maj¹ce wp³yw na kszta³towanie siê nieautentycznych wersji wydañ póniejszych), pierwsze wydania z naniesieniami lekcyjnymi Chopina (wyj¹tkowo z dopiskami uczniów Chopina, je¿eli
mog³y one byæ czynione na lekcjach z nim) oraz wydania póniejsze  jako
ród³a porednie.
Poza powy¿szymi ród³ami nutowymi uwzglêdniamy te¿ inne ród³a porednie,
je¿eli na ustalenie autentycznego tekstu maj¹ one jaki wp³yw.
Poni¿ej omówimy w zarysie poszczególne typy róde³, jak równie¿ g³ówne
problemy z nimi zwi¹zane.

AUTOGRAFY

A u t o g r a f y utworów Chopina zosta³y ju¿ czêciowo wy¿ej omówione. Dzielimy je na piêæ grup, które charakteryzujemy poni¿ej od strony ich znaczenia dla
ustalania tekstu ostatecznego.
1. szkice3  nie stanowi¹ce podk³adów bezporednich4, ale mog¹ce wp³ywaæ
porednio na ustalenie ostatecznego tekstu;
2. czystopisy w nieostatecznej postaci, inaczej pierwsze redakcje dzie³a5 
o wartoci dla ustalenia tekstu podobnej do szkiców;
3. czystopisy przeznaczone do druku6  stanowi¹ce najczêciej ród³a podstawowe samodzielne lub ³¹cznie z korygowanymi przez Chopina wydaniami
póniejszymi;
1

Patrz Aneks IV: Nieprzydatnoæ terminu kopia autoryzowana.
Nak³ad odró¿niam od wydania w myl podzia³u dokonanego przez znakomitego znawcê
starodruków muzycznych, Anthonyego van Hobokena (Szwajcaria) w artykule Probleme der musikbibliographischen Terminologie, Fontes Artis Musicae, I/1958, s. 6. Pod nowym n a k ³ a d e m
pierwszego wydania rozumiemy przedruk z p³yt tego¿ wydania niezale¿nie od tego, czy w miêdzyczasie zosta³y one ulepszone, czy nie. O nowym nak³adzie mówimy równie¿ w wypadku, kiedy
jedna b¹d wiêcej uszkodzonych p³yt zosta³o wymienionych na nowe. Je¿eli przy dalszym
nak³adzie zosta³a zmieniona strona tytu³owa, mówimy wtedy o nowym n a k ³ a d z i e t y t u ³ ow y m. Wynika z tego, ¿e nowym w y d a n i e m okrelamy druk dzie³a na nowym komplecie p³yt
tekstu nutowego.
3
Patrz ilustracja 1.
4
Por. przypis 1 na s. 14.
5
Patrz tom A I(1): Ballady, Komentarze ród³owe, ilustracja 11.
6
Patrz ilustracje 2, 3, 15 i 16.
2
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4. fragmenty b¹d ca³oci utworów wpisywanych przez Chopina okolicznociowo, przewa¿nie w albumach przyjació³ lub znajomych  w serii A wyj¹tkowo
mog¹ce stanowiæ podstawê do ostatecznej redakcji tekstu, w serii B w wielu
wypadkach bêd¹ce jedynymi ród³ami (oczywicie wchodz¹ tu w rachubê tylko
ca³oci utworów);
5. dwanacie incipitów kompozycji wpisanych w³asnorêcznie przez Chopina
do spisu utworów znajduj¹cych siê w zbiorze pierwszych wydañ jego dzie³ 
nale¿¹cego do Jane W. Stirling  mog¹cych mieæ dla ostatecznego tekstu
znaczenie tylko pomocnicze.
Nale¿y podkreliæ, ¿e podzia³u tego  jak zwykle w podobnych wypadkach 
nie nale¿y rozumieæ w sposób zbyt rygorystyczny; granice pomiêdzy grupami,
szczególnie pomiêdzy grupami s¹siaduj¹cymi sporód pierwszych trzech, mog¹
byæ w niektórych wypadkach p³ynne.
Najcenniejsze dla wydania autografy-czystopisy rzadko pisane s¹ przez Chopina w sposób kaligraficzny1, najczêciej posiadaj¹ krelenia, poprawki i uzupe³nienia na s¹siaduj¹cych wolnych piêcioliniach. Charakterystyczn¹ cech¹ autografów jest wypisywanie powtarzaj¹cych siê czêci utworów za pomoc¹ wstawionych w puste takty cyfr lub liter, którymi uprzednio Chopin opatrywa³ odpowiednie takty przy pierwszym ich ukazaniu siê2.
Jak innym kompozytorom  tak i Chopinowi zdarza³o siê pope³niaæ b³êdy we
w³asnych rêkopisach. Do najczêstszych nale¿¹: opuszczanie znaków chromatycznych, do rzadszych  nieprawid³owe wartoci nut (daj¹ce w sumie za ma³o
lub za du¿o wartoci w takcie), niekiedy nawet znajdujemy b³êdne wysokoci nut
(typowe kompozytorskie lapsus calami).
Przypomnieæ trzeba, ¿e w wypadku wielu kompozycji Chopina nie natrafiono
dotychczas na lady autografów. Do nich nale¿¹  aby ograniczyæ siê tylko do
wiêkszych form: 3 Ronda (op. 1, op. 5, op. 16), Koncert e op. 11, 2 Scherza
(op. 20, op. 39), Polonez fis op. 44, Sonata b op. 35. Odnonie do niektórych
pozycji mo¿na podejrzewaæ brak dwóch, a nawet trzech autografów-czystopisów.
Byæ mo¿e nie wszystkie z nich s¹ bezpowrotnie stracone i które odnajd¹ siê
jeszcze, tak jak to mia³o miejsce z autografami w ostatnich latach odnalezionymi, a uwa¿anymi przedtem za zaginione.

1

Patrz ilustracje 2 i 3.
Patrz ilustracja 4. O roli studiów nad rêkopisami Chopina pisze Oswald Jonas (Chicago)
w ilustrowanym licznymi przyk³adami artykule pt. On the Study of Chopins Manuscripts, ChopinJahrbuch, Herausgeber Franz Zagiba, Amalthea-Verlag, Zürich-Leipzig-Wien 1956, s. 142155.
2
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KOPIE

W ci¹gu d³ugiego okresu Chopin pos³ugiwa³ siê1 jako podk³adami do wydañ
nie tylko swoimi autografami, ale równie¿ kopiami sporz¹dzonymi na jego zlecenie przez inne osoby. Poni¿ej krótko scharakteryzujemy kopistów autografów
dzie³ Chopina w zakresie serii A; zaznaczymy przy tym, czy kopie ich nosz¹
lady naniesieñ Chopina oraz czy s³u¿y³y jako podk³ady do druku.
1. Wielokrotnie wy¿ej wspomniany Julian F o n t a n a (18101869), kolega
szkolny i przyjaciel Chopina, pianista i kompozytor, kopista wiêkszoci dzie³
Chopina napisanych w okresie 18361841, przynajmniej nastêpuj¹cych: Etiud
op. 25 nr 4, 5, 6, 122, 24 preludiów op. 283, 4 mazurków op. 304, Scherza b op.
315, Mazurków nr 1, 2 i 4 z op. 336 (prawdopodobnie równie¿ nr 3 tego samego
opusu, który nie dochowa³ siê do naszych czasów), 2 polonezów op. 40 7,
Taranteli op. 438 (prawdopodobnie istnia³a druga kopia tego utworu), Poloneza
op. 44 (zaginiona). Allegra de concert op. 46 9, prawdopodobnie Ballady As op.
47 (zaginiona), 2 nokturnów op. 48 10 oraz prawdopodobnie Fantazji op. 49
(zaginiona). Wszystkie wy¿ej wymienione kopie sporz¹dzone zosta³y w charakterze podk³adów do druku pierwszych wydañ. Naniesienia Chopina w tekcie
nutowym posiadaj¹ op. 25, 30, 31 i 40.
Prócz powy¿szych kopii Fontany zachowa³y siê jeszcze nie s³u¿¹ce za podk³ad do druku kopie wczeniejszych redakcji dwóch Preludiów op. 28: nr 3
i nr 1711.
Z porównania zachowanych kopii Fontany z istniej¹cymi autografami Chopina, które mu za wzór s³u¿y³y, mo¿na stwierdziæ, ¿e Fontana by³ na ogó³ wier11

Patrz ni¿ej: Filiacja róde³.
BN Mus. 217, fotokopia zbiory TiFC F. 1304 (1718, 2027, 5255). Stanowi¹ one czêæ
rêkopisu ca³oci Etiud op. 25, z których nr 1 i nr 8 s¹ autografami Chopina, a pozosta³e s¹
kopiami Gutmanna. Strona tytu³owa i numery Etiud wypisane s¹ rêk¹ Chopina.
13
Zbiory spadkobierców Hermanna Scholtza (?), fotokopia zbiory TiFC F. 503.
14
BN Mus. 219, fotokopia zbiory TiFC F. 540. Numery Mazurków wypisane s¹ rêk¹ Chopina.
15
BN Mus, 220, fotokopia zbiory TiFC F. 1302. Strona tytu³owa (oprócz opusu) wypisana jest
rêk¹ Chopina. Patrz ilustracja 5.
16
Patrz przypis 2. na s. 38.
17
BN Mus. 225, fotokopia zbiory TiFC F. 1300. Strona tytu³owa (oprócz opusu) i tytu³
Poloneza wypisane s¹ rêk¹ Chopina.
18
BCP, Ms. 122, fotokopia zbiory TiFC F. 1431.
19
Heinemann Foundation, New York, fotokopia zbiory TiFC F. 1708. Strona tytu³owa wypisana
rêk¹ Chopina.
10
Zbiory TiFC M/199, 200, fotokopia F. 1718. Strona tytu³owa wypisana rêk¹ Chopina.
11
Nr 3  Miejskie Archiwum w Litomierzycach, fotokopia zbiory TiFC F. 508, Nr 17 
Gesellschaft der Musikfreunde, Wiedeñ, fotokopia zbiory TiFC F. 532, 1337. Patrz Aneks l.
Wzmianka w korespondencji Chopina o Preludium As.
12
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nym kopist¹ dzie³ Chopina. Niedok³adnoci jego kopii maj¹ charakter przeoczeñ
lub b³êdów mechanicznych; w niektórych kopiach wprowadza za to Fontana poprawki oczywistych przeoczeñ samego Chopina. Do czêstszych odchyleñ od
autografów nale¿¹: nieprecyzyjnoci w przepisywaniu oznaczeñ pedalizacji (zw³aszcza znaku zdjêcia peda³u) i ³uków oraz odmienne notowanie przednutek (nieprzekrelone przednutki Chopina w wiêkszoci wypadków przepisuje Fontana
jako ma³e ósemki przekrelone).
2. Drugim kopist¹  szereguj¹c wed³ug iloci dzie³ skopiowanych jako podk³ady do druku  jest ulubiony uczeñ Chopina, Adolf G u t m a n n (1819
1882)1, który przepisa³ co najmniej nastêpuj¹ce, zachowane do dzisiaj utwory
Chopina: Etiudy op. 25 nr 2, 3, 7, 9, 10, 112, Sonatê b op. 353, Balladê F op. 384
oraz Scherzo cis op. 395. Wszystkie powy¿sze kopie s³u¿y³y za podk³ad do
pierwszych wydañ, wszystkie te¿ posiadaj¹ naniesienia Chopina.
Jako kopista Gutmann wydaje siê byæ mniej dok³adny od Fontany. W kopiach
jego znajduje siê wiêksza iloæ odchyleñ od pierwowzorów (porównania mo¿na
by³o dokonaæ tylko na podstawie autografu Chopina i sporz¹dzonej z niego kopii
Ballady F op. 38), i to zarówno odchyleñ prawdopodobnie mechanicznych (zmiany w wysokoci nut, opuszczenia dwiêków w akordach i  podobnie jak
u Fontany  niedok³adnoci w notowaniu peda³u), jak równie¿ odchyleñ dotycz¹cych ³ukowania, ³¹czenia nut tej samej wysokoci, okreleñ s³ownych, artykulacji i znaków ozdobnych.
3. Kopista nieznany 2 nokturnów op. 37 6 i 4 mazurków op. 417. W staran1.

Identyfikacji Adolfa Gutmanna jako kopisty wymienionych kompozycji dokonujê tutaj po raz
pierwszy (pisane w listopadzie 1964); tym samym rekonstruujê jedno z wa¿nych, brakuj¹cych
dotychczas ogniw ³añcucha róde³ do dzie³ Chopina. Dok³adny opis poszlak, jakie naprowadzi³y
mnie na lad Gutmanna jako kopisty, materia³y potwierdzaj¹ce prawdziwoæ tych poszlak oraz
krótkie dane biograficzne dotycz¹ce osoby Gutmanna podam w oddzielnym studium. Pragnê
w tym miejscu wyraziæ serdeczne podziêkowania p. mgr Hansowi Homuthowi za uwieñczone
pomylnym skutkiem poszukiwania rêkopisów A. Gutmanna, a p. mgr Bogumi³owi S. Kupciowi,
kierownikowi Zak³adu Rêkopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie, za pomoc w ekspertyzie
pisma Adolfa Gutmanna.
2
BN Mus. 217, fotokopia zbiory TiFC F. 1304 (814, 2830, 37, 38, 4044, 4651). Por.
przypis 2. na s. 77.
3
BN Mus. 222, fotokopia zbiory TiFC F. 1299. Strona tytu³owa (oprócz opusu) wypisana jest
rêk¹ Chopina. Patrz ilustracja 6.
4
Zbiory Rudolfa Nydahla w Sztokholmie, fotokopia zbiory TiFC F. 1469. Strona tytu³owa
(oprócz opusu) wypisana jest rêk¹ Chopina.
5
BN Mus. 224, fotokopia zbiory TiFC F. 1295. Strona tytu³owa (oprócz opusu) wypisana jest
rêk¹ Chopina.
6
BN Mus. 223, fotokopia zbiory TiFC F. 1296. Strona tytu³owa (oprócz opusu) oraz numery
Nokturnów wypisane s¹ rêk¹ Chopina.
7
BN Mus. 226, fotokopia zbiory TiFC F. 706. Strona tytu³owa (oprócz opusów) wypisana jest
rêk¹ Chopina.
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nych i czystych kopiach obu opusów, choæ niewolnych od b³êdów mechanicznych, znajduj¹ siê poprawki i naniesienia dokonane rêk¹ Chopina. Kopie obu
opusów przeznaczone by³y jako podk³ady do druku. Przekonywaj¹ce wydaje siê
wysnute z cech graficznych pisma nutowego tego¿ kopisty przypuszczenie Artura Hedleya, ¿e by³ to kopista zawodowy.
4. Kopista Berceuse op. 571, w której odpisie znajduj¹ siê poprawki i naniesienia kompozytora, w tym dopisane przez niego dwa pocz¹tkowe takty utworu.
Kopia ta stanowi³a podk³ad do druku.
Zachowana kopia Nokturnu f op. 55 nr 12, sporz¹dzona przez tego¿ kopistê,
z w³asnorêczn¹ dedykacj¹ Chopina dla J. W. Stirling, nie s³u¿y³a za podk³ad do
¿adnego z wydañ.
5. Kopista nieznany Mazurka a Dbop (42 A)3, w którego kopii nie mo¿na
wykluczyæ paru drobnych naniesieñ Chopina.
6. Kopista nieznany dwóch wczeniejszych wersji Berceuse op. 574; nie
posiadaj¹ one naniesieñ Chopina, ani nie s³u¿y³y za podk³ady do druków.
Jak wspomniano ju¿ wy¿ej, w wyj¹tkowych wypadkach uwzglêdniamy jako
ród³a kopie, które nie mia³y za wzór autografu, ale inn¹ kopiê. Do takich np.
nale¿y kopia Saint-Saënsa Ballady As op. 475, bêd¹ca odpisem sporz¹dzonej
z autografu kopii (najprawdopodobniej Fontany), a pozwalaj¹ca dok³adnie tê
ostatni¹ zrekonstruowaæ, co jest rzecz¹ zasadniczej wagi dla ustalenia ostatecznego tekstu tego dzie³a.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e powy¿ej podana lista kopistów oraz przepisywanych przez nich dzie³ Chopina nie mo¿e byæ uwa¿ana za kompletn¹6. Jakkolwiek
1

BN, Mus. 231, fotokopia zbiory TiFC F. 1294. Strona tytu³owa wypisana jest rêk¹ Chopina.
Biblioteka Jagielloñska w Krakowie, fotokopia zbiory TiFC F. 1466.
3
Biblioteka Jagielloñska w Krakowie, fotokopia zbiory TiFC F. 785.
4
BCP, D. 10809 i 10810, fotokopia zbiory TiFC F. 1712 i F. 1711. (Pierwsza z tych kopii
jest niekompletna, zawiera tylko 42 takty utworu.)
5
BCP, Ms. 108. Fotokopia  zbiory TiFC F. 1432.
6
Do listy kopistów dzie³ Chopina w zakresie serii A nie wprowadzam Augusta F r a n c h o m m e  a (patrz: Zagadnienia ustalania tekstów utworów Chopina wydawanych po mierci, Kopie),
mimo i¿ zachowa³y siê trzy jego rêkopisy pozornie nale¿¹ce do kopii utworów Chopina wydanych
za jego ¿ycia: 1. partia wiolonczelowa skomponowanego ³¹cznie z Chopinem Grand duo concertant Dbop 16 A, wpisana ponad parti¹ fortepianow¹ pisan¹ rêk¹ Chopina, n i e j e s t k o p i ¹
dzie³a Chopina, ale a u t o g r a f e m partii wiolonczelowej Franchommea, wspó³autora dzie³a;
2. wyci¹g fortepianowy na dwie rêce partii orkiestrowej II i III czêci Koncertu e op. 11 najprawdopodobniej nie jest kopi¹, gdy¿ Franchomme zapewne n i e o d p i s a ³ tego wyci¹gu, ale go
s p o r z ¹ d z i ³; 3. partia wiolonczelowa Sonaty g op. 65, wypisana przez Franchommea osobno
(w autografie napisana jest rêk¹ Chopina nad parti¹ fortepianu), ma taki dopisek Franchommea:
Partie de Violoncelle de la Sonate pour Piano et Violoncelle de Chopin écrite sous sa dictée par
moi, Franchomme  jako pisana pod d y k t a n d o, a nie przepisywana, n i e j e s t we w³aciwym tego s³owa znaczeniu k o p i ¹.
2
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przy szczegó³owym opracowywaniu róde³ do danych dzie³ mo¿na czêsto zrekonstruowaæ nie tylko fakt istnienia kopii, obecnie zaginionej, ale nawet pewne
jej cechy charakterystyczne, to trudn¹ zazwyczaj jest rzecz¹ dojæ autorstwa
takiej kopii. Dopiero ewentualne odkrycie nieznanych dotychczas rêkopisów
mo¿e powy¿sz¹ listê uzupe³niæ nowymi nazwiskami kopistów.
PIERWSZE WYDANIA

Poprzednio ju¿ nadmieni³em, ¿e prawie wszystkie utwory wydane za ¿ycia
Chopina ukazywa³y siê równolegle u trzech wydawców: jednego francuskiego,
jednego niemieckiego lub wiedeñskiego i jednego angielskiego. Wymieniê obecnie pierwszych wydawców dzie³ Chopina, charakteryzuj¹c pokrótce najbardziej
sporód nich reprezentatywnych w ka¿dej grupie narodowociowej, jak równie¿
g³ówne cechy ich wydañ.
Wydawcy francuscy
1. T. Maurice Schlesinger, Paris (syn A. M. Schlesingera w Berlinie)  op. 1,
2, 616, Dbop. 16 A, B, op. 17, 18, 2027, 2934, Dbop. 36 A, B, C,
op. 4456.
2. Brandus (nastêpca Schlesingera), Paris  op. 5965 oraz po wykupieniu
praw wydawniczych od A. Catelina  op. 28.
3. Henri Lemoine, Paris  który odkupi³ prawa wydawnicze op. 10, 18 i 25
od M. Schlesingera.
4. Eugène Troupenas, Paris  Dbop. 29 A (?)1 op. 3541, Dbop. 42 B,
op. 43.
5. Joseph Meissonnier, Paris  op. 57 i op. 58.
6. Simone Richault, Paris  op. 3.
7. Schonenberger, Paris  op. 5.
8. Prilipp et Cie, Paris  op. 19.
1

Trudno w tej chwili ustaliæ definitywnie firmy wszystkich wydawców Hexameronu, Dbop
29 A. Pewny jest tylko Tobiasz Haslinger w Wiedniu, sk¹din¹d jednak wiadomo, ¿e nie by³
on pierwszym wydawc¹ dzie³a. Umieszczenie na stronie tytu³owej wydania wiedeñskiego firmy
Mori, London, jako wspó³wydawcy angielskiego, jest  wed³ug Indeksu Browna  b³êdne.
W³aciwym wydawc¹ angielskim jest zdaniem Browna Cramer & Co., London. Równie¿ i wspó³wydawca francuski, bêd¹cy zapewne pierwszym wydawc¹, opieraj¹cym tekst swego wydania
na rêkopisach, nie jest pewny. Haslinger podaje firmê B. Lattea, Paris, na tej zapewne podstawie figuruje ona równie¿ w Indeksie Browna. Prawdopodobnie jednak autor Indeksu
nie posiada³ do wgl¹du oryginalnego egzemplarza wydanego przez Lattea, gdy¿ nie odnotowuje numeru p³yty. Poszukiwania tego¿ egzemplarza na razie nie da³y rezultatu. Istniej¹cy
natomiast w zbiorach A. Hobokena egzemplarz wydania francuskiego Hexameronu nie podaje firmy wydawców w ogóle, ograniczaj¹c siê do zaznaczenia u do³u strony tytu³owej: Le
depôt principal chez E. Troupenas. Równoczenie jednak na dolnych marginesach stron
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19. Adolphe Catelin et Cie, Paris  op. 28 (Preludia op. 28, pocz¹tkowo
sprzedane Camille Pleyelowi, zosta³y zapewne przez tego¿ odsprzedane
A. Catelinowi).
10. Antonio F. G. Pacini, Paris  op. 42.
11. Chabal, Paris  Dbop. 42 A (Mazurek a pocz¹tkowo umieszczony
w wydanym prawdopodobnie przez tego¿ wydawcê Album des pianistes polonais
 album nie nosi firmy wydawcy, póniej  ju¿ z podaniem firmy  jako
oddzielny przedruk).
12. Bernard Latte, Paris, Dbop. 29 A (?)1.
G³ównym wydawc¹ francuskim, jak ju¿ z powy¿szego zestawienia wynika,
by³ M. Schlesinger2. O dobrych stosunkach osobistych Chopina ze Schlesingerem w pierwszych latach pobytu Chopina we Francji pisalimy wy¿ej. Z koñcem
roku 1839 stosunki te uleg³y pewnym zak³óceniom, chocia¿ i teraz Chopin widzi
w swym pierwszym paryskim wydawcy powa¿nego kontrahenta. Daje siê to
wyczuæ w kilku listach Chopina do Fontany:
Schlesing. jeszcze wiêkszy pies, ¿eby moje Walce w album k³aæ! i Probstowi
sprzedawaæ, kiedy ja na jego ¿ebranie dla ojca mu do Berlina da³em3.
Schlesinger ci¹gle mnie szwabi³: dosyæ na mnie zarobi³ i nowego zarobku nie
odmówi [...] 4.
[...] oddaj list mój Pleyelowi (który za drogie widzi moje manuskrypta). Je¿eli
mam je tanio sprzedawaæ, to wolê Schlesingerowi, jak szukaæ nowych, niepodobnych zwi¹zków. [...] Niech Schlesinger je przeda, komu chce [...] Mnie nic do
tego. On mnie adoruje, bo mnie odzierywa. O pieni¹dze tylko z nim siê dobrze
umów i nie dawaj manuskryptów, jak tylko za gotówkê5,
Pleyel mi wielk¹ nieprzys³ugê zrobi³ ze swoimi ofiarowaniami siê, bom sobie
¯yda Schlesingera narazi³. Ale siê to, mam nadziejê, naprawi jako 6.
Ju¿ z koñcem 1840 roku stosunki ulegaj¹  zdaje siê  poprawie, czego
dowody znajdujemy w korespondencji EIsner  Chopin  Schlesinger  Chotekstu nutowego znajdujemy symbol i numer p³yty firmy Troupenas  T. 1066, który to numer
wskazywa³by na póniejszy (oko³o dwóch lat) okres wydania, ni¿ to mia³o miejsce w rzeczywistym
pierwszym wydaniu. Egzemplarz ten pochodzi najprawdopodobniej z dalszego nak³adu pierwszego wydania, z nadrukowanym symbolem firmy Troupenas, która zapewne odkupi³a Hexameron
od pierwszego wydawcy. Czy jednak tym pierwszym wydawc¹ by³ rzeczywicie Bernard Latte, czy
te¿ jego nazwisko  podobnie jak i wspó³wydawcy angielskiego  Haslinger b³êdnie umieci³ na
stronie tytu³owej, trudno w tej chwili stwierdziæ.
1
Patrz przypis na s. 80.
2
Por. Z. Lissa, op. cit. (patrz przypis na s. 35).
3
List do J. Fontany w Pary¿u, Palma, 28 XII 1838; KCh l, s. 333.
4
List do Fontany w Pary¿u, Marsylia, 12 III 1839; KCh l, s. 339.
5
List do Fontany w Pary¿u, Marsylia, 17 III 1839; KCh l, s. 341342.
6
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 8 VIII 1839; KCh l, s. 354.
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pin  EIsner, dotycz¹cej niedosz³ego zreszt¹ do skutku wydania Oratorium
EIsnera, jak równie¿ i w innych listach Chopina, dotycz¹cych nastêpnych jego
kompozycji.
Jeden list Chopina do wydawcy paryskiego pragnê jeszcze podaæ w ca³oci,
list-arcydzie³o, pozwalaj¹cy nam podziwiaæ Chopina dyplomatê, który nie chce
sobie wprawdzie zraziæ g³ównego edytora paryskiego i zwraca siê do niego
z wyszukan¹ grzecznoci¹, ale równie¿ miêdzy wierszami wyra¿a krytykê adresata jako wydawcy, dodaj¹c przy tym szczyptê ironii, zaczepiaj¹cej o ich stosunki osobiste:
Drogi Przyjacielu.
W Impromptu, które Pan wyda³ przy Gazette z dnia 9 lipca, pope³niono
b ³ ¹ d w p a g i n a c j i, co czyni moj¹ kompozycjê niezrozumia³¹. Daleki od
troskliwoci, któr¹ otacza swe prace nasz przyjaciel Moscheles1, poczytujê sobie
jednak tym razem za obowi¹zek wobec Pana abonentów prosiæ Go o zamieszczenie w najbli¿szym numerze nastêpuj¹cego e r r a t u m:
str. 3  czytaj str. 5
str. 5  czytaj str. 3.
Jeli Pan by³by zbyt zajêty lub zbyt leniwy, by do mnie napisaæ  to proszê
mi odpowiedzieæ tylko za pomoc¹ tego e r r a t u m w Gazette, co bêdzie
znaczy³o dla mnie, ¿e Pan, Pani Schlesinger i Pañskie dzieci jestecie wszyscy
zdrowi,
Ca³kowicie oddany Panu
22 lipca, Nohant 1843 2
Chopin
W krótkich s³owach tego listu powiedziana jest rzecz w tej chwili bardzo dla
nas interesuj¹ca, a mianowicie, ¿e i n n y m i r a z y, kiedy zapewne chodzi³o
o mniejsze ni¿ zamiana stron niedopatrzenia czy b³êdy wydania Schlesingera,
Chopin na nie nie reagowa³, a uczyni³ to dopiero t y m r a z e m, z okazji tak
zasadniczego przeoczenia. (Nb. erratum, o które prosi³ Chopin, nie ukaza³o siê
w Revue et Gazette Musicale.)
Dalsze stosunki miêdzy Chopinem i Schlesingerem u³o¿y³y siê ju¿ g³adko. Widom¹ tego pami¹tk¹ by³ przechowywany w zbiorach rodzinnych Chopina egzemplarz J. S. Bacha Pasji wg w. Mateusza (wydanej w r. 1843/44
1

Chopin prawdopodobnie wytyka Schlesingerowi doæ nieprzyjemn¹ dla wydawcy sprawê,
która znalaz³a swój wyraz w licie otwartym Moschelesa, skierowanym do redagowanej przez
M. Schlesingera Revue et Gazette Musicale (nr 3 z dnia 20 l 1838). W licie tym Moscheles
zarzuca Schlesingerowi niedok³adnoæ publikacji swoich Etiud charakterystycznych (op. 95),
którym brak³o w wydaniu przedmowy, motta i tytu³ów, mimo ¿e znajdowa³y siê w rêkopisie
s³u¿¹cym wydaniu za podk³ad. Z listu wynika, ¿e Schlesinger zobowi¹za³ siê wydaæ ponownie
kompletny tekst Etiud.
2
Orygina³ w jêz. francuskim; KCh II, s. 8081 i 359.
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przez M. Schlesingera w formie pe³nego wyci¹gu fortepianowego z tekstem
s³ownym t³umaczonym na francuski), ofiarowany kompozytorowi przez wydawcê
z w³asnorêczn¹ tego¿ dedykacj¹:
A mon cher Ami Chopin  M. Schlesinger 1.
Nie sposób omówiæ tutaj stosunków Chopina ze wszystkimi wydawcami francuskimi. Wymaga³oby to oddzielnego studium  by³oby ono na pewno niezwykle interesuj¹ce z punktu widzenia stosunków muzyczno-edytorskich panuj¹cych
w ówczesnej stolicy kulturalnej Europy. Charakterystyczniejsze momenty tych
stosunków bêd¹ zaznaczane w odnonych komentarzach ród³owych do poszczególnych kompozycji, oczywicie w tych wypadkach, gdy mia³y one wp³yw
na przebieg prac wydawniczych nad dzie³ami Chopina.
Ogólnie rzecz bior¹c i nie zapominaj¹c o naczelnej zasadzie indywidualnego
traktowania róde³ do ka¿dej kompozycji z osobna, wydania francuskie mo¿na
scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
Wykazuj¹ one spor¹ niestarannoæ korekty tekstu nutowego2. (Jedynie nie1

Por. F. Hoesick, Pogawêdka o Chopinie, S³owacki i Chopin, t. II, s. 249. Jako cilejsze
okrelenie, o jakie dzie³o chodzi, Hoesick podaje tylko autora dzie³a, tytu³: Pasja, wydawcê
i t³umacza tekstu. Dalszych ustaleñ, a mianowicie ¿e by³a to Pasja wg w. Mateusza w formie
wyci¹gu fortepianowego wydana w wy¿ej podanym roku, uda³o siê dokonaæ na podstawie: Catalog of the Emilie and Karl Riemenschneider Memorial Bach Library, Columbia University Press,
New York 1960, oraz O. E. Deutsch, Musikverlags Nummern, Verlag Merseburger, Berlin 1961.
2
B³êdy druku i przeoczenia korekt wydañ francuskich spowodowa³y zapewne niezbyt przychyln¹ o nich opiniê Franciszka Liszta, w ró¿nych okolicznociach przez niego wyra¿an¹. Np.
w obecnoci Wilhelma Lenza, póniejszego ucznia Chopina, przy okazji opracowywania z nim
Mazurka Chopina Liszt mia³ siê wyraziæ;
Te g³upie francuskie wydania przekrêcaj¹ wszystko, ³uki w basie musz¹ byæ tak przeprowadzone
[...]. (Wilhelm von Lenz, Die grossen Pianoforte-Virtuosen, Berlin 1872, Chopin, s. 26.)
Polecaj¹c mu za Sonatê Onslowa, Liszt radzi:
Pan musi mieæ tê Sonatê, niech j¹ Pan kupi u Schlesingera w wydaniu lipskim, które jest
poprawne. (Jw., s. 27.)
Kiedy za Liszt redagowa³ tom Preludiów Chopina dla wydania Breitkopfa i Härtla (Erste
kritisch durchgesehene Gesamtausgabe, 187880), koryguj¹c b³êdy drukarskie Preludium cis
op. 45 na egzemplarzu nak³adu Brandusa, sporz¹dzonego z p³yt pierwszego, Schlesingerowskiego wydania, korektê tekstu nutowego opatrzy³ obok tytu³u nastêpuj¹c¹ uwag¹:
Proszê porównaæ z niew¹tpliwie poprawnym wydaniem wiedeñskim (które ukaza³o siê przed
niniejszym, paryskim),
a na marginesie, przy okazji skorygowania b³êdnie postawionych znaków chromatycznych:
Jak na wydanie, które mieni siê byæ jedynym autentycznym, tego rodzaju b³êdy wydaj¹ siê nie
na miejscu. (Oryginalny egzemplarz w zbiorach A. v. Hobokena. Por. R. Bory, La vie de Frédéric
Chopin par limage. Genève 1951, s. 209. Wydanie Brandysa  a scilej mówi¹c:
nowy nak³ad pierwszych wydañ paryskich firmowany przez Brandusa, opatrzony nowymi ob-
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których korekt dokonywa³ sam Chopin, inne robi³ Fontana, czêæ niedok³adnoci
tekstowych poprawia³ póniej Chopin w egzemplarzach uczniów.) Na ich korzyæ
jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e  z wyj¹tkiem Nokturnu cis op. 27 nr 1 (Schlesinger) i Preludiów op. 28 (S. Catelin)  na ogó³ dobrze reprodukuj¹ one stronê
graficzn¹ pisma nutowego Chopina, nie wprowadzaj¹c w³asnych manier sztycharskich, mog¹cych zmieniæ sens muzyczny tekstu Chopinowskiego1.
S³absz¹ stronê tych wydañ stanowi fakt, ¿e w pewnych okresach Chopin
dawa³ za podk³ad do nich nie we wszystkich szczegó³ach ostatecznie wykoñczone wersje, licz¹c na korektê, któr¹ na miejscu móg³ przeprowadziæ.
Redakcja WN posiada w tej chwili do swej dyspozycji orygina³y lub dok³adne
fotokopie wszystkich utworów Chopina na fortepian solo w pierwszych wydaniach francuskich. Nieznaczne luki (przewa¿nie akompaniamenty orkiestrowe) 
po odpowiednich poszukiwaniach zostan¹ prawdopodobnie uzupe³nione.
Wydawcy niemieccy i wiedeñscy
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.

Tobias Haslinger, Wien (Vienne)  op. 2, Dbop. 29 A.
H. A. Probst-Kistner, Leipzig  op. 611, 13, 14.
Pietro Mechetti, Vienne  op. 3, 44, 45, 50.
Adolf Martin Schlesinger, Berlin (ojciec Maurice Schlesingera w Pary¿u)
 op. 1, Dbop. 16 A, B, op. 32, Dbop. 36 A, B, C.
Hofmeister, Leipzig  op. 5, 51.
Breitkopf & Härtel, Leipzig  op. 12, 1518, 2031, 3342, 4649, 5258,
6065.
Peters, Leipzig  op. 19.
Bote & Bock, Berlin  Dbop. 42 A.
B. Schotts Söhne, Mainz  Dbop. 42 B.
Schuberth & Co, Hamburg  op. 43.
Stern & Co. Berlin  op. 59.

G³ównym wydawc¹ niemieckim dzie³ Chopina by³a znana i zas³u¿ona dla
muzyki firma Breitkopfa i Härtla. Kompozycje od op. 12 do op. 65, z niewielkimi
wyj¹tkami, wydawa³ Chopin na terenie Niemiec u tego wydawcy. Stosunki uk³ada³y siê bardzo dobrze, choæ by³y one z natury rzeczy bardziej oficjalne ni¿
z mieszkaj¹cym na miejscu w Pary¿u Schlesingerem. Pocz¹tkowo porednikiem
w sprawach wydawniczych pomiêdzy Chopinem a firm¹ lipsk¹ by³ wspó³w³aciciel Kistnera w Lipsku, Henryk Probst, póniej Chopin za³atwia³ swe sprawy
wydawnicze z Breitkopfem i Härtlem bezporednio:
wolutami  nosi nag³ówek: Edition Originale, Oeuvres Complètes pour le piano de Frédéric
Chopin, Seule édition authentique.)
1
Patrz ilustracja 7.
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Szanowni Panowie.
By³em dotychczas zawsze bardzo zadowolony ze stosunków z Panami i uwa¿am za swój obowi¹zek przes³aæ Im bezporednie wyjanienie, zanim zerwiemy
ze sob¹ [tj. z Probstem  przyp. J.E.] stosunki. P. Probst, za którego porednictwem za³atwia³em z Panami interesy, zawiadomi³ mnie w³anie, i¿ pisa³ do
Panów w sprawie moich ostatnich rêkopisów, i wobec braku odpowiedzi czujê
siê upowa¿niony do odrzucenia ceny 500 fr za ka¿dy utwór. Jest to cena,
poni¿ej której nie bêdê nic dostarcza³; posiadam w mym portfelu: Wielk¹
sonatê, Scherzo, Balladê, dwa Polonezy, 4 mazurki, 2 nokturny, Impromptu. Zechc¹ Panowie odpowiedzieæ mi odwrotn¹ poczt¹, jak siê sprawa
przedstawia, a¿ebym móg³ wprost, bez ¿adnego porednictwa porozumieæ siê
z Nimi.
Oddany
Fr. Chopin
Rue Tronchet nr 5
Pary¿, 14 grudnia 18391
Propozycje Chopina dotycz¹ce nowych jego kompozycji, zawarte w zachowanych do naszych czasów listach, zosta³y wszystkie przez firmê Breitkopfa przyjête. Natomiast sporadyczne stosunki z innymi niemieckimi czy wiedeñskimi wydawcami by³y przez Chopina lojalnie wydawcy lipskiemu sygnalizowane:
Poza tym skomponowa³em kilkustronicowe Impromptu [op. 51], ale go nawet
nie proponujê, pragn¹c zrobiæ grzecznoæ jednemu z mych dawnych znajomych,
który od dwóch lat usilnie mnie prosi o co dla p. Hofmeistra. Mówiê Panom
o tym, aby Panowie znali moje zamiary w tej sprawie2.
Mówi mi Pan o p. Sternie. Móg³bym mu przes³aæ wkrótce zeszyt z 3 mazur1

Orygina³ w jêz. francuskim; KCh l, s. 370 i 454. List ten prawdopodobnie pozostaje
w zwi¹zku ze zdarzeniem, jakie relacjonuje hr. dAgoult w licie z dnia 25 l 1840 do Franciszka
Liszta w Preszburgu (Correspondance de F. Chopin, Richard-Masse, Paris 1960, t. III, s. 15,
orygina³ w jêz. francuskim):
Koreff [niemiecki lekarz osiedlony we Francji] opowiedzia³ mi o Chopinie co, czemu tylko
w po³owie dajê wiarê. Uwa¿a go on za zrujnowanego. Chopin mia³ byæ u jednego z przyjació³
(Probsta  jak mi siê zdaje) z prob¹ o po¿yczkê 150 franków. Poza tym mia³ on nalegaæ o to,
aby podwy¿szono cenê za jeden z jego utworów, na co zniecierpliwiony przyjaciel mia³ mu
odpowiedzieæ: Proszê mnie pos³uchaæ, przez delikatnoæ nie chcia³em panu tego mówiæ, lecz pan
mnie do tego zmusza, otó¿ mam list od Breitkopfa, który mi mówi. abym u pana czyni³ zakupy po
cenach bardzo umiarkowanych, poniewa¿ pañskie utwory nie id¹ ju¿ w Niemczech.
2

List do firmy Breitkopf & Härtel w Lipsku, pisany w jêz. francuskim, Pary¿, 15 XII 1842;
KCh II, s. 76 i 356.
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kami lub 2 nokturnami. Jednak¿e muszê uprzedziæ o tym p. Härtla, który
zawsze jest nadzwyczaj uprzejmy dla mnie [...] 1.
Ze sposobu za³atwiania spraw finansowych przez firmê Breitkopf i Härtel
Chopin by³ równie¿ zadowolony:
Otrzyma³em w tej chwili list od Panów z czekiem p³atnym 13 grudnia i proszê
o przyjêcie mego podziêkowania za ich punktualnoæ 2.
Dla Maho, który jest korespondentem Härtla (ten mi dobrze p³aci), mo¿esz
ust¹piæ z mojej ceny na Niemcy, wobec tego, ¿e wie, i¿ sprzedajê je tak tanio
w Pary¿u 3.
Zachowa³ siê te¿ lad stosunków osobistych z kierownikiem firmy, Härtlem4:
Przykro mi bardzo, ¿e tak rzadko mia³em przyjemnoæ widywaæ Pana podczas
Jego tegorocznego pobytu w Pary¿u  mam nadziejê, ¿e wynagrodzê to sobie
za przysz³¹ Pana bytnoci¹. A zatem do zobaczenia siê wkrótce.  Proszê
wszystkim u Pana z³o¿yæ wyrazy mego uszanowania.
Oddany Panu
Fr. Chopin5
Wydania niemieckie (w pierwszym rzêdzie mam na myli Breitkopfa i Härtla)
s¹ na ogó³ staranne, choæ te¿ niewolne od mechanicznych b³êdów, takich jak np.
przesuniêcia g³ówek nutowych na inn¹ wysokoæ (najczêciej o tercjê wy¿ej lub
ni¿ej), przesuniêcia ³uków pomiêdzy inne nuty, opuszczenia taktów (tzw. haplografia). Du¿¹ ich wadê stanowi¹ dowolnoci adiustacji sztycharzy czy te¿ korektorów w dziedzinie chromatyki (dodawanie brakuj¹cych, rzekomo, znaków), przekrelanie przednutek nie przekrelonych w oryginale, ³¹czenie ³uczkami przednutek z nastêpuj¹cymi po nich nutami g³ównymi (co przy nutach tej samej wysokoci stwarza mo¿liwoæ mylnego odczytania tekstu), zmiany kierunku laseczek
i wi¹zañ, rozdzielanie wiêkszych grup nut wi¹zanych na mniejsze6, wreszcie stosowanie innych ni¿ w Chopinowskich podk³adach konwencji rytmicznych7.
Z drugiej strony wydania niemieckie maj¹ tê wy¿szoæ nad pozosta³ymi, ¿e
oparte s¹ w wiêkszoci na o s t a t n i c h w e r s j a c h rêkopisów.
1

List do Augusta Léo w Pary¿u, pisany w jêz. francuskim, Nohant, 8 VII 1845; KCh II, s. 134
i 388.
2
List pisany w jêz. francuskim, z dnia 3 XII 1841; KCh II, s. 49 i 343.
3
List do A. Franchommea w Pary¿u, pisany w jêz. francuskim, Nohant, 2 VIII 1844; KCh II,
s. 103 i 372.
4
Trudno w tej chwili stwierdziæ, o którego z dwóch braci Härtel, kieruj¹cych w tym okresie
firm¹, chodzi³o: Hermanna czy Rajmunda.
5
List do Härtla w Lipsku, w jêz. francuskim, Pary¿, 19 XII 1843; KCh II, s. 8990 i 366.
6
Patrz ilustracja 8, t. 12 (por. te same miejsca na ilustr. 7 i 9).
7
Patrz ilustracja 16.
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Dokonywanie korekt wydañ niemieckich przez samego Chopina nale¿eæ musia³o do rzadkoci. Znany nam jest tylko jeden pewny lad tego rodzaju korekty,
dokonanej drog¹ korespondencyjn¹ w licie do firmy Schuberth & Co w Hamburgu:
Szanowny Panie
[...] na koñcu, to jest tam, gdzie pisano sempre animato et crescendo w 8.
takcie, powinno byæ w basie (*) fa-bemol (fes), zamiast la-bemol (as) jak to
zrobi³ kopista [nastêpuje odpis taktów 3936, licz¹c od koñca Taranteli]  to
samo 8 taktów [nastêpuje kopia 28. taktu od koñca Taranteli] (*) (fa-bemol)
fes zamiast as1.
Równoczenie wiemy, ¿e w pewnych okresach Chopin w tych wydaniach
korekt nie dokonywa³. wiadcz¹ o tym zarówno analizy róde³ do niektórych
kompozycji, jak i jego w³asne s³owa:
Popro Maho, aby nie zamienia³ rêkopisów przeznaczonych dla Härtla; nie bêdê
robi³ korekty wydania lipskiego, jest wiêc wa¿ne, aby moja kopia by³a wyrana2.
Tak wiêc wydania niemieckie stanowi¹ ród³a pierwszorzêdne, z uwzglêdnieniem jednak zastrze¿eñ dotycz¹cych w³aciwych im wy¿ej wymienionych odchyleñ. Redakcja WN dysponuje kompletem wydañ niemieckich dzie³ Chopina.
W y d a w c y a n g i e l s c y3
1. Christian Rudolf Wessel & Co, London  op. 13, 511, 1316, Dbop. 16
A, op. 1742, Dbop. 42 B (jako op. 59 bis), op. 4364.
2. Cramer, Addison & Beale, London  op. 12, Dbop. 29 A. [3. (?) Chappel,
London  Dbop. 36 A, B, C  ?]4
3. (4?) Julien & Co, London  Dbop. 36 A, B, C (wydane dopiero w 1855 r.)4.
Jak s³usznie zauwa¿a M. J. E. Brown i jak to z powy¿szego zestawienia
wynika, wydanie Wessla by³o najpe³niejszym z pierwszych wydañ dzie³ Chopina w Europie, przewy¿szaj¹cym znacznie stopniem kompletnoci jego g³ównych
1

List pisany w jêz. francuskim z dnia 29 VII 1841; KCh II, s. 25 i 340.
List do A. Franchommea w Pary¿u, pisany w jêz. francuskim, 30 VIII 1846; KCh II, s. 165
i 397398. (Poprawiam przet³umaczony w KCh termin m a c o p i e  m ó j r ê k o p i s, na
cilejszy w tym kontekcie  m o j a k o p i a. Por. pocz¹tek przypisu 2 na s. 16 oraz przypis 2
na s. 95.)
3
Wiele szczegó³ów dotycz¹cych wydawców angielskich zaczerpniêtych zosta³o z cennych
prac M. J. E. Browna, a mianowicie z wielokrotnie wy¿ej cytowanego Indeksu Browna oraz
z artyku³u pt. Chopin and his English Publisher, Music & Letters, vol. 39, nr 4, X 1958, Oxford
University Press, s. 363371.
4
Por. Indeks Browna, s. 126.
2
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wydawców kontynentalnych, M. Schlesingera oraz Breitkopfa i Härtla. Z korzyci,
jakie mog³o dawaæ wydawanie kompozycji Chopina na terenie Anglii, zdawa³
sobie sprawê ojciec Fryderyka, kiedy nied³ugo przed ukazaniem siê w druku
pierwszej serii kompozycji w Lipsku  zapewne odpowiadaj¹c synowi na jego
projekty w sprawach wydawniczych  pisa³:
Bardzo pochwalam postanowienie wydania Twoich utworów, gdy¿ wiele osób
s³yszy o Tobie, nie mog¹c poznaæ Twych kompozycji, a prawdê mówi¹c, one
powinny wyprzedzaæ Ciê wszêdzie, dok¹d zamierzasz siê udaæ. Poza tym
dochód, który osi¹gniesz, da Ci pewien niewielki fundusz, co Ci pozwoli urzeczywistniæ zamiar udania siê na przysz³¹ wiosnê do A n g l i i , g d z i e T w o j e
u t w o r y j u ¿ b ê d ¹ z n a n e1. (Podkr. J.E.)
Nie znajdujemy ladów bezporednich kontaktów Chopina z wydawc¹ angielskim. Sprawy wydawnicze za³atwia³ kompozytor pocz¹tkowo przez swoich wydawców francuskich, póniej za porednictwem Fontany:
Posy³am Ci list od Wessla, zapewne za moim dawnym interesem. Troupenas
kupi³ moje 7 kompozycji i z Wesslem interesa prowadziæ prosto bêdzie, wiêc Ty
siê nie troszcz2.
Je¿eli Wesslowi posy³asz [Tarantelê], pisz mu za jedn¹ drog¹, czy chce Poloneza nowego, tego, co do Wiednia polê3.
Nie zawsze stosunki Chopina z Wesslem uk³ada³y siê dobrze, czego powodem by³o m.in. dowolne uzupe³nianie lub wrêcz zmiany tytu³ów kompozycji przez
wydawcê; oddaje to korespondencja Chopina z 184142 r.:
Proszê Ciê, przeczytaj i temu durniowi polij natychmiast list [...] Szelma Wessel,
ju¿ mu, temu Agréments au Salon, nic nie polê nigdy. Mo¿e nie wiesz, ¿e moje
Impromptu drugie czy którego Walca tak przezwa³ [...]4
1

List z IX 1832, pisany w jêz. francuskim; KCh l, s. 218 i 382.
List do J. Fontany w Bordeaux, Pary¿, 23 IV 1840; KCh lI, s. 8.
3
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 1 lub 8 IX 1841; KCh II, s. 34.
4
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 18 IX 1841; KCh lI, s. 37. Dodawanie tytu³ów dzie³om
Chopina dokonywane by³o przez Wessla czêsto, choæ dowolnoæ ta nie wystêpuje równomiernie
na przestrzeni ca³oci wydania, l tak np. k a ¿ d y o p u s M a z u r k ó w nosi tytu³ Souvenir de la Pologne, bezopusowy Mazurek a Dbop 42 B ma indywidualny tytu³ Cracow-mazourka [?], natomiast tylko czêæ Nokturnów opatrzona jest dodatkowymi nazwami (op. 9 
Murmures de la Seine, op. 15  Le Zephirs, op. 27  Les Plaintives, op. 32  II lamento
e la consolazione, op. 37  Les Soupirs); z Rond tylko dwa pierwsze opusy zdobne
s¹ w tytu³y (op. 1  Adieu à Varsovie, op. 5  La posiana [?]), podobnie rzecz siê ma
ze Scherzami (op. 20  Le banquet infernal [!], op. 31  La méditation [?]), z Balladami
(op. 23  La Favorite, op. 38  La gracieuse) i z Polonezami (op. 26 i op. 40 
Les favorites); Walce, wszystkie  z wyj¹tkiem pierwszego (op. 18  lnvitation à la danse), zachowaly autentyczne nag³ówki; niektóre pojedyncze formy opatrzono tytu³ami (Wariacje op. 2  Hommage à Mozart, Introdukcja i polonez op, 3  La gaieté, Bolero
op. 19  Souvenir dAndalousie), Niekiedy Wessel uzupe³nia³ tylko nazwy (op. 16 
2
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P. Fontana ma dla Pana Preludium. Odstêpujê Panu prawo w³asnoci na
Angliê [...], bo nie chcê mieæ wiêcej do czynienia z Wesslem1.
Co siê teraz Wessla tycze, to cymba³, oszukaniec. Co chcesz, odpisz, ale powiedz [...], ¿e je¿eli on potraci³ na moich kompozycjach, to zapewne dla g ³ up i c h t y t u ³ ó w, jakie podawa³ mimo mojego zakazu i mimo z e k p a n i a
k i l k a k r o t n e g o pana Stapletona; ¿e gdybym by³ mojego g³osu duszy s³ucha³,
to bym mu by³ nic wiêcej nie posy³a³ po owych t y t u ³ a c h. Zekpaj, jak tylko
mo¿esz2.
Nie posy³am Panom adresu w Londynie, poniewa¿ jestem zmuszony zerwaæ
z Wesslem, a z nikim jeszcze ostatecznego uk³adu nie zawar³em [...] 3.
Po jakim jednak¿e czasie Chopin musia³ pogodziæ siê z Wesslem, skoro tak
pisze w licie do Anny Karoliny de Belle-Oury:
Jak¿e wdziêczny jestem Pani za Jej mi³y list, na który odpowiedzia³bym, przesy³aj¹c rêkopis dla p. Beale, gdybym nie by³ przyobieca³ mych nowych kompozycji
p. Wesslowi 4.
Po wyjedzie Fontany z Francji w sprawach wydawniczych z Wesslem poredniczy³ zaprzyjaniony z Chopinem bankier, August Léo:
Korzystaj¹c z ³askawego upowa¿nienia, przesy³am Panu moje rêkopisy dla
Londynu i proszê Pana o ³askawe przes³anie ich do F-my Wessel i Stapleton5.
Wessel musia³ byæ trudnym kontrahentem w sprawach wydawniczych, gdy¿
ustawicznie popada³ w konflikty, gdy chodzi³o o prawa autorskie zarówno Chopina, jak i innych kompozytorów6. Zachowa³a siê nastêpuj¹ca relacja, wiadcz¹ca o tym, i¿ Chopin uogólnia³ trudnoci wynikaj¹ce ze wspó³pracy wydawcy
Rondeau élégant). Wród dostêpnych egzemplarzy wydañ angielskich nie uda³o siê odnaleæ
egzemplarza kompozycji zatytu³owanej  Agréments au salon, o której Chopin w licie wspomina.
1
List do M. Schlesingera w Pary¿u, pisany w jêz. francuskim, Nohant, 5 X 1841; KCh II,
s. 3839 i 342.
2
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 9 X 1841; KCh II, s. 42. Prawdopodobnie Fontana
spe³ni³ ¿yczenie Chopina i zekpa³ edytora londyñskiego, jak tylko móg³. S¹dziæ o tym mo¿na
ze zbie¿noci, jaka zachodzi pomiêdzy dat¹ listu Chopina a ostatnim opusem o dowolnie
dodanym tytule  Polonezami op. 40 (por. przypis 4 na s. 88), wydanymi u Wessla w XI 1841,
po której to dacie  poza przydzielon¹ na zawsze Mazurkom nazw¹ Souvenir de la Pologne 
stosuje on ju¿ tylko tytu³y oryginalne. Charakterystyczn¹ te¿ jest rzecz¹, ¿e w póniejszych
nak³adach wydawca angielski stonowa³ nieco nazwê Le banquet infernal (Scherzo op. 20) na
bardziej neutraln¹  Le banquet, a tytu³ Méditation (Scherzo op. 31} zmieni³ z powrotem na
oryginalne Deuxieme scherzo.
3
List do firmy Breitkopf & Härtel w Lipsku, pisany w jêz. francuskim, Pary¿, 3 XII 1841; KCh
II, s. 49 i 343.
4
List z dnia 10 XII 1842, pisany w jêz. francuskim; KCh II, s. 7576 i 355356.
5
List do Augusta Léo w Pary¿u, pisany w jêz. francuskim, Nohant, 15 X 1843; KCh II, s. 84
i 361.
6
M. J. E. Brown, artyku³ cyt. w przypisie 3. na s. 87.
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angielskiego z kompozytorami: Na jednym z koncertów, na którym gra³ Filtsch1,
Chopin zapozna³ Stefana Hellera z Wesslem czy te¿ z przedstawicielem tej¿e
firmy, po czym jednak nadmieni³: Pañskie stosunki z nim nie bêd¹ nale¿eæ do
przyjemnoci2.
Oprócz zmian tytu³ów, o których z tak¹ pasj¹ pisa³ Chopin, Wessel ma na
sumieniu zmiany autentycznych opusów dzie³ Chopina oraz samowolne zmiany
dedykacji (!)3.
Dla wydania ród³owego mniejsz¹ oczywicie wadê stanowi¹ te raczej zewnêtrzne i ³atwe do skorygowania odchylenia ani¿eli ewentualne zmiany i dowolnoci wprowadzane do tekstu nutowego. Niestety, iloæ tych ostatnich jest
w wydaniu angielskim tak¿e doæ znaczna: ze wszystkich pierwszych wydañ
wprowadza ono najwiêcej zmian w konwencjach graficznych pisma nutowego,
zmieniaj¹c z zasady wartoci nut ozdobnych, kszta³t i d³ugoæ ³uków, stosuj¹c
inne symbole na oznaczenie palcowania, wprowadzaj¹c niekiedy dowolnoci
w znakach artykulacyjnych czy te¿ mylnie odczytuj¹c niektóre okrelenia interpretacyjne. Do charakterystycznych b³êdów tego wydania nale¿y zamiana znaków chromatycznych (np. bemoli na krzy¿yki itp.)4.
Mimo to jednak wydania angielskie stanowi¹ istotny element przy rekonstrukcji tekstu Chopinowskiego, szczególnie po zrekonstruowaniu filiacji róde³. Okazuje siê bowiem, ¿e w póniejszym okresie twórczoci Chopina5 wydania te
mog³y równie¿ opieraæ siê na jego autografach, czasem nawet bardziej wykoñczonych od autografów stanowi¹cych podk³ad dla wydañ francuskich. Równoczenie jednak nie znajdujemy ¿adnych poszlak tego, ¿eby Chopin dokonywa³
korekt w tych wydaniach. Zwraca uwagê fakt, ¿e w korespondencji wysy³anej
przez Chopina z Londynu w czasie dwukrotnego jego pobytu w tym miecie
1

Karol Filtsch (ur. ok. 1831  zm. 1845) najbardziej utalentowany, przedwczenie zmar³y
uczeñ Chopina.
2
F. Niecks, op. cit., t. II, s. 117, t³um. niem., t. II, s. 128.
3
Oto dokonane przez Wessla zmiany o p u s o w a n i a: Nokturnom op. 9 nr 1 i 2 przydzieli³ on
op. 8 (oryginalny opus Tria), Grand duo concertant, nie posiadaj¹ce opusu, otrzyma³o op. 12
(oryginalny opus Wariacji B), Impromptu As zamiast oryginalnego op. 29 zosta³o opatrzone op.
28, podczas gdy nosz¹ce oryginalne op. 28 Preludia zosta³y przydzielone do Etiud op. 25 jako
dalsza ich czêæ, wreszcie bezopusowy Mazurek a Dbop 42 B opatrzy³ Wessel opusem 59 bis.
Zmiany oryginalnych d e d y k a c j i dotycz¹ Wariacji op. 2 (zatytu³owanych w wydaniu angielskim Hommage à Mozart), które zosta³y przez Wessla powiêcone Karolowi Czernemu (zamiast  jak w oryginalnej dedykacji  Tytusowi Woyciechowskiemu), Koncertu f op. 21 przypisanego pani Anderson z Bath  nauczycielce gry na fortepianie królowej Wiktorii i jej dzieci
(zamiast  jak w oryginale  Delfinie Potockiej), oraz Mazurków op. 50 dedykowanych panu
Fieldowi z Bath (w oryginale Leonowi Szmitowskiemu). (Por. Indeks Browna. s. 21, 44 i 140.)
4
Patrz ilustracja 9.
5
Patrz ni¿ej: Filiacja róde³.
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(z drugiego z tych pobytów zachowa³a siê doæ obfita korespondencja) Wessel
ani razu nie jest wspominany, choæ sk¹din¹d mamy dowody na to, i¿ Chopin
czêsto i chêtnie odwiedza³ magazyny muzyczne i wydawnicze Warszawy, Wiednia i Pary¿a.
Pierwsze wydania angielskie nale¿¹ do róde³ bardzo trudnych do skompletowania. Miar¹ tych trudnoci mo¿e byæ fakt, ¿e nawet British Museum w Londynie
nie posiada ca³oci tego wydania1. Redakcja WN posiada do dyspozycji ok. 2/3
kompletu wydañ Wessla2. Szczêliwie wród nich znajduj¹ siê wszystkie utwory
pochodz¹ce z póniejszego okresu twórczoci Chopina, kiedy to z ca³¹ pewnoci¹ lub du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na stwierdziæ bli¿sze pokrewieñstwo
wydania angielskiego ze ród³ami autentycznymi. W wypadku pozosta³ych, brakuj¹cych pozycji, prawdopodobieñstwo oparcia siê ich na ród³ach autentycznych jest znikome, a nawet wrêcz wykluczone; dlatego te¿ niekompletnoæ wydania angielskiego nie mo¿e mieæ zasadniczego wp³ywu na ustalenie definitywnego tekstu WN.
Czêæ posiadanych egzemplarzy nale¿y do nieco póniejszych nak³adów.
Porównanie kilku dostêpnych egzemplarzy pierwszych i nastêpnych nak³adów
tych samych kompozycji pozwala stwierdziæ, ¿e te póniejsze ró¿ni¹ siê tylko
bardzo nieznacznymi naniesieniami, przewa¿nie o charakterze korekt oczywistych przeoczeñ3.
TRANSKRYPCJE UTWORÓW CHOPINA

Przy okazji powy¿szej, szkicowej charakterystyki pierwszych wydañ, jak i stosunków Chopina z wydawcami, nale¿y poruszyæ jeszcze jedn¹ sprawê. Zachowa³a siê mianowicie du¿a iloæ przeróbek dzie³ Chopina (przewa¿nie na 4 rêce,
równie¿ na skrzypce i fortepian, wiolonczelê z fortepianem, flet z fortepianem,
a w wypadku utworów kameralnych  równie¿ na fortepian solo), wydanych
przez wydawców wersji oryginalnych. Przy niektórych z nich podane s¹ nazwiska autorów dokonuj¹cych transkrypcji4, wiêkszoæ jednak, w tym transkrypcje
1

Por. Indeks Browna, s. IX.
Za dostarczenie dok³adnych fotokopii wiêkszoci pozycji wydania Wessla Redakcja sk³ada
serdeczne podziêkowanie kierownictwu Dzia³u Muzycznego British Museum. Fotokopie cennych
egzemplarzy wydañ angielskich ze zbiorów Artura Hedleya (Londyn) by³y równie¿ oddane do dyspozycji Redakcji. Znajduj¹ce siê w zbiorach TiFC fotokopie egzemplarzy British Museum w wiêkszoci nie posiadaj¹ stron tytu³owych, co niekiedy utrudnia stwierdzenie, czy s¹ to pierwsze, czy
te¿ dalsze nak³ady pierwszego wydania.
3
Patrz Aneks V: O mo¿liwoci istnienia pierwszych wydañ rosyjskich.
4
Do kompozytorów o znanych nazwiskach, którzy s¹ autorami transkrypcji dzie³ Chopina,
transkrypcji wydanych w wiêkszoci  o ile nie wszystkich  za jego ¿ycia, nale¿¹: CarI
C z e r n y  op. 3 na fort. solo oraz op. 3, 43, 44, 45 i 50 na 4 rêce, Karol L i p i ñ s k i  op. 9
nr 1 i nr 2, op. 26 i op. 43 na skrzypce i fort., Julian F o n t a n a  op. 34, Scherzo i Marsz
2
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czterorêczne w wydaniu M. Schlesingera oraz czêæ transkrypcji Breitkopfa
i Härtla, jest bezimienna. (Zbiorczy tytu³ dla kompozycji Chopina w wydaniu
Wessla ma odnosz¹cy siê do wszystkich dzie³, wymienionych w spisie, podtytu³:
S o l o & D u e t; ten ostatni termin oznacza³ w owym czasie grê na 4 rêce na
jednym fortepianie.) Znakomita wiêkszoæ tych transkrypcji ukazywa³a siê za
¿ycia Chopina, jest wiêc rzecz¹ nie do pomylenia, aby dzia³o siê to bez jego
wiedzy, a tym bardziej wbrew jego woli (to ostatnie zreszt¹ wykluczaj¹ nazwiska
autorów przeróbek, do których wchodzili równie¿ muzycy z nim zaprzyjanieni,
jak Czerny, Moscheles, Fontana czy Franchomme); poniewa¿ z drugiej strony
nie ma ¿adnych wzmianek Chopina w jego korespondencji z wydawcami, wiadcz¹cych o jakim zainteresowaniu siê spraw¹ przeróbek1, nasuwa siê przypuszczenie, ¿e z chwil¹ sprzeda¿y swych utworów wydawcom Chopin automatycznie dawa³ im prawo do dokonywania transkrypcji i prawdopodobnie wiêcej siê
ju¿ tymi sprawami nie zajmowa³. Opieraj¹c siê na tym przypuszczeniu, uwa¿amy przeróbki za dzie³a nieautentyczne, i jako takie nie uwzglêdniamy ich
¿a³obny z op. 35, op. 42 na 4 rêce, August F r a n c h o m m e  op. 55 na wiolonczelê i fort.,
Ferdynand D a v i d  op. 65 na fort. i skrzypce, Ignacy M o s c h e l e s  op. 65 na fort. solo.
Powy¿sza lista z pewnoci¹ nie jest kompletna (por. Thematisches Verzeichniss der im Druck
erschienenen Compositionen von Friedrich Chopin, Leipzig, Breitkopf& Härtel, b. d. [18601872];
Indeks Browna). Por. Linnemann, op. cit., s. 55: Równie¿ w ci¹gu roku [1833] zosta³y wydane
ró¿ne transkrypcje tych dzie³ [sporód op. 611, 13 i 14} na 4 rêce, na skrzypce i inne instrumenty.
1
Chopin kilkakrotnie wypowiada³ siê w listach w sprawie przeróbek swych dzie³, ale nie z okazji pertraktacji z wydawcami. Tak np. pisa³ do Tytusa Woyciechowskiego:
Or³owski narobi³ mazurków i walców z tematów mojego Koncertu. (27 III 1830)
Or³owski z moich tematów mazurki i galopady porobi³, które atoli prosi³em, aby nie drukowa³.
(10 IV 1830)
Co siê tycze mazurów z moich tematów, kupiecka chêæ zysku przemog³a. (17 IV 1833) (KCh l,
s. 116, 120, 121)
Z listu do rodziny:
[Franchomme] Przerobi³, jak wiecie, moj¹ Sonatê z marszem na orkiestrê  a jedno notturno
wczoraj mi przywióz³, pod które pod³o¿y³ s³owa O salutaris i które dobrze siê piewa. (8 VI 1847;
KCh II, s. 208)
O tym, ¿e Paulina Viardot piewa³a w Londynie transkrybowane przez siebie na g³os ¿eñski
jego Mazurki, Chopin pisze stamt¹d w kilku listach, m.in. do Wojciecha Grzyma³y:
A wczoraj na koncercie w Kowent-gard Viardowa moje mazurki piewa³a i kazali powtórzyæ. [...]
By³a z inn¹ min¹ jak w Pary¿u i nie proszona ode mnie piewa³a moje rzeczy. (13 V 1848; KCh
II, s. 245)
Z powy¿szych, w ró¿nym czasie pisanych s³ów Chopina zdaje siê wynikaæ, ¿e nie sprzeciwia³ siê on zasadniczo transkrypcjom swych utworów, jak równie¿ ¿e ocenia³ je raczej od strony
artystycznej. (Podobnie wypowiada siê na ten temat Artur Hedley w cytowanej biografii Chopina,
oryg. ang., s. 107, t³um. pol., s. 132.)
Patrz równie¿ Aneks VI: List otwarty H. Berlioza w sprawie transkrypcji jego utworu.
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w WN. Jedyny wyj¹tek stanowiæ bêdzie Grand duo concertant, gdy¿ jego
transkrypcja na 4 rêce, nosz¹ca autorstwo Chopina i Franchommea, mo¿e byæ
autentyczna. Dlatego te¿ kompozycja ta wejdzie do jednego z suplementów.
EKSPERTYZY WYDAÑ

Pierwsze wydania dzie³ objêtych seri¹ A maj¹ zawsze zasadnicze znaczenie
dla rekonstrukcji tekstu Chopinowskiego, czasem nawet stanowi¹ one jedyne
ród³a podstawowe dla danego dzie³a (w wypadkach, gdy zaginê³y rêkopisy
stanowi¹ce dla nich podk³ad). Ka¿dy jednak egzemplarz ka¿dego z pierwszych
wydañ ka¿dej kompozycji musi byæ z osobna najdok³adniej zbadany. Po pierwsze: wystêpuj¹ tutaj trudnoci ekspertyzy w zasadzie wiêksze, ni¿ to ma miejsce
przy ekspertyzie autografów. Niezwykle bowiem ³atwo mylnie zakwalifikowaæ
dany egzemplarz, uznaj¹c go np. za pierwsze wydanie, podczas gdy mo¿e on
w rzeczywistoci pochodziæ albo z dalszego nak³adu rzeczywistego pierwszego
wydania, albo nawet z zmienionego merytorycznie  ju¿ na innych p³ytach
z adiustacjami wydawnictwa  drugiego wydania. Tego rodzaju pomy³ki zdarza³y
siê najbardziej nawet skrupulatnym redaktorom dzie³ Chopina. Zachodz¹ niekiedy wypadki tego rodzaju, ¿e wszystkie mo¿liwe wskazówki ekspertyzy nasuwaj¹
przypuszczenie, i¿ mamy do czynienia z pierwszym wydaniem  dopiero odnalezienie jeszcze wczeniejszego egzemplarza wyprowadza nas z b³êdu. Dlatego
te¿ w ekspertyzie pierwszych wydañ nale¿y uwzglêdniæ prócz tak zasadniczych
wskaników, jak technika sporz¹dzania druku czy numer p³yty, równie¿ i najdrobniejsze elementy druku literowego (np. ortografia i kroje liter strony tytu³owej,
cena) czy te¿ druku nutowego, a nawet dane z innych róde³1. Taki np. pewny 
zdawa³oby siê  sprawdzian jak numer p³yty wydawniczej, brany jako jedyne
i ostateczne kryterium, mo¿e ca³kowicie wprowadziæ w b³¹d, a to na skutek
ró¿nych zwyczajów, jakie w tej dziedzinie stosowali poszczególni wydawcy. Istniej¹ wypadki, ¿e jeden i ten sam wydawca (spotyka siê to np. u Breitkopfa
i Härtla) zachowuje pierwotny numer p³yty dla nastêpnych, zmienionych wydañ,
dokonanych ju¿ na innych p³ytach w kilkadziesi¹t lat po ukazaniu siê pierwszego wydania; mo¿emy wiêc stwierdziæ tutaj t e n s a m n u m e r p ³ y t y dla
r ó ¿ n y c h w y d a ñ i r ó ¿ n y c h t e k s t ó w. Przeciwnie rzecz siê przed1

Najlepszy tego przyk³ad mo¿e stanowiæ pierwsze wydanie francuskie Fantazji op. 13,
którego egzemplarz by³ w posiadaniu siostry Chopina, Ludwiki Jêdrzejewiczowej (zbiory TiFC,
M/175, fotokopia F. 615). Wszystko wskazywa³oby na to, ¿e egzemplarz ten jest najwczeniejszym nak³adem pierwszego wydania, gdyby nie recenzja utworu w Gazette Musicale (nr 24
z dnia 15 V 1834, s. 194, 195), w której to recenzji autor wytyka wydawcy opuszczenie kluczów a¿ w 6 miejscach utworu na dwóch stronach. Poniewa¿ w wy¿ej wymienionym egzemplarzu
w 5 wskazanych przez recenzenta miejscach widniej¹ klucze, a tylko w jednym brak jest tego¿
znaku, wynika z tego, ¿e mamy przed sob¹ skorygowany, nieco póniejszy nak³ad tej kompozycji.
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stawia w wypadku kiedy wydawca francuski Lemoine odkupi³ prawa wydawnicze
od Schlesingera (paryskiego) i przej¹³ od niego oryginalne p³yty, nie wprowadzaj¹c w nich zmian, natomiast zmieni³ numer p³yty na bie¿¹cy numer swej firmy;
zasz³a w tym wypadku sytuacja odwrotna: zastosowano r ó ¿ n e n u m e r y
p ³ y t dla t e g o s a m e g o w y d a n i a i t e g o s a m e g o t e k s t u muzycznego.
W tym miejscu musimy zrobiæ jedn¹ uwagê. Nie mo¿na a priori przyjmowaæ,
¿e nastêpny nak³ad lub nawet wydanie, sporz¹dzone przez pierwszego wydawcê, ma ni¿sz¹ wartoæ. Jest bowiem rzecz¹ niew¹tpliw¹, ¿e niektóre kompozycje
mia³y reedycjê jeszcze za ¿ycia Chopina. O tym z Warszawy pisze do syna
Miko³aj Chopin:
Nokturny Twoje i Mazurki zosta³y p o n o w n i e wydane w Lipsku, rozprzedano je tutaj w kilka dni1. (Podkr. J.E.)
Zapewne czêciej dotyczy³o to mniejszych form:
[...] Ja widzia³em niedawno w pewnym sk³adzie nut, ¿e walce, polonezy, utwory
maj¹ce wielk¹ wziêtoæ, s¹ bardzo poszukiwane; im krótsze, tym bardziej s¹
w modzie2.
Te póniejsze nak³ady, czy te¿ wydania, dokonane za ¿ycia kompozytora,
mog¹ wiêc przedstawiaæ równie¿ pierwszorzêdn¹ wartoæ, ale dopiero po stwierdzeniu w sporz¹dzaniu ich bezporedniego udzia³u twórcy.
Druga trudnoæ, ju¿ natury merytorycznej, wystêpuje dopiero po dokonaniu
ekspertyzy. Jest ni¹ mianowicie ocena wartoci badanego wydania od strony
stopnia odtworzenia ostatecznej intencji kompozytora. Wymienimy napotkane
w praktyce stopnie zbli¿enia druku do autentycznych róde³, rozpoczynaj¹c od
najwy¿szego z punktu widzenia przydatnoci dla wydania:
a) druk oparty na ostatecznej wersji autografu, korygowany przez kompozytora;
b) druk oparty na ostatecznej wersji autografu, nie korygowany przez kompozytora;
c) druk oparty na nieostatecznej wersji autografu, korygowany przez kompozytora;
d) druk oparty na nieostatecznej wersji autografu, nie korygowany przez
kompozytora;
e) druk oparty na kopii (wartociowszy, gdy kopia by³a korygowana przez
kompozytora, mniej wartociowy, gdy korygowana nie by³a);
f) druk oparty na innym druku (mog¹cym z kolei mieæ ró¿n¹ wartoæ w zale¿noci od kryteriów zawartych w poprzednich punktach).
1

List z dnia 13 IV 1833; KCh l, s. 225.
List Miko³aja Chopina do syna, pisany w jêz. francuskim, Warszawa, 7 XII 1833; KCh l,
s. 230 i 389.
2
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Je¿eli przypomnimy sobie uwagi o indywidualnych cechach i odchyleniach
pierwszych wydañ dzie³ Chopina, zdamy sobie sprawê z odpowiedzialnoci za
w³aciw¹ ocenê ka¿dego reprezentuj¹cego je druku oraz z koniecznoci stosowania postulowanej na pocz¹tku zasady i n d y w i d u a l n e g o t r a k t o w a n i a
róde³ do ka¿dej kompozycji z osobna. Przes³ankami za dla stwierdzenia tej
wartoci druków (podobnie zreszt¹ jak i innych róde³) s¹ odpowiedzi na dwa
zasadnicze pytania:
1. na czym opiera³o siê dane wydanie,
2. czy Chopin bra³ udzia³ w sporz¹dzeniu danego wydania.
Odpowied na pierwsze pytanie daje nam precyzyjne zrekonstruowanie f il i a c j i róde³, na drugie  stwierdzenie ich a u t e n t y c z n o  c i.
FILIACJA RÓDE£

Filiacja róde³  to inaczej ich pokrewieñstwo, lub cilej: zale¿noæ pomiêdzy ród³ami wywodz¹cymi siê z jakiego pierwowzoru. Ustalenie filiacji polega
na stwierdzeniu, który przekaz s³u¿y³ innemu za podk³ad, i jest jednym z najistotniejszych punktów edytorstwa ród³owego, a w wypadku edytorstwa dzie³ Chopina  ze wzglêdu na szczególne komplikacje  jest postulatem wêz³owym.
Pewne wskazówki, pozwalaj¹ce uchwyciæ nici wi¹¿¹ce autografy, kopie i druki,
znajdujemy czasem w korespondencji. Przyk³adem tego mo¿e byæ np. list Schlesingera do Kistnera z dnia 24 XI 1832, przy którym Schlesinger przesy³a
Kistnerowi próbne odbitki Mazurków op. 6 i 7 oraz Nokturnów op. 9 jako podk³ad
do druku, co poza tym pozwala nam przypuszczaæ, ¿e ten fragment schematu
filiacji zachodzi³ i w innych dzie³ach Chopina przez tych wydawców publikowanych (op. 8, 10, 11, 13, 14)1. Inne przyk³ady, wskazuj¹ce na prawdopodobne
pokrewieñstwo róde³, znajdujemy w listach samego Chopina:
Posy³am Ci Preludia. P r z e p i s z , T y i W o l f f [...]. Dasz p r z e p i s a n e
P r o b s t o w i , a m a n u s k r y p t P l e y e l o w i 2.

1

Por. Linnemann, op. cit., s. 53.
List do J. Fontany w Pary¿u, Valdemosa, 22 l 1839; KCh l, s. 334.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e we wszystkich listach Chopina, kiedy u¿ywa on s³owa manuskrypt
(w listach pisanych po francusku  manuscrit), ma zawsze na myli pisany p r z e z s i e b i e
rêkopis, czyli wed³ug naszej nomenklatury  a u t o g r a f, podobnie jak wtedy, gdy pisze mój
manuskrypt (mon manuscrit) czy te¿ ma copie. Prócz tego, koresponduj¹c w sprawach
wydawniczych, terminowi manuskrypt nadaje on równie¿ szersze znaczenie, odpowiadaj¹ce okreleniu m o j a k o m p o z y c j a. Na okrelenie kopii sporz¹dzonej przez kogo innego u¿ywa Chopin ró¿nych okreleñ, jak: przepisane, twoje itp. Nie jest rzecz¹ pewn¹, czy
Chopin pisz¹c po polsku u¿ywa³ okrelenia rêkopis. Wprawdzie w licie do rodziny z Wied2
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Do firmy Breitkopf i Härtel w Lipsku
Szanowni Panowie.
Poniewa¿ p. Paccini wydaje dnia 30 bm. jeden z moich Walców [op. 42] [...],
czujê siê w obowi¹zku przes³aæ Panom jedn¹ odbitkê. Mam nadziejê, ¿e wydanie
nie napotka trudnoci  [...] 1.
Przepisz jeszcze raz Tarantelê dla Wessla i oddaj mój manuskrypt Troupenasowi [...] 2.
Posy³am Ci Preludium [op. 45], wiêkszym charakterem dla Schlesingera,
a mniejszym dla Mechettego3.
Przepisz [Allegro de concert]. T w o j e zostanie w Pary¿u4.
W korespondencji Chopina znajdujemy tak¿e innego typu wskazówki, równie
cenne dla rekonstrukcji pokrewieñstwa róde³, a mianowicie wtedy, kiedy oferuje
on lub kwituje sprzeda¿ kompozycji jednemu wydawcy, z prawami wydawniczymi
na inne kraje (wszystkie podkrelenia J.E.):
Otrzyma³em od p. Maurycego Schlesingera sumê czterystu franków na rachunek
tysi¹ca piêciuset franków, za które sprzeda³em mu prawo w³asnoci n a F r a n c j ê 4 mazurków opus [33] oraz trzech Walców na fortepian z prawem
w³asnoci n a F r a n c j ê i N i e m c y.
FF Chopin 5
Ja, ni¿ej podpisany, stwierdzam, ¿e sprzeda³em Panu Maurycemu Schlesingerowi na jego w y ³ ¹ c z n ¹ w ³ a s n o  æ n a w s z y s t k i e k r a j e Etiudê mojej
kompozycji, przeznaczon¹ do Metody metod pianistów pp. Moschelesa i Fétisa,
i ¿e otrzyma³em od niego sumê dwustu franków.
Fryderyk Chopin6
nia (14 V 1831) czytamy to s³owo a¿ trzy razy (KCh l, s. 173), list ten jednak cytowany jest
wed³ug Karasowskiego, który  jak wiadomo  zmienia³, korygowa³, uzupe³nia³ oryginalne
brzmienie listów Chopina. Zmiana Karasowskiego manuskrypt na rêkopis wydaje siê jeszcze
prawdopodobniejsza, je¿eli zauwa¿ymy, ¿e ju¿ w 1825 r. u¿ywa Chopin terminu manuskrypt (list
do rodziny, Szafarnia, 26 VIII 1825; KCh l, s. 5556). W wielu miejscach KCh wystêpuje s³owo
rêkopis, ale ma to miejsce wy³¹cznie w listach t³umaczonych z francuskiego, gdzie u¿yte s¹
okrelenia manuscrit (najczêciej) lub copie.
1
List z dnia 18 VI 1840, pisany w jêz. francuskim; KCh II, s. 89 i 333.
2
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 26 VII 1841; KCh II, s. 24.
3
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 6 X 1841; KCh II, s. 39.
4
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 18 X 1841; KCh II, s. 44.
5
Pokwitowanie dla M. Schlesingera z dat¹ 10 VIII 1838, pisane w jêz. francuskim; KCh l,
s. 325 i 441.
6
Pokwitowanie dla M. Schlesingera z dat¹ 19 XI 1839, pisane w jêz. francuskim; KCh l,
s. 369 i 453.
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Otrzyma³em od p. Maurycego Schlesingera sumê piêciuset franków za odst¹pienie na w y ³ ¹ c z n ¹ w ³ a s n o  æ drugiej Etiudy dla Metody metod pianistów
Chopin1
Pisa³em do Pleyela przy Preludiach, ¿e mu Balladê (któr¹ ma Probst dla
Niemiec) za tysi¹c dajê; za Polonezy 2 (dla F r a n c j i, A n g l i i i N i e m i e c;
bo na Balladzie koñczy siê Probsta engagement) ¿¹da³em tysi¹c piêæset [...]2.
Ustalone za pomoc¹ kryteriów wewnêtrznych filiacje tych utworów potwierdzaj¹, ¿e sprzedanie danemu wydawcy (przewa¿nie jednemu z francuskich) praw na
inne kraje, np. na Angliê albo równoczenie na Niemcy i Angliê, co równa³o siê
zwrotowi na wszystkie kraje lub na wy³¹czn¹ w³asnoæ, zobowi¹zywa³o danego wydawcê do dostarczenia podk³adu wspó³wydawcom, zazwyczaj w postaci
egzemplarzy korektowych, zwalniaj¹c tym samym Chopina od troski sporz¹dzania wtórników autografów czy te¿ kopii. Tê regu³ê zdaj¹ siê potwierdzaæ fragmenty korespondencji Chopina:
Troupenas kupi³ moje 7 kompozycji i z Wesslem interesa prowadziæ prosto
bêdzie, wiêc T y s i ê n i e t r o s z c z3. (Podkr. J.E.)
Odczytawszy Twój list, widzê, ¿e on siê o sam Pary¿ pyta, wiêc e l u d u j
[za³atw wymijaj¹co] tê kwestiê, jak mo¿esz, tylko mu  p i e w a j 3000 p o u r
l e s 2 p a y s (a 2000 na sam Pary¿), gdyby sam Ciê bardzo o to pyta³,
poniewa¿ la condition des 2 pays l¿ejsza jemu i m n i e d o g o d n i e j s z a [...]4
(Podkr. na pocz. listu oryginalne, ostatnie  J.E.)
Pomimo jednak ¿e podobne fragmenty korespondencji s¹ niezwykle cenne
dla ustalenia filiacji i czêsto naprowadzaj¹ szybko na w³aciwy lad, musz¹ byæ
w ka¿dym wypadku dodatkowo sprawdzane bezporednio z samymi ród³ami,
poniewa¿ zawsze jest mo¿liwe, ¿e jakie nieprzewidziane okolicznoci przeszkodzi³y w realizacji pierwotnego planu wydawniczego Chopina5. Z drugiej strony 
1

Pokwitowanie dla M. Schlesingera z dat¹ 1 XII 1839, pisane w jêz. francuskim; KCh l, s. 370
i 454.
2
List do J. Fontany w Pary¿u, Marsylia, 7 III 1839; KCh l, s. 336.
3
List do J. Fontany w Bordeaux, Pary¿, 23 IV 1840; KCh II, s. 8.
4
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 18 X 1841; KCh II, s. 45.
5
Do takich nie spe³nionych dezyderatów Chopina mo¿e byæ zaliczona np. sprawa sporz¹dzenia kopii Preludiów op. 28. W licie do Fontany z dnia 22 l 1839 pisze Chopin:
Posy³am Ci Preludia. P r z e p i s z , t y i W o l f f [...].
Nie wiadomo dok³adnie, co Chopin mia³ na myli: czy sporz¹dzenie w s p ó l n e przez
Fontanê i Wolffa jednej kopii, czy te¿ sporz¹dzenie d w ó c h kopii przez ka¿dego z nich
z osobna. W ka¿dym razie zachowa³a siê tylko jedna, pisana przez samego Fontanê, kopia
Preludiów, na lad drugiej nie natrafiono. W siatce filiacji róde³ do Preludiów istnienie drugiej
kopii przeznaczonej do druku wydaje siê w ogóle zbêdne.
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ze wzglêdu na fakt, ¿e tego rodzaju wzmianki zachowa³y siê w korespondencji
Chopina tylko odnonie do czêci jego kompozycji  g³ówny nacisk po³o¿yæ
musimy na kryteria pozwalaj¹ce wykrywaæ pokrewieñstwa z samych róde³,
zarówno rêkopimiennych, jak i drukowanych.
Kryteria te mo¿emy podzieliæ na z e w n ê t r z n e, jak: kolejnoæ wypisania
firm wydawniczych na karcie tytu³owej rêkopisu, zgodnoæ wypisanego na rêkopisie numeru z numerem p³yt danego wydania, pochodzenie danego rêkopisu
z archiwów odnonego wydawnictwa, zgodnoæ znaków sztycharskich dotycz¹cych podzia³u na systemy i strony z faktycznym podzia³em danego wydania itp.,
oraz w e w n ê t r z n e, a mianowicie zgodnoæ tekstu nutowego, w szczególnoci
w dziedzinie jego odmian, b³êdów i charakterystycznych cech graficznych.
Nie zapominaj¹c nigdy o zasadniczym postulacie indywidualnego badania
róde³, a wiêc i badañ ich filiacji dla ka¿dej kompozycji z osobna, mo¿na na
podstawie korespondencji Chopina, zachowanych rêkopisów oraz wyrywkowo
wyprowadzonych filiacji postawiæ wysoce prawdopodobn¹ hipotezê istnienia pewnych o k r e s ó w w twórczoci i pracach wydawniczych Chopina, w których to
okresach szczególnie czêsto wystêpuj¹ pewne typy pokrewieñstw, a inne nale¿¹
do wyj¹tków.
O k r e s p i e r w s z y, lata 183035 (op. 124, 26 i 27), mo¿na nazwaæ
okresem j e d n e g o a u t o g r a f u. W tym czasie wydania póniejsze opieraj¹
siê albo na autografie s³u¿¹cym za podstawê pierwszemu wydaniu, albo na
tym¿e istniej¹cym ju¿ wydaniu, albo wreszcie, je¿eli by³y to wydania równoczesne lub w bliskim terminie sporz¹dzone, na odbitkach korektorskich pierwszego
z nich. Z tego okresu nie zachowa³ siê ani jeden autograf-wtórnik i ani jedna
kopia, które by³yby przeznaczone jako podk³ady do druku; nie znajdujemy równie¿ w korespondencji Chopina ¿adnych wzmianek o kopistach.
O k r e s d r u g i, lata 183641 (op. 25, 2841), to okres w i e l k i c h k o p i s t ó w: Juliana Fontany, przebywaj¹cego w tym¿e okresie w Pary¿u, oraz Adolfa
Gutmanna. Z okresu tego zachowa³o siê szereg kopii1. Z zasady autografczystopis s³u¿y³ w tym czasie za podk³ad albo wydaniu francuskiemu, albo
niemieckiemu, a wówczas drugie z tych wydañ opiera³o siê na kopii.
O k r e s t r z e c i, lata 184247 (op. 5065), to okres k i l k u a u t o g r a f ó w
 dwóch, a dla niektórych kompozycji prawdopodobnie nawet trzech, s³u¿¹cych
za podstawê poszczególnym wydaniom. W wypadku dwóch autografów przypuciæ wtedy mo¿na istnienie kopii sporz¹dzonej raczej przez przygodnych kopistów, s³u¿¹cej za podk³ad dla trzeciego wydawcy. Tê tezê, wysnut¹ z przeprowadzonych szczegó³owo badañ filiacji niektórych kompozycji omawianego okresu,
zdaj¹ siê potwierdzaæ wyj¹tki z korespondencji Chopina (podkr. J.E.):
1
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Proszê Ciê o tê przys³ugê, bo w tym licie s¹ m o j e m a n u s k r y p t a m oz o l n i e p i s a n e: nie chcê go ¿adnym niepewnym losom powierzaæ1.
Moje manuskrypta nic nie warte, ale by mi w i e l k i e j p r a c y s i ê n a r o b i³ o, ¿eby zaginê³y2.
Od strony trzech pierwszych wydañ okresy te przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
W y d a n i a f r a n c u s k i e we wszystkich trzech okresach opiera³y siê
w wiêkszoci na autografach Chopinowskich, w trzecim jednak¿e okresie niejednokrotnie na ich nieostatecznych redakcjach.
W y d a n i a n i e m i e c k i e w pierwszym okresie rzadziej mia³y za podk³ad
autografy, czêciej wczeniejsze od nich wydania francuskie lub ich odbitki
korektorskie; w drugim okresie opiera³y siê b¹d na kopiach, b¹d na autografach, za to w trzecim  najczêciej na autografach w ostatecznej redakcji,
a je¿eli na kopiach, to bardzo starannie przez Chopina korygowanych (np. Berceuse op. 57).
W y d a n i a a n g i e l s k i e  jeli chodzi o sprecyzowanie róde³ stanowi¹cych dla nich podk³ady  przysparzaj¹ najwiêcej trudnoci, szczególnie na
przestrzeni pierwszego i drugiego okresu. Z korespondencji Chopina wynika, ¿e
pocz¹tkowo wydawca niemiecki Probst mia³ prawo druku jego kompozycji na
Angliê, póniej za na d³ugi czas prawo to przekaza³ Chopin wydawcom francuskim (Troupenasowi i Schlesingerowi). Oni to zapewne przesy³ali wydawcy angielskiemu podk³ady do druku; czy by³y to autografy s³u¿¹ce im pierwotnie do
wydañ, czy te¿ odbitki korektorskie ich wydawnictw  mog¹ wykazaæ badania
róde³ do poszczególnych utworów. Wiadomo jednak¿e ju¿ w tej chwili, ¿e np.
utwory wydane w 1836 r. (op. 22, 24, 26 i prawdopodobnie op. 23) opiera³y siê
b¹d na ukoñczonych ju¿ wydaniach francuskich, b¹d na ich odbitkach, korektorskich, a za podk³ad do Taranteli op. 43 s³u¿y³a Wesslowi najprawdopodobniej
kopia Fontany. Nieco wiêcej danych mamy odnonie do okresu trzeciego; jest
w ka¿dym razie bardzo prawdopodobne, ¿e dla op. 53, 54, 59, 60, 61 i 62 sam
Chopin sporz¹dza³ dla Wessla wtórniki swych autografów.
Jak ju¿ powy¿ej zaznaczono, w ramach tego podzia³u mog¹ siê zdarzyæ
wyj¹tki. Równoczenie jednak mo¿e on byæ przydatny jako punkt wyjcia przy
ustalaniu filiacji niekompletnych róde³ do poszczególnych utworów.
AUTENTYCZNOÆ RÓDE£

W wypadku a u t o g r a f u stwierdzenie udzia³u twórcy sprowadza siê do ekspertyzy grafologicznej pisma nutowego. Mo¿na tutaj nadmieniæ, ¿e nawet
1

List do Wojciecha Grzyma³y w Pary¿u, pisany z Nohant na wiosnê 1842; KCh II, s. 60.
List do Wojciecha Grzyma³y w Pary¿u, pisany w Nohant w pocz¹tku padziernika 1843; KCh
II, s. 84.
2
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najpowa¿niejsi biografowie, redaktorzy wydañ, bibliotekarze pope³niali w tej materii omy³ki, przypisuj¹c kopie  najczêciej Fontany, czasem równie¿ i innych
kopistów  samemu Chopinowi1. Przy badaniu autentycznoci k o p i i (je¿eli
mamy w ni¹ bezporedni wgl¹d) rozstrzyga ekspertyza naniesionych znaków,
która mo¿e dowieæ, ¿e pochodz¹ one od autora dzie³a; jest ona o tyle trudniejsza, o ile mniej dodatkowych znaków w danej kopii siê znajduje. Podobnie
przedstawia siê sprawa w wypadku naniesieñ korektorskich w odbitkach korektorskich pierwszych wydañ (tutaj nale¿y nadmieniæ, ¿e w tej chwili posiadamy
w ewidencji tylko jeden egzemplarz jednego utworu z korekt¹ przeprowadzon¹
przez Chopina2). Tak wiêc zarówno w stosunku do nie zachowanych kopii, jak
i nie istniej¹cych odbitek korektorskich pierwszych wydañ, do stwierdzenia mo¿liwoci korekty Chopina pozostaj¹ nam tylko kryteria stylistyczne.

1

Oto niektóre przyk³ady b³êdnego przypisania samemu Chopinowi rêkopisów nutowych,
bêd¹cych w rzeczywistoci pisanymi obc¹ rêk¹ kopiami jego dzie³:
21. F. Niecks, F. Chopin (t³um. niem.), Leipzig 1890, do³¹czona na koñcu t. II (s. 414) kopia
Fontany Preludium c op. 28 nr 20.
22. K. Parnas, Album Fr. Chopina powiêcone Marii Wodziñskiej, Breitkopf & Härtel, Lipsk
1910, kopia 9 utworów Chopina sporz¹dzona przez Ludwikê Jêdrzejewiczow¹.
23. F. Hoesick, Chopin, t. II, Warszawa 1911, s. 323  jak w punkcie 1.
24. F. Chopin, Pianoforte-Werke (red. l. Friedman) VI Scherzos  zamieszczona przed
tekstem nutowym kopia Fontany pocz¹tku Scherza b op. 31. (Tutaj mog³a redaktora
wprowadziæ w b³¹d adnotacja Autograph, zrobiona prawdopodobnie przez pracownika
firmy Breitkopf & Härtel na stronie tytu³owej rêkopisów, s³uszna o tyle, ¿e  jak to ma
miejsce w wypadku wielu kopii sporz¹dzanych jako podk³ady do druku  strona tytu³owa
wypisana jest w³asnorêcznie przez Chopina.)
25. Jw.  IX Sonaten  zamieszczona przed tekstem nutowym kopia Gutmanna pocz¹tku
Marsza ¿a³obnego z Sonaty b op. 35.
26. L. Binental, Chopin (franc.), Paris 1934, tabl. XLV  jw.
27. Dzie³a Wszystkie (red. Paderewski, Bronarski, Turczyñski), t. VI, Sonaty  zamieszczone
przed tekstem nutowym kopie Gutmanna pocz¹tku l czêci i fragmentu IV czêci Sonaty b
op. 35.
28. Jw.  t. XVII, Pieni  zamieszczona przed tekstem nutowym kopia Precz z moich
oczu, sporz¹dzona przez Ludwikê Jêdrzejewiczow¹.
29. Kopia J. Fontany Taranteli op. 43, znajduj¹ca siê w Bibliothèque du Conservatoire w Pary¿u, uwa¿ana by³a przez d³ugi czas za autograf Chopina.
10. Rêkopis Walca h WN 19, znajduj¹cy siê w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie, reprodukowany w Dzie³ach Wszystkich, t. IX, Walce, przed tekstem nutowym, do dzi dnia uchodzi za
autograf. Autor niniejszego Wstêpu wyklucza pochodzenie tego rêkopisu od samego Chopina.
(Por. ni¿ej: Zasady ustalania..., Kopie.)
2

Cztery strony Etiudy a op. 10 nr 2, na odbitce korektorskiej wydania M. Schlesingera
(Pary¿), znajduj¹ce siê w zbiorach Bibliothèque de l0péra w Pary¿u Rés. 50(4), fotokopia zbiory
TiFC F.1471. Patrz ilustracja 10.
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Stylistyczne kryteria autentycznoci
Problem, czy dane zaginione ród³o mog³o nosiæ lady rêki Chopina, wystêpuje zazwyczaj wtedy, kiedy w dalszych przekazach pochodz¹cych z owego ród³a
zauwa¿amy jakie odmiany i nie jestemy pewni, komu przypisaæ ich autorstwo:
czy kompozytorowi, czy kopicie, czy wreszcie adiustacji wydania. Aby wiêc,
o ile mo¿noci, nie pope³niaæ b³êdu w ich kwalifikacji, nale¿y wyodrêbniæ pewne
chwyty kompozytorskie Chopina, szczególnie dla niego charakterystyczne, nie
bêd¹ce równoczenie powszechnie stosowanymi chwytami. D³ugie obcowanie
z autentycznymi ród³ami chopinowskimi oraz przeprowadzona na nich obserwacja procesu twórczego u Chopina pozwala wydzieliæ kilka z tych chwytów i przyj¹æ je jako k r y t e r i a s t y l i s t y c z n e przy dochodzeniu a u t e n t y c z n o  c i.
Kryteria te, brane pojedynczo, wskazuj¹ zazwyczaj tylko na pewien stopieñ
prawdopodobieñstwa autentycznoci, je¿eli jednak znajdziemy ich w danym przekazie wiêcej, stopieñ autentycznoci znacznie wzronie. Poni¿ej omówiê krótko
najbardziej charakterystyczne z nich.
1. Wiêksze prawdopodobieñstwo autentycznoci maj¹ wersje z r ó ¿ n i c o w a n e ni¿ analogiczne. O bogactwie inwencji Chopina, jej ruchliwoci i subtelnoci, pisa³em na pocz¹tku niniejszego Wstêpu. Najprostszym sposobem jej
realizacji by³o stosowanie ró¿nych wersji przy okazji powrotu podobnych odcinków muzycznych na przestrzeni danego utworu. Wra¿liwoæ Chopina na najl¿ejsze odcienie dwiêkowe, tak zgodnie podkrelana przez s³uchaczy jego w³asnej gry, w naturalny sposób wypowiada³a siê w kompozycji za pomoc¹ najsubtelniejszych odchyleñ, daj¹cych w rezultacie wzbogacanie palety brzmieñ
i urozmaicenie przebiegów dwiêkowych1. Do tego mog³a dochodziæ jeszcze
1

Nie wszyscy redaktorzy wydañ dzie³ Chopina zdawali sobie dobrze sprawê z tego charakterystycznego dla niego sposobu mylenia muzycznego, wielu z nich natomiast, pos³uguj¹c siê
obc¹ Chopinowi zasad¹ analogii, stosowanej jako ukryte lub jawne za³o¿enie redagowania jego
dzie³, zniekszta³ca³o oryginalny tekst. Zjawisko to najdobitniej opisa³ E. Ganche w swej ksi¹¿ce
Voyages avec F. Chopin, Paris 1934, s. 126127:
Dwie zmiany na przestrzeni ca³ego dzie³a stosowane uderzaj¹ natychmiast; zmieniane s¹ ³uki
oraz przywracana jest symetria, podczas gdy Chopin bardzo czêsto jej unika³. [...] We wszystkich
wydaniach, które ukaza³y siê po pierwszym [winno byæ raczej  pierwszych  J.E.], liczne
miejsca s¹ powtarzane w sposób identyczny; tymczasem stwierdzamy, ¿e Chopin nie przestrzega³
zasady symetrii i dok³adnoci przy powtórkach. Lekcewa¿y³ on pendants  je¿eli tylko uwa¿a³
to za stosowne. Kiedy odtwarza³ powtórnie pewn¹ iloæ taktów, zmienia³ je nieco, b¹d przez
dodanie czy ujêcie nuty, b¹d dodanie ³uku czy zmianê wartoci; prawie zawsze jest jaka
zmiana, wskazuj¹ca u kompozytora na chêæ unikniêcia monotonii w dziele o wiêkszej iloci
powtórzeñ. Widoczne jest, ¿e Chopin nie troszczy³ siê o to, co napisa³ na innej stronie, i ¿e
pragnie ustawicznej rozmaitoci.
Rewizorzy, korektorzy, kontrolerzy, inspektorzy arcydzie³ muzyki na gie³dzie handlowej, wzi¹wszy w swe rêce dzie³o Chopina, os¹dzili, ¿e brak symetrii by³ wynikiem b³êdu druku albo nieuwagi, i popieszyli ujednoliciæ wszystkie ró¿nice, sp³aszczaj¹c dzie³o w prawid³ach.
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inna cecha mylenia twórczego Chopina, a mianowicie m y  l e n i e p i a n i s t y c z n e, które by³o zapewne podniet¹ do stosowania innych uk³adów dwiêkowych, kiedy przy okazji powtórzeñ danych ustêpów w innych tonacjach nastêpowa³y zmiany w uk³adzie bia³ych i czarnych klawiszów.
Tak wiêc analogia jako zasada kompozytorska nie jest cech¹ charakterystyczn¹ dla Chopina. Napotykamy j¹ jednak w ró¿nych elementach jego utworów,
z ró¿n¹ czêstotliwoci¹: najrzadziej w melodyce i harmonice, czêciej w rytmice,
najczêciej w technicznych figuracjach. Kiedy za mamy w¹tpliwoæ, czy dane
odchylenie nie jest przypadkiem b³êdem drukarskim, za jego wiadomym wprowadzeniem przez Chopina bêd¹ przemawia³y dwa argumenty: a) odchylenie to
musi byæ s³uchowo uchwytne, b) prawdopodobieñstwo celowego wprowadzenia
zró¿nicowania bêdzie wiêksze, je¿eli wyst¹pi ono równoczenie w dwóch lub
wiêcej elementach (np. w rytmice i frazowaniu, w harmonii i melodii lub tp.) ni¿
tylko w jednym.
2. Wiêksze prawdopodobieñstwo autentycznoci maj¹ wersje o wiêkszej e k o n o m i i d  w i ê k o w e j. Mo¿na to równie¿ wyraziæ w ten sposób, ¿e Chopin
n i e p i s a ³ z b ê d n y c h n u t. Istniej¹ przyk³ady skrelenia przez Chopina
w zasadzie dobrze brzmi¹cych dwiêków, ale w danym kontekcie niekoniecznych.
3. Wiêksze prawdopodobieñstwo autentycznoci posiadaj¹ wersje wyra¿one
w pimie nutowym mniejsz¹ iloci¹ znaków; mo¿na to okreliæ jako zasadê
e k o n o m i i p i s o w n i m u z y c z n e j. Dan¹ treæ muzyczn¹ Chopin wypisywa³
zawsze w mo¿liwie najprostszy, czasem nawet pozornie nieprawid³owy sposób,
jednak¿e dla wnikliwego muzyka zawsze czytelny i t³umacz¹cy siê dwiêkowo.
4. Cech¹ charakterystyczn¹ dla Chopina jest z a s a d a s t o p n i o w a n i a iloci
Chopin nie dzia³a³ nigdy nierozwa¿nie, posiada³ on swe racje, którym nale¿a³oby siê nie sprzeciwiaæ, ale raczej próbowaæ je odkryæ, poniewa¿ s¹ one zawsze usprawiedliwione prawami
geniuszu.
Sk³onnoæ Chopina do urozmaicania wszelkiego rodzaju powtórzeñ podkrelaj¹ te¿ inni
badacze twórczoci Chopina:
Mówi¹c [...] o powtarzaniu motywów, z góry przyj¹æ musimy p o w t a r z a n i e z z a s t o s o w a n i e m w a r i a c j i, a wiêc powtarzanie z e z m i a n a m i  czy to wskutek zastosowania
ornamentu, czy innych modyfikacji. Dos³owne powtarzanie przedstawi siê natomiast jako zjawisko
zupe³nie wyj¹tkowe. (Bronis³awa Wójcik-Keuprulian, Melodyka Chopina, Lwów 1930, s. 225.)
Zupe³nie wierne transkrypcje s¹ u Chopina o wiele rzadsze od takich, które zawieraj¹ wariacje
w melodii, zmiany w uk³adzie, w poszczególnych akordach itd., nie mówi¹c o ró¿nicach spowodowanych zmian¹ trybu. (L. Bronarski, Harmonika Chopina, Warszawa 1935, s. 169.)
Aby wyrobiæ sobie pojêcie o pomys³owoci Chopina w ró¿nicowaniu materia³u dwiêkowego,
wystarczy porównaæ podobne, nie budz¹ce w¹tpliwoci tekstowych miejsca kilku sporód jego
kompozycji, choæby np. w Nokturnie H op. 9 nr 3, w Mazurku a op. 17 nr 4 lub tematy
w ekspozycjach i repryzach pierwszych czêci Koncertów e op. 11 i f op. 21 czy Sonat b op. 35
i h op. 58.
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elementów danych uk³adów na odcinkach o jednorodnej fakturze fortepianowej
(np. iloci dwiêków w akordach, ostroci dysonansów, iloci nut w figuracjach
itp.), co w rezultacie daje p³ynnoæ przebiegu muzycznego danego odcinka.
5. W dziedzinie harmoniki charakterystyczn¹ dla Chopina cech¹ jest zasada
³ ¹ c z e n i a f u n k c j i h a r m o n i c z n y c h b¹d za pomoc¹ dwiêków wspólnych, b¹d za pomoc¹ wyprzedzania na tle funkcji poprzednich dwiêków nale¿¹cych ju¿ do nowych funkcji.
6. Z dwóch równorzêdnych ród³owo wersji prawdopodobniejszymi z punktu
widzenia autentycznoci s¹ wersje  m i e l s z e ni¿ bardziej konwencjonalne.
Z jednej strony nowatorstwo Chopina w dziedzinie harmoniki, melodyki, czy
faktury fortepianowej jest rzecz¹ nie wymagaj¹c¹ uzasadnienia, z drugiej 
posiadamy liczne przyk³ady adiustowania ju¿ w pierwszych wydaniach mielszych brzmieñ Chopinowskich (szczególnie w dziedzinie chromatyki), jak równie¿ wyg³adzania niekonwencjonalnych zwrotów muzycznych przez póniejszych redaktorów dzie³ Chopina, wród nich nawet bezporednich jego uczniów.
7. Mo¿na wyledziæ u Chopina stosowanie zasady r e a l n o  c i b r z m i e n i a f o r t e p i a n o w e g o, co wynika³o z doskona³ego zdawania sobie sprawy
z nieci¹g³oci i szybkiego zanikania dwiêku fortepianowego. Dla osi¹gniêcia
realnego trwania brzmienia Chopin raczej powtarza³ dany dwiêk, ni¿ nadawa³
mu zbyt d³ug¹ wartoæ. St¹d w razie w¹tpliwoci co do autentycznoci dwóch
wersji dajemy czêciej pierwszeñstwo wersjom powtarzaj¹cym dwiêki ni¿ ³¹cz¹cym je1.
1

Uczeñ Chopina, F. H. Péru, tak pisze w swych wspomnieniach o Chopinie (Moje wspomnienia o Fryderyku Chopinie, Przegl¹d Muzyczny, Warszawa 1914, nr 2, cyt. wg Czartkowski Je¿ewska, Chopin ¿ywy, Warszawa 1958, s. 437):
Gdy wreszcie mia³em szczêcie zostaæ jego uczniem, kaza³ mi najpierw æwiczyæ siê w ró¿nych
sposobach uderzenia klawisza i pokazywa³ mi, w jaki sposób dochodzi³ do wydobywania
z jednego klawisza ró¿norodnego zabarwienia dwiêków, uderzaj¹c dwadziecia razy i za ka¿dym
razem inaczej,
Interesuj¹c¹ uwagê na ten sam temat wypowiada Gerald Abraham w swej ksi¹¿ce pt.
Chopins Musical Style (London-New-York-Toronto, 2 wyd., 1941), pisz¹c o melodyce Chopina
(s. 6465):
Dajmy jeden tylko przyk³ad jego metody: wywo³uje on cudowne efekty pseudocantabile poprzez
powtarzanie nuty zamiast jej przetrzymania. (Patrz pocz¹tek Nokturnu b op. 9 nr 1 jako jeden
z setek przypadków, takt 11 czêci sostenuto z pierwszego Impromptu [As op. 29] jako przyk³ad
nieco bardziej subtelnej intensyfikacji melodii za pomoc¹ tego rodka.) Sposób ten pochodzi
w prostej linii od vibrato i Bebung klawikordzistów; Mozart i Beethoven nie pomijaj¹ go; w³aciwe
jednak Chopinowskie zastosowanie tej szczególnej figury melodycznej przynale¿y w mniejszym
stopniu do praktyk wielkich jego poprzedników, jak raczej do Johna Fielda (por. pocz¹tek Nokturnu c nr 2). Nie mo¿na te¿ przeoczyæ faktu, ¿e sami w³oscy kompozytorzy operowi u¿ywaj¹
zarówno efektu parlando  mówienia na pojedynczej nucie  jak i koloraturowej repetycji nut.
Dodam od siebie jeszcze kilka przyk³adów powtarzania dwiêku, które mia³o zapewne na
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8. Poniewa¿ Chopin nie myla³ abstrakcyjn¹ wyobrani¹ dwiêkow¹, ale kojarzy³ j¹ zawsze z kategoriami czuciowymi rêki jako aparatu gry, co mo¿na najprociej wyraziæ w ten sposób, ¿e Chopin s ³ y s z a ³ i r ó w n o c z e  n i e c z u ³
w rêce swoje dzie³o muzyczne, z dwóch w¹tpliwych wersji dajemy pierwszeñstwo, jako prawdopodobnie bardziej autentycznej, wersji w y g o d n i e j s z e j
f o r t e p i a n o w o.
W tym miejscu nale¿y zrobiæ kilka koniecznych, choæ oczywistych uwag:
1. Powy¿sze kryteria nie pretenduj¹ do charakterystyki stylu Chopinowskiego,
maj¹ jedynie pomocnicze znaczenie dla ustalenia wiêkszego prawdopodobieñstwa autentycznoci wersji, ewentualnie  na podstawie wiêkszej iloci takich
wersji  autentycznoci róde³.
2. Kryteria te nie wyczerpuj¹ zagadnienia, mog¹ bowiem zaistnieæ tego rodzaju konteksty muzyczne, które spowoduj¹ koniecznoæ zastosowania innych sprawdzianów autentycznoci; powy¿ej wymienione wystêpuj¹ jedynie na tyle czêsto,
¿e mo¿na je by³o uogólniæ.
3. Podkrelam z naciskiem, i¿ wy¿ej wyliczone kryteria nie s³u¿¹ ani do mechanicznego ich stosowania, ani tym bardziej do naginania przekazywanego
przez ród³a tekstu do przyjêtych z góry za³o¿eñ. Stosujemy je tylko w tych wypadkach, kiedy w braku innych kryteriów musimy z kilku równorzêdnych róde³
czy wersji wybraæ ród³o lub wersjê podstawow¹. W takim wypadku dajemy
celu szczególne jego modulowanie  b¹d w kierunku intensyfikacji, b¹d os³abiania: Koncert e
op. 11, cz. II, t. 29, Koncert f op. 21, cz. II, t. 32 i 76, Nokturn Fis op. 15 nr 2, t. 24, Nokturn Des
op. 27 nr 2, t. 28 (wariant Chopinowski wprowadzony po raz pierwszy do WN), Nokturn g op. 37
nr 1, t. 16, 32, 82, Nokturn Fis op. 48 nr 2, t. 100101, Mazurek As op. 24 nr 3, t. 32, 36,
Polonez cis op. 26 nr 1, t. 33, Ballada F op. 38, t. 46, Allegro de concert op. 46, t. 87.
W zwi¹zku z tym problemem mo¿na wysun¹æ dwie hipotezy:
Poniewa¿ w wielu kompozycjach Chopina obserwujemy zjawisko ró¿nych wersji: powtarzanych lub przetrzymywanych nut tej samej wysokoci, zjawisko zbyt czêste na to, aby je zawsze
uznaæ mo¿na za b³¹d opuszczenia ³uku, a z drugiej strony zjawisko t³umacz¹ce siê artystycznie
piêknem obu wersji (wymieñmy tylko kilka: Mazurek fis op. 6 nr 1, pocz¹tek, Mazurek gis op. 33
nr 1, t. 2 i 38, Ballada As op. 47, t. 67, Ballada f op. 52, t. 99100, 156157), nasuwa siê
przypuszczenie, ¿e Chopin w a h a ³ siê pomiêdzy obu wersjami, a mo¿e nawet inwencja jego
porusza³a siê wtedy w jakiej s t r e f i e p o  r e d n i e j, dla której przetrzymanie lub po³¹czenie
nut by³y wypadkami skrajnymi.
Druga hipoteza wi¹¿e siê z faktem, ¿e w niektórych egzemplarzach lekcyjnych uczniów
znajduj¹ siê dopisane przez Chopina ³uki pomiêdzy nutami w drukowanych egzemplarzach
powtarzanymi. Nie musi to zawsze znaczyæ, ¿e jest to korekta opuszczonego przez sztycharza
znaku. Dodanie przez Chopina ³uku mog³o byæ wynikiem tego, ¿e powtarzane dwiêki C h o p in o w i s a m e m u brzmia³y na pewno p i ê k n i e, natomiast u c z n i o m, nie operuj¹cym tak
olbrzymi¹ skal¹ dwiêkow¹ jak ich mistrz (a takich uczniów na pewno by³a wiêkszoæ), powtarzanie brzmia³o g o r z e j; st¹d po³¹czenie dwiêków by³o jak gdyby doranie mniejszym z³em
artystycznym, ale nie ostateczn¹ intencj¹ autora. (Patrz: Wstêp do WN, cz. II, Zagadnienia
wykonawcze, £uki.)
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pierwszeñstwo temu przekazowi, w którym spotykamy powy¿sze, charakterystyczne dla twórczoci Chopina kryteria stylistyczne, i to w miarê mo¿noci
w wiêkszej ich liczbie ³¹cznie.
Korekty Chopina
Problem autentycznoci kopii i druków zwi¹zany jest cile ze spraw¹ korekt
Chopina. Fragmentarycznie dotykalimy tej kwestii przy okazji kopii i druków.
Tutaj poczynimy kilka ogólniejszej natury uwag. Mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e Chopin nie lubi³ korygowaæ swoich dzie³  nie by³ on zreszt¹ pod tym
wzglêdem wyj¹tkiem wród twórców1. Wprawdzie korektê Etiud op. 10 przeprowadza³ pedantycznie2, jednak¿e z biegiem czasu chêtniej wyrêcza³ siê w tej
dziedzinie Julianem Fontan¹. W niektórych fragmentach korespondencji Chopin
jak gdyby niemia³o mu to sugeruje:
Posy³am Ci Preludia. Przepisz Ty i Wolff; m y  l ê, ¿ e b ³ ê d ó w n i e m a3.
(Podkr. J.E.)
W innych mówi wyraniej:
Posy³am Ci d w a Nokturna [...] Mo¿e tam jeszcze bemolów albo krzy¿yków
brak4 .
Kiedy indziej znów dziêkuje mu za korektê:
Pleyel do mnie pisa³, ¿e bardzo obligeant, ¿e poprawi³ Preludia 5.
W tej sprawie wypowiada siê równie¿ sam Fontana, kiedy ofiaruj¹c sw¹
wspó³pracê w wydaniu dzie³ pomiertnych, pisze do Ludwiki Jêdrzejewiczowej:
Mo¿e wspomina³ Pani, i¿ przez wiele lat od przybycia mego do Pary¿a w r. 1835
ile razy co drukowa³, prosi³ mnie o przegl¹danie naprzód manuskryptów, bo
1

Prof. Konrad Górski przy okazji omawiania sprawy korekt Chopina tak pisze w swej recenzji
(maszynopis, zbiory TiFC, s. 34):
Nie mogê siê powstrzymaæ w tym miejscu od stwierdzenia, ¿e pod tym wzglêdem zachodzi³a,
ca³kowita analogia miêdzy postêpowaniem Chopina i Mickiewicza. Ze wzglêdu na ró¿ne braki
autografy poety nie mog³y byæ podstaw¹ druku, trzeba by³o wiêc dawaæ do drukami kopie jego
dzie³. Tych kopii Mickiewicz nie umia³ porz¹dnie sprawdziæ, bo maj¹c przed oczami w³asny tekst
ulega³ pokusie dalszego stylistycznego poprawiania, a nie dostrzega³ b³êdów kopisty, korekty za
drukarskiej nienawidzi³ i wyrêcza³ siê tu pomoc¹ ró¿nych, nie zawsze przygotowanych do wykonania takiej pracy przyjació³. St¹d te¿ tekstologia Mickiewicza nastrêcza³a mnóstwo k³opotów
analogicznych do zadañ, jakie stoj¹ przed wydawcami Chopina.
Por. tego¿ autora Z historii i teorii literatury, seria II, Warszawa 1964, Co rozumieæ nale¿y
przez rolê autora przy sporz¹dzaniu poprawnej edycji tekstu, s. 266273.
2
Patrz ilustracja 10; por. przypis 2. na s. 100.
3
List do J. Fontany w Pary¿u, Valdemosa, 22 l 1839; KCh l, s. 334.
4
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 1 XII 1841; KCh II, s. 48.
5
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 8 VIII 1839; KCh l, s. 354.
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siê tymi drobiazgami prawie nigdy nie chcia³ zajmowaæ, nastêpnie o korekty
druków 1.
Najlepiej chyba jednak charakteryzuje swój ma³o pedantyczny stosunek do
oddanych ju¿ do druku kompozycji sam Chopin, kiedy domagaj¹c siê od Schlesingera erratum dotycz¹cego przywrócenia w³aciwej paginacji (!) wydanego
przy Revue et Gazette Musicale Impromptu Ges, pisze (cytujemy jeszcze raz
fragment wy¿ej przytoczonego in extenso listu):
D a l e k i o d t r o s k l i w o  c i, któr¹ otacza swe prace nasz przyjaciel Moscheles2, poczytujê sobie jednak tym razem za obowi¹zek [...] 3. (Podkr. J.E.)
Z dok³adnej analizy korekt Chopina w autografach, kopiach i pierwszych
wydaniach wnioskowaæ mo¿na, i¿ rzadko by³y to korekty w cis³ym tego s³owa
znaczeniu. Zamiast poprawiaæ oczywiste b³êdy, Chopin najczêciej z m i e n i a ³
poszczególne fragmenty swoich kompozycji, ulepsza³ je, szlifowa³, przepuszczaj¹c czêsto wymagaj¹ce w³aciwej korekty b³êdy. Innymi s³owy, nie by³ to u niego
w ca³ym tego s³owa znaczeniu p r o c e s k o n t r o l i utrwalonego ju¿ kszta³tu
dzie³a, lecz raczej coraz to dalszy p r o c e s t w o r z e n i a tego dzie³a. Podkrelane wy¿ej kilkakrotnie bogactwo inwencji twórczej i towarzysz¹ce mu niezdecydowanie by³o prawdopodobnie powodem tej jego niechêci do korekty, aby nie musieæ zmieniaæ, wybieraæ, decydowaæ od nowa. St¹d mo¿na wysnuæ wniosek
praktyczny: uwzglêdniaj¹c w pe³ni to wszystko, co wprowadza Chopin w korekcie
jako poprawkê czy ulepszenie, nie nale¿y przyjmowaæ za pewnik, ¿e w korygowanym utworze wszystko pozosta³e jest przez niego zaakceptowane, mog¹ tam
bowiem znaleæ siê b³êdy zwyczajnie przez niego nie dostrze¿one.
Co do udzia³u Chopina w korektach poszczególnych wydañ, niewiele mamy
na nie przyk³adów w odniesieniu do wydañ niemieckich, a ¿adnych jeli chodzi
o wydania angielskie. Korekt dokonywa³ on najczêciej w wydaniach francuskich, co jest rzecz¹ zupe³nie zrozumia³¹, jako ¿e wszystkie domy wydawnicze
francuskie, w których ukazywa³y siê dzie³a Chopina, mia³y swoje siedziby
w Pary¿u. Trudnoci w korygowaniu wydañ niemieckich nasuwaj¹ pewne przypuszczenie: Chopin, nie licz¹c na tê korektê, staranniej na ogó³ przygotowywa³ czystopisy przeznaczone dla wydania niemieckiego ni¿ dla francuskiego,
poniewa¿ do tego ostatniego mia³ zawsze jeszcze dostêp w czasie druku.
Przypuszczenie to potwierdza cytowany wy¿ej wyj¹tek z listu do Augusta Franchomme:
1

List do Ludwiki Jêdrzejewiczowej w Warszawie, Pary¿ 2 VII 1852. Zbiory TiFC M/330,
fotokopia F. 5.
2
Por. przypis 1. na s. 82.
3
Por. przypis 2. na s. 82.
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Popro Maho, aby nie zamienia³ rêkopisu przeznaczonego dla Härtla; nie bêdê
robi³ korekty wydania lipskiego, jest wiêc wa¿ne, aby moja kopia by³a wyrana1.
W niektórych wiêc wypadkach, przy braku rêkopimiennych róde³, podobna
sytuacja mo¿e przemawiaæ za wiêksz¹ pewnoci¹ tekstu wydania niemieckiego,
oczywicie pod warunkiem wyeliminowania b³êdów, manier sztycharskich i adiustacji, charakteryzuj¹cych to wydanie.
Wreszcie ostatnia w sprawie korekt uwaga: wydaje siê, ¿e we wczeniejszym
okresie twórczoci Chopin k³ad³ wiêkszy nacisk na mo¿liwoæ dokonywania
korekt w czasie druku ni¿ na ostateczne wykoñczenie autografów. Z biegiem
czasu sytuacja zdaje siê ulegaæ odwróceniu: mo¿na zaobserwowaæ przyk³adanie
wiêkszej wagi do ostatecznego wycyzelowania rêkopisów, a mniejsze stosunkowo liczenie siê z mo¿liwoci¹ korekty drukarskiej.
EGZEMPLARZE UCZNIÓW CHOPINA
Z W£ASNORÊCZNYMI JEGO POPRAWKAMI

Posiadamy w ewidencji trzy zbiory drukowanych kompozycji Chopina z naniesieniami dokonanymi jego rêk¹. Zbiory te nale¿a³y: jeden do siostry Chopina,
Ludwiki Jêdrzejewiczowej, a dwa do jego uczennic  Francuzki Camilli OMeara
Dubois oraz Szkotki Jane W. Stirling.
1. Trzytomowy zbiór Ludwiki z Chopinów J ê d r z e j e w i c z o w e j2 zawiera
126 kompozycji Chopina (licz¹c Mazurki, Nokturny, Etiudy, Polonezy i Preludia
oddzielnie), w zakresie naszej serii A, od op. 1 do op. 54 (brak op. 5, 19, 20, 31,
35, 36, 37 i 53, z dzie³ bezopusowych znajduje siê w zbiorze tylko Dbop. 42 A),
w pierwszych wydaniach francuskich, u³o¿onych w kolejnoci opusowej z dwoma
od niej odchyleniami. 17 utworów zawiera doæ rzadko rozsiane odrêczne zapiski Chopina. S¹ to w kilku wypadkach skorygowane wysokoci nut, dopisane
znaki chromatyczne, dodane lub zmienione znaki interpretacyjne dotycz¹ce dynamiki i temp, a przede wszystkim dodane palcowanie. Trudno stwierdziæ, na
czyich lekcjach uwagi te by³y przez Chopina naniesione.
2. Zbiór Camilli OM e a r a D u b o i s, równie¿ trzytomowy3, zawiera 141
ugrupowanych wed³ug gatunków kompozycji w zakresie naszej serii A 
od op. 6 do op. 64 (brak op. 8, 12, 13, 16, 39, 45, 49, 52 i 53 oraz dzie³ bez1

Por. przypis 2. na s. 87.
Orygina³ (M/174176) i fotokopie w zbiorach TiFC w Warszawie.
3
BCP, Rés. F. 98013, fotokopia w zbiorach TiFC. W tym miejscu pragnê z³o¿yæ serdeczne
podziêkowanie Ambasadzie Francuskiej w Warszawie, która w 1960 r. u³atwi³a sprowadzenie
do Warszawy orygina³u tego cennego zbioru, dziêki czemu sta³o siê mo¿liwe wykonanie dok³adnych fotokopii, s³u¿¹cych stale do wgl¹du m. in. Redakcji WN.
2
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opusowych, natomiast znajduje siê w nim dodatkowo Mazurek op. 59 nr 2
z drugiego nak³adu). Zbiór sk³ada siê równie¿ wy³¹cznie z wydañ paryskich.
70 kompozycji nosi lady rêki Chopina. Obok sporadycznych poprawek b³êdów
druku, i tutaj najwiêksza iloæ dopisków dotyczy palcowania, oznaczeñ interpretacyjnych, uzupe³nieñ lub zmian ³ukowania. Obok nich jednak¿e zwracaj¹ szczególn¹ uwagê liczne wskazówki dotycz¹ce rozpoczynania o z d o b n i k ó w
w prawej rêce r ó w n o c z e  n i e z uderzeniami odpowiednich dwiêków w lewej. Du¿a iloæ kompozycji opatrzona na lekcjach uwagami Chopina (wród nich
oba Koncerty, obie Sonaty, trzy Scherza, trzy Polonezy, 15 Etiud, Preludia,
Mazurki, Walce i inne kompozycje) nasuwa w¹tpliwoæ, czy wszystkie one
pochodz¹ wy³¹cznie z lekcji z C. OMear¹. Jakkolwiek zachowa³y siê wzmianki
o tym, ¿e nale¿a³a ona do najzdolniejszych uczennic Chopina, mo¿na w¹tpiæ, czy
przez kilka najwy¿ej lat pobierania u niego lekcji (w chwili jego mierci mia³a
19 lat) zd¹¿y³aby opracowaæ z nim tak wielki repertuar. Dodatkowymi argumentami, przemawiaj¹cymi za tez¹, ¿e oprócz egzemplarzy poprawianych na swoich
lekcjach zbiera³a ona równie¿ egzemplarze lekcyjne innych uczniów, s¹ znaki
chromatyczne wpisane obc¹ rêk¹, jak równie¿ egzemplarze nie bêd¹ce pierwszymi, ale ju¿ dalszymi nak³adami kompozycji  byæ mo¿e nawet drukowanymi
ju¿ po mierci Chopina.
3. Trzeci, siedmiotomowy zbiór, nale¿¹cy do Jane W. S t i r l i n g, uwa¿any
do niedawna za zaginiony, zosta³ szczêliwie odnaleziony, choæ w praktyce nie
jest on jeszcze dostêpny. Porednio zosta³ on nam przekazany poprzez wydanie
Edwarda Ganchea  Oeuvres Complètes, Oxford University Press (1928), dla
którego s³u¿y³ za ród³o podstawowe1.
Poniewa¿ zbiór ten zawiera du¿o elementów autentycznych, co jest czêciowo
mo¿liwe do wychwycenia za porednictwem powy¿szego wydania, nale¿y na
podstawie danych pochodz¹cych z tego¿ wydania oraz uwag zamieszczonych
poza wydaniem2 mo¿liwie dok³adnie go scharakteryzowaæ.
Na koñcu siódmego tomu znajduje siê spis incipitów kompozycji Chopina,
pisany w wiêkszoci przez Augusta Franchommea, a czêciowo (12 incipitów)
przez samego Chopina. Spis ten reprodukowany jest na pocz¹tku pierwszego
tomu wydania Ganchea.
Inicjatorka zebrania kompozycji Chopina, Jane W. Stirling, za³¹czy³a do zbioru
dwie podobnie brzmi¹ce deklaracje:
Gra³am z Chopinem nastêpuj¹ce dzie³a: op. 7, 9, 10, 15, 21, 24, 25, 26, 28,
29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 55, 58, 64, 65. Palce wypisane w utwo1

Patrz ni¿ej: Póniejsze wydania jako ród³a porednie oraz Krystyna Kobylañska, Prace
Chopina nad zbiorowym wydaniem dzie³ w³asnych, Ruch Muzyczny 1968 nr 14.
2
E. Ganche, Voyages avec Frédéric Chopin, Paris 1934, s. 119146, Loeuvre de Chopin
dans lédition d0xford oraz artyku³ cytowany w poprzednim przypisie.
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rach o³ówkiem pochodz¹ spod jego rêki, tak jak wszystko to, co jest pisane.
Palce pisane atramentem nie s¹ jego rêk¹ pisane. Du¿a ich iloæ by³a mi
wskazywana przez niego, inne zosta³y wziête z utworów palcowanych przez
niego dla jego uczniów.
Spis [la table des matières] zostal napisany przez Chopina i Franchommea.
Tomy przez M. A. Neukomma
J. W. S.
Reprodukcja powy¿szego owiadczenia podana jest w wydaniu Ganchea na
pocz¹tku trzeciego tomu. Istnia³o jeszcze drugie za³¹czone do zbioru owiadczenie1, ró¿ni¹ce siê tylko precyzyjniejszym sformu³owaniem zakoñczenia:
Ogólna tabela dzie³ [la table générale des oeuvres] zosta³a napisana przez
Chopina i Franchommea. A. Neukomm wypisa³ tabelê dzie³ [la table des oeuvres] tomów 3, 4, 5 i 6.
Jane W. Stirling
Ka¿dy tom poprzedzony jest rêkopimiennym spisem rzeczy (table des matières) zredagowanym przez Franchommea, przyjaciela Chopina, lub Neukomma.
Te tabele dzie³ (incipity nutowe kompozycji) nie znalaz³y siê niestety wród
reprodukcji wydania oksfordzkiego.
Na podstawie ogólnego spisu kompozycji, owiadczenia J. W. Stirling i uwag
Ganchea mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski na temat zbioru:
1. ca³oæ zbioru obejmuje wszystkie kompozycje opusowane, czêæ nie opusowanych, a wydanych za ¿ycia Chopina, i wszystkie wówczas wydane w Pary¿u
kompozycje pomiertne;
2. zarówno ca³oæ zbioru, jak i spis zosta³y ostatecznie skompletowane po
1855 r., na co wskazuje w³¹czenie do nich utworów pomiertnych, w tym kompletnej grupy kompozycji wydanej w 1855 r. przez Fontanê; spis dokonany zosta³
zapewne w dwóch rzutach: do Dbop. 36 A, B, C  za ¿ycia Chopina, od WN 4
 po jego mierci;
3. utwory zosta³y uporz¹dkowane wed³ug kolejnoci opusowej od op. 1 do 65,
potem sz³y Etiudy Dbop. 36 A, B, C, Wariacje E WN 4, Mazurek a Dbop. 42 A
oraz grupa utworów fortepianowych wydanych przez Fontanê (od Impromptu cis
po Rondo C na 2 fort., z b³êdnym przestawieniem w spisie dwóch ostatnich
pozycji); podzia³ na 7 tomów2 zosta³ prawdopodobnie przeprowadzony po skompletowaniu pe³nego materia³u;
1

Ganche jw., s. 124.
Podzia³ na tomy da siê z bardzo du¿¹ chyba dok³adnoci¹ zrekonstruowaæ na podstawie
doæ s³abo widocznych, ale czytelnych okreleñ i znaków dodanych do spisu. Nad incipitem
op. 19 znajdujemy wypisane atramentem: 3e Volume, nad op. 11, 27, 37 i 50 postawione o³ówkiem: 2e, 4e, 5e, 6e Volume, prawdopodobnie przed op. 1  1e Volume (b. s³abo
na reprodukcji widoczne); poza tym p o d incipitami op. 10, 18, 26, 36, 49 i 62 postawione
2
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4. nie ma ¿adnych danych na to, ¿eby Chopin okazywa³ jakiekolwiek zainteresowanie zbiorem swych kompozycji; korektê  we w³aciwym tego s³owa
znaczeniu i zapewne nie ze swojej inicjatywy  zrobi³ w jednym tylko utworze,
Balladzie As op. 47 (i to na pewno w oddzielnym egzemplarzu, gdy¿ oprawienie
dzie³ w tomy wtedy jeszcze nie mog³o mieæ miejsca), opatruj¹c ten egzemplarz
dopiskiem Ja sam poprawi³em wszystkie te nuty/Ch.; egzemplarze opatrzone
naniesieniami dokonanymi czy to rêk¹ Chopina, czy rêk¹ obc¹, zawieraj¹ uwagi
pochodz¹ce z lekcji z p. Stirling i z innymi uczniami;
5. spis musia³ zostaæ zrobiony oddzielnie i niezale¿nie od zbioru, a dopiero
póniej do niego do³¹czony, niemo¿liw¹ bowiem jest rzecz¹, aby Chopin, bior¹cy
udzia³ w jego sporz¹dzaniu, móg³ to uczyniæ na koñcu siódmego tomu, zawieraj¹cego utwory wydane po jego mierci;
6. nie do utrzymania wiêc jest twierdzenie Ganchea, ¿e ten spis jest niew¹tpliwym wiadectwem wartoci, jak¹ przywi¹zywa³ kompozytor do tego zbioru
swych dzie³1; wydaje siê rzecz¹ o wiele prawdopodobniejsz¹, ¿e nik³y i nieregularny udzia³ Chopina w sporz¹dzaniu spisu by³ raczej wynikiem sporadycznego
namawiania go do tego przez J. W. Stirling lub Franchommea, o czym wiadczy
du¿e rozstrzelenie incipitów utworów przez niego wypisanych: op. 1, op. 37
nr 1, op. 38, op. 48 nr 1 i nr 2, op. 49, op. 50 nr 1 i nr 2, op. 55 nr 1 i nr 2,
op. 57 i op. 58.
Jaka jest wartoæ egzemplarzy, w których Chopin poczyni³ poprawki dla
uczniów? Pomimo autentycznoci tego rodzaju przekazu w wypadku Chopina
nale¿y  zdaniem moim  podejæ do nich z du¿¹ ostro¿noci¹. Przypomnijmy
sobie uwagi o korekcie, której Chopin nie lubi³ i robi³ raczej w sposób doæ
przypadkowy. Poprawek w egzemplarzach uczniów tym bardziej nie mo¿na uwa¿aæ za korektê w cis³ym tego s³owa znaczeniu, jako ¿e Chopin robi³ j¹ na
lekcjach, a wiêc w momencie nie sprzyjaj¹cym skupieniu, tak niezbêdnemu przy
korekcie, prócz tego zapewne czêsto w czasie odleg³ym od momentu powstania dzie³a. Ta odleg³oæ w czasie musia³a zapewne znacznie zmniejszaæ stos¹ podwójne poziome kreski, nie mog¹ce siê do niczego innego odnosiæ jak tylko do podzia³u
na tomy.
Podzia³ ten przedstawia siê wiêc nastêpuj¹co:
t. l
op. 1  op. 10
t. V op. 37  op. 49
t. II op. 11  op. 18
t. VI op. 50  op. 62
t. III op. 19  op. 26
t. VII op. 63  op. 65, Dbop. 36 A, B, C, WN 4, Dbop. 42A
t. IV op. 27  op. 36
oraz utwory pomiertne wydane przez Fontanê.
(Powy¿sza rekonstrukcja zawartoci tomów zosta³a dokonana w 1965 r. Wgl¹d do orygina³u,
maj¹cy miejsce w 1967 r., którego wyniki zosta³y opublikowane w 1968 r.  patrz druga pozycja
przypisu 1. na s. 108  potwierdzi³y w zupe³noci moj¹ rekonstrukcjê.)
1
Ganche, op. cit., s. 123. Równie bezprzedmiotowy jest tytu³ cytowanego w przypisie 1. na
s. 108 artyku³u: Prace Chopina nad zbiorowym wydaniem dzie³ w³asnych.
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pieñ zainteresowania Chopina szczegó³ami dzie³a, zw³aszcza na lekcjach uczniów,
nie bêd¹cych pianistami zawodowymi, a tacy stanowili wiêkszoæ. Poza tym
nale¿y sobie uprzytomniæ, ¿e poprawki te mog³y byæ niekiedy k o r e k t ¹ g r y
u c z n i a, a nie korekt¹ utworu. Do takich korekt zaliczyæ zapewne mo¿na
skrelenie w egzemplarzu ze zbioru J. W. Stirling oznaczenia Allegra jako
tempa Preludium es op. 28 nr 14 i jego zamianê na Largo, przyjête b³êdnie
jako wersja ostateczna przez wydanie Ganchea. Zdarzaj¹ siê wprawdzie poprawki Chopina dotycz¹ce b¹d oczywistych b³êdów sztycharskich, b¹d te¿
innego rodzaju adnotacje, pokrywaj¹ce siê w dwóch egzemplarzach tego samego dzie³a w dwóch ró¿nych zbiorach, i wtedy nabieraj¹ one tym samym wiêkszej
autorytatywnoci; inne jednak s¹ poprawkami okolicznociowymi, zwi¹zanymi
b¹d z indywidualnoci¹, b¹d te¿ z... b³êdami ucznia. St¹d dla rekonstrukcji
ostatecznego tekstu WN poprawki te rzadziej bêd¹ mia³y wartoæ równorzêdn¹
z pierwszymi wersjami dzie³; czêciej bêd¹ wariantami tekstu, czasem wejd¹
jedynie do komentarza.

PÓNIEJSZE WYDANIA JAKO RÓD£A POREDNIE

Wy d a n i a z b i o r o w e1 d z i e ³ C h o p i n a d o k o n a n e p r z e z j e g o u c z n i ó w.
1. Redaktorem jednego z pierwszych wydañ kompletnych2 dzie³ Chopina by³
w 1860 r. jego uczeñ, Norweg, Tomasz T e l l e f s e n (18231874)3. O intencji
1

Przez wydania zbiorowe rozumiem wydania dzie³ Chopina ujête w tomy. Za wydania
zbiorowe w szerszym tego s³owa znaczeniu mo¿na by uwa¿aæ jeszcze za ¿ycia Chopina publikowane wydanie Wessla w Londynie (patrz wy¿ej: Wydania angielskie) oraz sporz¹dzone
ok. r. 1852 z p³yt pierwszych wydañ francuskich wydanie Brandusa (Edition Originale, Oeuvres
complètes pour le piano de Frédéric Chopin, Seule édition authentique sans changements ni
additions, publiée daprès les épreuves corrigées par lauteur lui-même. Paris Brandus et Cie).
Oba te wydania publikowa³y ka¿dy opus oddzielnie, rozbijaj¹c niekiedy opusy o znaczniejszej
objêtoci na mniejsze zeszyty.
2
Kompletnoæ wydañ zbiorowych jest oczywicie pojêciem wzglêdnym. Pierwsze, opublikowane w 1860 r. wydania kompletne Tellefsena (Richault, Paris) oraz Fétisa (Schonenberger,
Paris) zawieraj¹ tylko dzie³a wydane za ¿ycia, z pominiêciem utworów kameralnych (przy czym to
drugie nie zawiera cyklów Etiud op. 10 i 25 oraz Preludiów op. 28, a tak¿e Wariacji op. 12,
Preludium op. 45; z Sonaty op. 35 daje tylko cz. III i IV (!), a Polonez na fortepian i wiolonczelê
op. 3 podaje w formie transkrypcji na fortepian solo; opublikowane w 1863 r. wydanie Gebethnera
i Wolffa w Warszawie w³¹cza ju¿ pomiertne dzie³a fortepianowe ze zbioru Fontany; wydania
nastêpne rozszerzaj¹ zakres utworów pomiertnych w miarê ich odkrywania, uwzglêdniaj¹c 
lub nie  utwory kameralne i pieni.
3
Collection des Oeuvres pour le piano par Frédéric Chopin, publiée par T. D. A. Tellefsen,
Paris, chez Simon Richault Editeur, 12 livraisons.
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wiernego odtworzenia tekstu Chopinowskiego mo¿e wiadczyæ s³owo wstêpne
wydawcy:
Podejmuj¹c nowe wydanie dzie³ Fryderyka Chopina, pragnêlimy daæ wszelk¹
mo¿liw¹ rêkojmiê zgodnoci tej publikacji z intencjami autora. Pan Tellefsen,
uczeñ Chopina, ³¹cz¹c [w swej osobie] niezbêdne kwalifikacje zapewniaj¹ce
wykonanie tego [przedsiêwziêcia] i bêd¹c w posiadaniu zbioru korygowanego
rêk¹ autora, zechcia³ podj¹æ siê tej pracy, co daje nam pewnoæ odtworzenia
i oddania w rêce artystów i amatorów poprawnego i wiernego wydania dzie³ tego
wielkiego Mistrza. Wyra¿amy te¿ nadziejê, i¿ oddamy przys³ugê sztuce muzycznej, pozbawiaj¹c ten zbiór naniesieñ i dodatków, które w naszych czasach
stosuje siê wbrew intencjom wielkich kompozytorów; intencjê tê zniekszta³ca siê
czêsto oznaczeniami wyrazowymi sprzecznymi z ich sposobem mylenia, oznaczeniami, których oni wcale w swych dzie³ach sobie nie ¿yczyli.
Wydanie swe opar³ Tellefsen na pierwszych wydaniach francuskich, prawdopodobnie równie¿ czêciowo i na niemieckich, uwzglêdniaj¹c mo¿e dostêpne mu
poprawki lekcyjne Chopina1. Jednak¿e tych ewentualnych poprawek nie wyodrêbni³ ani w tekcie nutowym, ani w komentarzach. Nie wszystkie tomy opracowa³
Tellefsen osobicie. Wiemy to od drugiego ucznia-wydawcy, Karola Mikulego:
Mój przyjaciel i towarzysz studiów, Tomasz Tellefsen  pisze Mikuli we wstêpie
do swego wydania  który mia³ szczêcie obcowaæ nieprzerwanie z Chopinem
a¿ do ostatniej chwili Jego ¿ycia, mia³ mo¿noæ przekazaæ Jego dzie³a w ca³kowicie wiernej postaci w rozpoczêtym u Richaulta zbiorowym wydaniu. Niestety,
uporczywa choroba i mieræ przerwa³y jego pracê, tak ¿e w wydaniu tym
pozosta³o wiele nie sprostowanych przez niego b³êdów druku.
2. W 1879 roku Karol M i k u l i (18211897) zredagowa³ kompletne wydanie
dzie³ Chopina2. Edycjê swoj¹ opar³ on na egzemplarzach korygowanych rêk¹
1

E. Ganche twierdzi [Voyages..., s. 124, przypis 3), ¿e Tellefsen, upowa¿niony przez Jane
W. Stirling do obejrzenia tych tomów [jej zbioru egzemplarzy lekcyjnych], powiêci³ im ma³o
uwagi  dodaj¹c dalej nie bez z³oliwoci: On równie¿ chcia³ poprawiaæ, udoskonalaæ dzie³o
Chopina na sposób tellefsenowski, który uwa¿a³ za wy¿szy.
2
Fr. Chopins Pianoforte-Werke, revidiert und mit Fingersatz versehen (zum grössten Teil
nach des Autors Notierungen) von CarI Mikuli, Leipzig, Fr. Kistner, 14 Bände. Odnonie do osoby i dzia³alnoci muzycznej Mikulego patrz: Z. Lissa, Nicht publizierte Lemberger Chopiniana, Annales Chopin 5, PWM-TiFC, Warszawa 1960, s. 225236, oraz Zeno Vancea
(Bukareszt), Der Chopin-Schüler Carol Mikuli, ein Bindeglied zwischen rumänischer und
polnischer Musikkultur, The Book of the First International Musicological Congress Devoted
to the Works of Frederick Chopin, PWN, Warszawa 1963, s. 410412. O Mikulim jako pedagogu pisz¹: Aleksander Micha³owski w artykule: Jak gra³ Szopen, w monografii zbiorowej
pt. Szopen pod red. M. Gliñskiego, Muzyka 1932, s. 7277, Raoul Koczalski, Chopin,
Betrachtungen, Skizzen, Analysen, Köln-Bayenthal 1936, w rozdziale: Mein Studium bei
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Chopina, czêciowo te¿ na wydaniu Tellefsena, korzysta³ równie¿ z konsultacji
dokonywanych drog¹ korespondencyjn¹ lub osobicie ¿yj¹cych jeszcze uczniów
i przyjació³ Chopina: Marceliny Czartoryskiej, Fryderyki Mueller-Streicher, Camilli
OMeara-Dubois, Very Rubio, Ferdynanda Hillera, Augusta Franchommea. Pomimo tak autorytatywnych róde³ i wspó³pracowników wydanie Mikulego posiada
dla nas wzglêdn¹ tylko wartoæ, a to dlatego, ¿e poza nielicznymi wariantami,
nie oddzieli³ on tego, co oryginalnie Chopinowskie, od tego, co by³o jego redaktorskim wk³adem. W tytule wydania jest np. zaznaczone:
Przejrzane i opatrzone palcowaniem (w przewa¿aj¹cej mierze wed³ug adnotacji
autora) przez Karola Mikulego.
Owo w przewa¿aj¹cej mierze wiadczy, ¿e w jakiej mierze s¹ tam równie¿
nieautentyczne dodatki. To, ¿e nie by³y to dodatki wy³¹cznie odnosz¹ce siê
do palcowania1, wyda siê prawdopodobne, je¿eli dodamy, ¿e Mikuli zdaje siê
Karol Mikuli, s. 913. (t³um. pol. Jak gra³ i uczy³ Karol Mikuli, Muzyka, Warszawa 1937, r. XIV,
nr 78, s. 216218) oraz Mikuli CarI, W oczach ucznia (t³um. z ang. Stefan Mikuli), Tygodnik
Powszechny 1949 nr 8.
1
Dotycz¹ca palcowania uwaga Mikulego z Przedmowy do wydania, niewiele w tej materii
wyjania:
Pozostaje mi jeszcze tylko zaznaczyæ, ¿e palcowanie w tym wydaniu pochodzi w du¿ej czêci
od samego Chopina, tam za gdzie to nie ma miejsca, jest ono, przynajmniej zgodnie z jego
zasadami, oznaczone, co powinno u³atwiæ wykonanie zgodne z intencj¹ autora.
O stosunku Mikulego do palcowania Chopinowskiego dowiadujemy siê natomiast wiêcej
za porednictwem Aleksandra Micha³owskiego (wy¿ej cytowany artyku³, s. 76):
Bardzo ciekawe wskazówki powierzy³ mi Mikuli w innej jeszcze sprawie, cile zwi¹zanej z interpretacj¹ muzyki Szopenowskiej. Mam na myli kwestiê palcowania, l tu by³ Mikuli daleki od wszelkiego rygoryzmu. Wed³ug niego palcowanie jest spraw¹ cile zwi¹zan¹ z indywidualnoci¹
odtwórcz¹ pianisty, z budow¹ jego rêki, ze stylem techniki. Nie wolno nikomu narzucaæ palcowania i nie nale¿y kwestii tej wysuwaæ na plan pierwszy w ca³ym splocie problemów ³¹cz¹cych siê
z interpretacj¹ muzyki Szopenowskiej. Tym siê t³umaczy, ¿e w w y d a n i u d z i e ³ S z o p e nowskich w redakcji Mikulego znaleæ mo¿na pewne odstêpstwa od
w s k a z ó w e k M i s t r z a. Mikuli otwarcie przyznawa³ siê, ¿e pod tym wzglêdem nie zawsze
stosuje wskazania Szopena. (Podkr. J.E.)
Nie kwestionuj¹c zasadniczej tezy Mikulego, dotycz¹cej indywidualnych cech ka¿dego pianisty, wp³ywaj¹cych na jego palcowanie, uwa¿am, i¿ istnieje pewien typ palcowania Chopinowskiego niezale¿ny od graj¹cego, a charakterystyczny dla mylenia muzyczno-wykonawczego twórcy
(tzw. palcowanie wyrazowe  patrz: Wstêp do WN, cz. II, Zagadnienia wykonawcze, Palcowanie), które winno byæ przestrzegane na równi z autentycznymi wskazówkami interpretacyjnymi.
Osobno rozwa¿aæ mo¿na zagadnienie, czy odtwarzaj¹c w wydawnictwie dzie³o Chopina nale¿y w myl przyjêtych za³o¿eñ z m i e n i a æ palcowanie Chopina, czy te¿ raczej z a c h o w a æ
o r y g i n a l n e palcowanie, z ewentualnym d o d a n i e m w³asnych propozycji. W rezultacie
bowiem Mikuli w swoim wydaniu nie jest konsekwentny: nie zawsze podaje p a l c o w a n i e
C h o p i n a, aby go nie narzucaæ graj¹cemu, natomiast narzuca mu... s w o j e p a l c o w a n i e.
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okazywaæ w swym wydaniu wyrane upodobanie do pewnych chwytów kompozytorskich tylko dla jego wydania charakterystycznych, nie maj¹cych odpowiedników w autentycznych ród³ach i obcych stylistycznie Chopinowi. Do nich np. nale¿¹: usilne d¹¿enie do wprowadzania cilejszych analogii pomiêdzy podobnymi
miejscami, ³¹czenie  gdzie tylko mo¿liwe  nut tej samej wysokoci za
pomoc¹ ³uków, efekty bezporednich zestawieñ harmonii dur i moll. Dlatego te¿
ograniczymy siê do korzystania z wydania Mikulego jako ród³a poredniego
i tylko w zakresie komentarzy umieszczonych u do³u stron oraz wydzielonych
precyzyjnie wariantów. Ograniczenia tego musimy dokonaæ pomimo wiadomoci, ¿e tekst Mikulego w wielu miejscach mo¿e zawieraæ oryginaln¹ intencjê
twórcz¹ Chopina  nie jest ona jednak niestety mo¿liwa do cis³ego zlokalizowania. Zwróci³ ju¿ na to uwagê Jan Kleczyñski (redaktor wydania dzie³ Chopina,
które ukaza³o siê trzy lata póniej), pisz¹c w recenzji wydania Mikulego:
Przy wydaniu tak piêknym, prawdziwie pomnikowym, po¿¹danym by by³o nie
tylko zwrócenie szczególnej bacznoci czytelnika na wa¿niejsze sprostowania,
ale nawet i bli¿sze okrelenie niektórych róde³, specjalnie przy ka¿dym ustêpie
w odsy³aczu wskazanym. (Tak¹ wskazówkê udziela p. Mikuli tylko w paru
miejscach.)1
Poza tymi dwoma wydaniami, sporz¹dzonymi przez uczniów Chopina, jeszcze
i inne przekazuj¹ nam autentyczne warianty podawane uczniom lub przyjacio³om
Chopina.
3. W 1882 r. w warszawskiej firmie wydawniczej Gebethnera i Wolffa ukaza³o siê wydanie zbiorowe dzie³ Chopina pod redakcj¹ Jana K l e c z y ñ s k i e g o
(18371895), z wariantami pochodz¹cymi od autora, a udzielonymi przez najznakomitszych jego uczni  jak informuje podtytu³  w pierwszym rzêdzie
Marcelinê Czartorysk¹, OMeara-Dubois, Tellefsena, jak równie¿ Oskara Kolberga, Juliana Fontanê, byæ mo¿e i innych2. Wydanie to oparte w zasadzie na
pierwszym polskim zbiorowym wydaniu tej samej firmy, dokonanym jeszcze
w 1863 r., porównywane by³o równie¿ z pierwszymi oryginalnymi wydaniami dzie³
Chopina. Ze wzglêdu na warianty, których autentycznoci nie ma powodu kwestionowaæ, ma ono jako ród³o porednie du¿¹ dla WN wartoæ.
4. Wydaniem, które przekazuje autentyczne wersje Chopinowskie, jest dokonane w latach 18781880 z inicjatywy CIary Wieck pierwsze wydanie krytyczne, pod zbiorow¹ redakcj¹ B r a h m s a (18331897), B a r g i e l a (1828
1

Echo Muzyczne, nr 23, rok IV, Warszawa 1 XII (19 XI) 1880, s. 182.
Fryderyk Chopin, Dzie³a fortepianowe. Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i palcowaniem opatrzone przez Jana Kleczyñskiego, z wariantami pochodz¹cymi od autora, a udzielonymi
przez najznakomitszych jego uczni. Warszawa, Gebethner i Wolff, 12 tomów.
2
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1897), R u d o r f f a (18401916), R e i n e c k e g o (18241910), L i s z t a (1811
1886) i F r a n c h o m m e  a (18081884)1.
Wydanie to jest z kilku wzglêdów bardzo wa¿nym ogniwem w ³añcuchu
edytorstwa dzie³ Chopina.
Po pierwsze  ze wzglêdu na wspó³pracê dwóch osobistych przyjació³ Chopina, bior¹cych udzia³ za ¿ycia twórcy w wykonywaniu jego dzie³  Franciszka
Liszta i Augusta Franchommea. (Ten ostatni by³ równie¿ wspó³autorem jednego
z utworów, a mianowicie Grand duo concertant, Dbop. 16 A i B, kopist¹ kilku
pomiertnych dzie³ Chopina, przez jaki czas pomocnikiem w sprawach wydawniczych po wyjedzie Fontany z Pary¿a, wreszcie jednym z pierwszych wspó³pracowników przy wydaniu dzie³ pomiertnych.) Z tych wzglêdów wk³ad obu redaktorów  o tyle, o ile da siê on cile ustaliæ  ma szansê, by uznaæ go za
autentyczny.
Po drugie  wydanie to nabiera szczególnego znaczenia ze wzglêdu na
wielk¹ autorytatywnoæ niektórych nazwisk redaktorów, obok Liszta przede wszystkim g³ównego redaktora, Jana Brahmsa. Udzia³ tego ostatniego w redakcji dzie³
nie mia³ charakteru reprezentacyjnego: genialny kompozytor, przystêpuj¹c do
pracy redakcyjnej, wykaza³ podziwu godn¹ skromnoæ w stosunku do redagowanych dzie³ Chopina oraz wielk¹ perspektywê w za³o¿eniach redaktorskich, bardzo bliskich naszym obecnym postulatom2.
1

Friedrich Chopins Werke. Erste kritisch durchgesehene Gesamtausgabe, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 14 Bände. Udzia³ redaktorów w pracach nad poszczególnymi tomami mo¿na do tej
chwili ustaliæ w nastêpuj¹cych wypadkach:
Brahms: t. III Mazurki, t. VIII Sonaty oraz z t. X (dzie³a ró¿ne) Fantazja f op. 49 i Barkarola
op. 60;
Bargiel: t. IV Nokturny, t. V Polonezy;
Rudorff: t. l Ballady, t. II Etiudy, t. IX Walce, t. XIV Pieni;
Liszt:
t. VI Preludia.
Pewny jest udzia³ Franchommea w pracach nad Nokturnami (wpisane jego rêk¹ do podk³adów drukowanych warianty Chopina nie zosta³y w wydaniu uwzglêdnione), wielce prawdopodobny  w utworach kameralnych. Byæ mo¿e, i¿ szczegó³owe prace porównawcze nad poszczególnymi kompozycjami wyjani¹ udzia³ Reineckego w wydaniu oraz ustal¹ nazwiska redaktorów
pozosta³ych tomów.
Por. Franz Zagiba, Chopin und Wien, Johannes Brahms und die erste Gesamtausgabe der
Werke von Frederic Chopin, s. 120139.
2
Na ¿ywe zainteresowanie Brahmsa dziedzin¹ edytorstwa muzycznego wskazuje jego udzia³
w redagowaniu dzie³ równie¿ i innych kompozytorów. Wspó³pracowa³ on razem z Chryzanderem
w zbiorowym wydaniu dzie³ François Couperina (wyd. Augener & Co, London), redagowa³ niektóre tomy trzech wielkich wydañ zbiorowych Breitkopfa i Härtla. opracowywanych mniej wiêcej
równolegle z Chopinem, a mianowicie Mozarta (seria 24, Requiem), Schuberta (symfonie i utwory
pomiertne) i Schumanna (suplement). Poza tym nazwisko Brahmsa jako redaktora spotykamy
na wydaniach pojedynczych utworów Händla, Ph. E. Bacha oraz W. Fr. Bacha. (Por. Walther
Niemann, Brahms, Stuttgart-Berlin 1922, s. 393394.)
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O obu tych cechach Brahmsa wiadcz¹ fragmenty zachowanej korespondencji:
Mo¿e s³uszn¹ rzecz¹ by³oby poleciæ panom rewizorom, aby notowali miejsca
w¹tpliwe, jak równie¿ zwyk³e b³êdy i przeoczenia w rêkopisach. Z ich kolekcji
mo¿na by w swoim czasie ³adny bukiet zebraæ, aby zorientowaæ zainteresowanych i przedstawiæ trudnoci tego rodzaju wydania.
Przy okazji jednak zaznaczam raz jeszcze, jak ma³o nadajê siê do tego
przedsiêwziêcia. Ja bym sobie chêtnie pozwala³ na znaki zapytania, ale publicznoæ przecie¿ ¿¹da potrawy ca³kowicie przyrz¹dzonej, a jeszcze chêtniej 
zupe³nie prze¿utej1.
Uwa¿am, ¿e wa¿niejsz¹ rzecz¹ od tego wszystkiego, czego dokonaæ mo¿emy
w tekcie, jest to, co mo¿emy o nim powiedzieæ w za³¹czonych komentarzach
rewizyjnych. W tej sprawie chcia³bym zostaæ równie szczegó³owo poinformowany, jak i w tamtej. le by by³o, gdyby nie ukaza³ siê tego rodzaju dodatek (jak
przy Beethovenie)2.
O powa¿nym podejciu do sprawy tak¿e i innych redaktorów wydania wiadczy wymiana korespondencji Brahms  Rudorff, dotycz¹ca szczegó³ów problematyki redakcyjnej. Oto co pisze Ernst Rudorff:
Byæ mo¿e dojdzie Pan do wniosku, ¿e przesadzi³em zbytnio w sprawie
przypadkowych znaków chromatycznych, dodaj¹c niektóre, same przez siê dla
ka¿dego rozs¹dnego cz³owieka zrozumia³e. Jednak¿e Chopinowskiego sposobu
pisania nie mo¿na chyba w tej dziedzinie zachowywaæ, gdy¿ daje ono wiele
powodów do dwuznacznoci, tak wiêc trudno jest znaleæ w³aciw¹ granicê.
Ciekaw jestem, czy Pan chcia³by tutaj ustaliæ cis³¹ normê, czy ona w ogóle da
siê ustaliæ, czy te¿ Pana zdaniem dobrze siê czyni, gdy niektóre uzale¿nia siê od
ich celowoci w poszczególnych wypadkach [...]
Bargiel mówi³ mi ostatnio, ¿e chcia³by poprawiæ niektóre zbyt ra¿¹ce b³êdy
ortograficzne Chopina [...] S¹dzê, ¿e nie nale¿y tego czyniæ, gdzie¿ bowiem
nale¿a³oby potem zaprzestaæ ulepszania? Zdaniem moim, nieprawid³owoci pisowni nale¿¹ do charakterystycznych cech Chopina 3.
W odpowiedzi na to pisze Brahms:
Na ogó³ bior¹c, trzeba rozstrzygaæ w ka¿dym poszczególnym wypadku 
zw³aszcza jeli chodzi o znaki chromatyczne czy inne drobiazgi. Zbyt sztywne
1

List J. Brahmsa do firmy Breitkopf & Härtel z dnia 9 X 1877, pisany w jêz. niemieckim; Franz
Zagiba, op. cit., s. 127.
2
List J. Brahmsa do Ernesta Rudorffa z dnia 1 XI 1877, pisany w jêz. niemieckim, Johannes
Brahms im Briefwechsel mit [...] Ernst Rudorff [...], Berlin 1908, s. 168; por. F. Zagiba, op. cit.,
s. 129.
3
List E. Rudorffa do J. Brahmsa z dnia 21 X 1877, pisany w jêz. niemieckim, jw. s. 165166;
por. F. Zagiba, op. cit., s. 129.
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normy mog³yby siê staæ szybko w niektórych okolicznociach krêpuj¹ce, wiêkszoæ z nich mog³aby tylko przypadkowo byæ w jakim z nich zgodna.
Pragn¹³bym bardzo, aby Bargiel podzieli³ nasze zdanie, aby nie usi³owa³
poprawiaæ ortografii Chopina. St¹d ju¿ bowiem tylko krok do naruszenia samej
kompozycji 1.
Po trzecie  wydanie to, jako bardzo autorytatywne, mia³o  obok wydañ
Mikulego i Klindwortha  wielki wp³yw na kszta³towanie siê tekstu nastêpnych
wydañ zbiorowych od prze³omu XIX na XX wiek a¿ do naszych czasów2.
Jednak¿e mimo tak powa¿nego podejcia redaktorów do tego wydania jego
ca³oæ nie wykazuje, niestety, jednolitej metody edytorskiej, komentarze do³¹czone zosta³y tylko do szeciu (na 14) zeszytów, nie wydano komentarzy samego
Brahmsa, pomimo ¿e  jak to wynika z cytowanego wy¿ej listu  by³ on
g³ównym rzecznikiem w³¹czenia do edycji tych¿e komentarzy.
W ka¿dym razie dok³adna analiza zarówno korespondencji dotycz¹cej tego
pierwszego krytycznego wydania, istniej¹cych do kilku zeszytów komentarzy, jak
i bezporednich prac redaktorskich nad poszczególnymi kompozycjami wniesie
bardzo du¿o cennego i nowego materia³u, który w pe³ni zostanie wykorzystany
w naszym wydaniu3.
5. Przy opracowywaniu zeszytu Etiud wykorzystane bêdzie wydanie urtekstowe pod redakcj¹ Ernsta R u d o r f f a4, podaj¹ce w odnonikach u do³u stron
g³ówne odchylenia róde³, na których opiera³ siê redaktor.
6. Do wydañ przekazuj¹cych nam autentyczne wersje zaginionych lub nie1

List J. Brahmsa do E. Rudorffa z dnia 1 XI 1877, pisany w jêz. niemieckim, jw. s. 169;
por. F. Zagiba, op. cit., s. 130.
2
W ostatnich latach amerykañska firma Lea Pocket Scores, New-York, dokona³a reedycji
znacznej czêci tego wydania w formacie ma³ych partyturek kieszonkowych. Ka¿dy tomik nosi
podtytu³ Urtext Edition.
3
Opublikowana korespondencja J. Brahmsa, pozosta³ych redaktorów jak i wydawcy Breitkopfa
i Härtla, rzuca wiele wiat³a na charakter prac nad tym wydaniem, a nawet na niektóre nie
zachowane do naszych czasów ród³a. Jednak¿e dok³adn¹ mo¿liwoæ wnikniêcia w szczegó³y
pracy redaktorów tego wydania zawdziêczamy dopiero dr Anthonyemu van Hobokenowi (Szwajcaria), jednemu z najwiêkszych znawców problemów edytorstwa muzycznego oraz posiadaczowi
imponuj¹cej, obejmuj¹cej okres kilku wieków muzyki europejskiej kolekcji druków muzycznych,
zawieraj¹cej m.in. znaczn¹ czêæ egzemplarzy rewizyjnych tego¿ wydania, z naniesieniami poszczególnych redaktorów. Egzemplarze te  dziêki uprzejmoci w³aciciela przefotografowane 
redakcja WN posiada do swej dyspozycji, za co na tym miejscu sk³adam mu serdeczne podziêkowanie. Z materia³ów tych wynika na przyk³ad, ¿e niektóre zeszyty s¹ rezultatem kolektywnej pracy redaktorów, niektóre podk³ady zawieraj¹ oryginalne warianty Chopinowskie (nie wszystkie zreszt¹ w ostatecznej redakcji wydania wykorzystane), za szereg uwag na marginesach
wyjania w¹tpliwe dotychczas w stosunku do wydania zagadnienia.
4
Urtext klassischer Musik Werke, Friedrich Chopin. Etüden für Clavier, Breitkopf & Härtel,
Leipzig 1899.

117

ODTWARZANIE INTENCJI TWÓRCZEJ CHOPINA

dostêpnych róde³ zaliczymy wspomniane ju¿ wydanie zbiorowe Edwarda G a n c h e a1, oparte na wy¿ej opisanym zbiorze pierwszych wydañ francuskich
z odrêcznymi poprawkami Chopina, nale¿¹cym do Jane W. Stirling, oraz na niektórych dostêpnych redaktorowi autografach.
Edward Ganche (18801945), wielki mi³onik Chopina, zas³u¿ony jego biograf
i obroñca jego polskoci w okresie, kiedy usi³owano j¹ podwa¿yæ, przewodnicz¹cy Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Pary¿u, nie maj¹c sam specjalistycznego wykszta³cenia muzycznego, dobra³ kilkuosobowy komitet redakcyjny, o czym
tak pisze:
Pragn¹c podejmowaæ decyzje umotywowane w sposób pewny, tak aby w wypadkach szczególnej trudnoci odkryæ formaln¹ wolê Chopina, ukonstytuowalimy rodzaj areopagu techników, pianistów i kompozytorów, pomiêdzy którymi
mo¿emy wymieniæ: p. Susanne Demarquez  pierwsza nagroda akompaniamentu fortepianowego, harmonii i kontrapunktu w Conservatoire National de
Musique w Pary¿u, p. Bouvaist-Ganche  pierwsza nagroda fortepianu
w Conservatoire w Pary¿u, p.p. Paula Hillmachera, Georgesa Migot, Aleksandra
Tansmana  kompozytorów, Paula Vidala  profesora kompozycji muzycznej
w Conservatoire National de Musique w Pary¿u2.
Ganche, wnioskuj¹c o udziale Chopina w sporz¹dzaniu spisu dzie³ w zbiorze
Jane W. Stirling z adnotacji na pocz¹tku Ballady As op. 47, brzmi¹cej: ja sam
poprawi³em wszystkie te nuty/Ch., oraz uwa¿aj¹c wydanie francuskie za lepsze od niemieckich, przyjmuje ten zbiór za autentyczn¹ i ostateczn¹ redakcjê
dzie³ Chopina, przez niego w tym charakterze sporz¹dzon¹. Jego intencja przekazania ca³kowicie czystego tekstu Chopina jest jak najbardziej s³uszna i godna
naladowania. Wyra¿a j¹ Ganche we wstêpie do swego wydania:
[...] próbowalimy oddaæ czyst¹ myl twórcy bez najmniejszego nawet odchylenia  nic nie zosta³o tu dorzucone ani zmienione, co ten zachwycaj¹cy geniusz
napisa³. Jego arcydzie³a mog¹ obejæ siê bez pomocy specjalistów, uwa¿aj¹cych siê za zdolnych wnieæ wiat³o na s³oñce.
Realizacja jednak tej intencji nie da³a na przestrzeni ca³oci wydawnictwa
bezwzglêdnie zadowalaj¹cych wyników, a to z kilku wzglêdów. Po pierwsze 
przyjêcie wydañ paryskich jako jedynych najlepszych nie wytrzymuje krytyki;
wykaza³em to powy¿ej. Po drugie  równie¿ wzglêdna jest wartoæ korekty
Chopina, i to szczególnie w egzemplarzach uczniów, o czym te¿ ju¿ by³a mowa. Po trzecie  wydaje siê jak gdyby redaktorzy prawie wcale nie wziêli pod
1

The Oxford Original Edition of Frédéric Chopin, edited from the original edition and the
manuscripts by Eduard Ganche, Oxford University Press, London 1928, 3 vol.
2
E. Ganche, Voyages avec Frédéric Chopin, Paris 1934, s. 125, przypis.

118

RÓD£A POREDNIE  WYDANIA PÓNIEJSZE

uwagê tego, ¿e Chopin... móg³ siê pomyliæ (istnieje wiele absolutnie pewnych
przyk³adów pomy³ek Chopina) czy przeoczyæ co w swych dzie³ach; nie dostrzegli danego Fontanie upowa¿nienia Chopina na korektê tych przeoczeñ w licie,
którego fragment cytowalimy uprzednio: mo¿e tam krzy¿yków albo bemoli
brak...; zapomnieli, ¿e sztycharze ka¿dego wydania te¿ s¹ ludmi omylnymi i ¿e
wobec tego nie ka¿da ró¿nica pomiêdzy manuskryptem a drukiem musi byæ
korekt¹ autora w czasie druku. Dyskusje na temat w¹tpliwych miejsc pomiêdzy
cz³onkami areopagu1 nie prowadzi³y do przekonywaj¹cych wniosków. Tak wiêc
w rezultacie  obok cennych wartoci poszczególnych fragmentów wiernie
oddanego tekstu  znajdujemy w wydaniu olbrzymi¹ iloæ dok³adnie przekazanych b³êdów pierwszych wydañ, b³êdów, które nale¿y uznaæ za niew¹tpliwe,
jak tego dowodzi porównanie z autografami s³u¿¹cymi za podk³ad do tych¿e
wydañ.
Dodajmy, ¿e zakres kompozycji wchodz¹cych do wydania Ganchea nie pokrywa siê cile z zakresem zbioru J. W. Stirling. Nie wchodz¹ np. do wydania
utwory kameralne (op. 3, 8, 65), o których wiemy, ¿e znajdowa³y siê w zbiorze
(op. 65 J. W. Stirling opracowywa³a z Chopinem), umieszczone s¹ za w wydaniu utwory, których nie ma w spisie (Walc e WN 29, Marsz ¿a³obny c WN 11,
druga wersja).
Redakcja WN bêdzie z du¿¹ ostro¿noci¹ korzystaæ z wydania oksfordzkiego,
jako ród³a poredniego, tak aby przej¹æ z niego wy³¹cznie elementy o pewnej
autentycznoci. Najwiêksz¹ wartoæ bêd¹ mia³y, podobnie jak w wypadku wydania Mikulego, wydzielone warianty i komentarze umieszczone u do³u stron wydawnictwa oraz w tym wydaniu niew¹tpliwie autentyczne palcowanie.
7. Wydaniem opieraj¹cym siê na licznych ród³ach autentycznych s¹ Dzie³a
Wszystkie pod redakcj¹ P a d e r e w s k i e g o (18601941), T u r c z y ñ s k i eg o (18841953) i B r o n a r s k i e g o (18901975)2. Za³o¿enie wydania podkrelone jest na pocz¹tku noty umieszczanej za tekstem nutowym ka¿dego tomu,
zatytu³owanej O charakterze niniejszego wydawnictwa: G³ównym d¹¿eniem Komitetu redakcyjnego by³o ustalenie tekstu, który by jak najpe³niej wyra¿a³
myl Chopina i jak najcilej odpowiada³ jego intencjom. Wydanie to jest
wielkim krokiem naprzód w dziedzinie ród³owo-krytycznego edytorstwa dzie³
Chopina, po pierwsze  dziêki objêciu najwiêkszego dotychczas zakresu jego
dzie³, po drugie  dziêki oparciu siê na najszerszej sporód istniej¹cych wydañ
bazie ród³owej, po trzecie  dziêki opatrzeniu wydania obszernym komentarzem. Wydanie to, posiadaj¹ce w chwili ukazywania siê w druku niew¹tpliw¹
1

Jw., s. 127146.
Chopin, Dzie³a Wszystkie, TiFC-PWM, Warszawa-Kraków 19491961, 21 tomów. Na jednej
ze stron tytu³owych ka¿dego tomu widnieje uwaga: wed³ug autografów i pierwszych wydañ
z komentarzami krytycznymi.
2
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wartoæ i autorytatywnoæ, dzisiaj  z perspektywy wymagañ szybko rozwijaj¹cego siê edytorstwa muzycznego  musia³o zawieraæ pewne luki i niedoci¹gniêcia na tyle istotne, ¿e nie mo¿emy go ju¿ dzisiaj uznaæ za ostatnie s³owo w dziedzinie tekstu Chopinowskiego. Wp³ynê³y na to nastêpuj¹ce braki: niepe³ne wykorzystanie istniej¹cych róde³ (pomimo wzglêdnie szerokiego ich zakresu); brak
ich powi¹zania (tylko przy Wariacjach op. 2 i Preludiach op. 28 przeprowadzona
jest dok³adniejsza filiacja, a przy kilku innych kompozycjach znajdujemy wykazane jedynie sporadycznie lady pokrewieñstwa róde³); brak hierarchii róde³ pod
k¹tem ich autentycznoci; redaktorzy nie opieraj¹ siê w zasadzie na jednym
ródle podstawowym, st¹d obok poprawnych tekstów niektórych kompozycji
znajdujemy teksty kompilowane z kilku nierównej wartoci róde³ (tzw. editio
optima  praktyka w dzisiejszym edytorstwie coraz powszechniej zarzucana).
Wydanie to wreszcie wykazuje pewien brak jednolitej metody edytorskiej (np. nie
we wszystkich tomach wyodrêbnia w tekcie to, co autentyczne, od tego, co pochodzi od redaktorów).
St¹d te¿ najwiêksz¹ dla WN wartoæ bêd¹ mia³y za³¹czone w tym wydaniu do
ka¿dego z tomów obszerne komentarze.
8. Na ród³ach autentycznych i porównywanych wczesnych wydaniach zbiorowych opiera siê rozpoczête w 1950 r. wydanie Dzie³ Wszystkich pod naczeln¹
redakcj¹ H. G. N e u h a u s a (18881964) i £. N. O b o r i n a (19071974)1.
Wydanie to, w za³o¿eniu swoim ród³owo-krytyczno-praktyczne, podchodzi do
ustalenia tekstu nutowego w sposób stosowany we wspó³czesnym edytorstwie
muzycznym. Stara siê ono oddaæ w formie urtekstu zamierzenia twórcze Chopina poprzez: 1. oparcie siê na dostêpnych redakcji faksymilach autografów, pierwszych oryginalnych wydaniach i bliskich im wydaniach Stellowskyego, Gebethnera, Kistnera (Mikuli) i Breitkopfa (Brahms, Reinecke...) i porównanie wydañ
nowszych (wród nich Dzie³ Wszystkich pod red. Paderewskiego, Turczyñskiego
i Bronarskiego), 2. zachowanie w miarê mo¿noci oryginalnej notacji Chopinowskiej, 3. wyodrêbnienie niezbêdnych dodatków redakcyjnych za pomoc¹ drobniejszego kroju czcionek i nawiasów. Wydanie opatrzone jest komentarzami
za tekstem nutowym (dotycz¹cymi historycznej problematyki form, zagadnieñ
wykonawczych, jak np. ozdobników, oraz szczegó³owych odmian tekstowych).
W najwa¿niejszych wypadkach wprowadzone s¹ równie¿ krótkie komentarze
u do³u stron tekstu nutowego.
Redakcja WN  do chwili oddawania niniejszego tekstu do druku  posiada³a do wgl¹du tylko piêæ tomów tego wydania2.
1

F. Szopen, Po³noje sobranije soczinienii, Gosudarstwiennoje Muzykalnoje Izdatielstwo, Moskwa-Leningrad. Na jednej ze stron tytu³owych widnieje równie¿ polski tytu³ wydania: Fryderyk
Chopin. Dzie³a Wszystkie pod redakcj¹ H. G. Neuhausa i £. N. Oborina.
2
T. l  4 utwory koncertowe na fort. z ork., 1950, t. III  Scherza 1951, t. IV  Nokturny,

120

WYBÓR RÓD£A PODSTAWOWEGO

9. Ostatnim chronologicznie wydaniem, bazuj¹cym na ród³ach autentycznych,
jest rozpoczête w 1956 r. przez specjalizuj¹c¹ siê w urtekstowych wydaniach
dzie³ ró¿nych kompozytorów firmê H e n I e - V e r l a g urtekstowe wydanie dzie³
Chopina, z którego to wydania  do momentu pisania niniejszych s³ów 
ukaza³o siê piêæ pierwszych zeszytów1. Daje ono poprawny na ogó³ tekst Chopinowski w oparciu o du¿y, choæ nie zawsze pe³ny zakres róde³ autentycznych.
Komentarz ogranicza siê do podania najogólniejszych danych o ród³ach i najwa¿niejszych odchyleñ tekstu. Wydanie to odznacza siê wysokim poziomem
druku i starann¹ szat¹ zewnêtrzn¹.
10. W sporadycznych wypadkach jako ród³a porednie mog¹ s³u¿yæ nie wymienione tutaj inne wydania.
INNE RÓD£A POREDNIE

Prócz wydañ nutowych wykorzystane zostan¹ wszelkie dostêpne ród³a mog¹ce rzuciæ jakiekolwiek wiat³o na tekst Chopinowski lub jego interpretacjê,
a wiêc korespondencja Chopina, korespondencja innych osób, maj¹ca z jego
twórczoci¹ lub odtwórczoci¹ bezporedni zwi¹zek, biografie, pamiêtniki, katalogi, prace bibliograficzne, specjalne prace muzykologiczne, wydawnictwa typu
ikonograficznego, czasopisma itd.
WYBÓR RÓD£A PODSTAWOWEGO
Ten najbardziej odpowiedzialny etap pracy, od którego zale¿y osi¹gniêcie
ostatecznego celu ka¿dego wydania, a w naszym wypadku celu szczególnie
zobowi¹zuj¹cego, jakim jest przedstawienie w sposób mo¿liwie dok³adny autentycznego, niezmienionego, zamierzonego przez Chopina tekstu muzycznego
jego dzie³, opiera siê na kilku podstawowych za³o¿eniach2, przy których nie
mo¿na zapominaæ nigdy o g³ównym postulacie: traktowaniu ka¿dej kompozycji
w sposób indywidualny.
1. W miarê mo¿noci opieramy siê na  r ó d ³ a c h a u t e n t y c z n y c h, a wiêc
1951, t. V  Ballady, 1951, t. VI  Preludia i Impromptus, 1962 (wszystkie powy¿sze tomy
pod redakcj¹ £. N. Oborina i J. l. Milsztejna).
1
Frédéric Chopin, Préludes (red. Hermann Keller, 1956 i red. Ewald Zimmermann, 1968/69),
Etüden (red. Ewald Zimmermann, 1961), Walzer (red. Ewald Zimmermann, 1962), Nocturnes
(red. Ewald Zimmermann, 1966), Polonaisen (red. Ewald Zimmermann, 1969), G. Henle-Verlag,
München-Duisburg. Por. drug¹ czêæ Aneksu III, Dotychczasowe grupowanie dzie³ Chopina.
2
Uwagi i postulaty wyra¿one w tym rozdziale wi¹¿¹ siê szczególnie silnie z zasadami
sformu³owanymi przez K. Górskiego w jego dziele Sztuka edytorska.
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na tych, w których sporz¹dzaniu kompozytor sam bra³ udzia³, a w braku róde³
autentycznych na tych ród³ach, które bezporednio od autentycznych pochodz¹.
St¹d miêdzy innymi wa¿noæ cis³ej rekonstrukcji filiacji róde³.
2. Podstawow¹ zasadê wspó³czesnego edytorstwa, g³osz¹c¹, ¿e ród³o autentyczne póniejsze przedstawia dla rekonstrukcji tekstu wiêksz¹ wartoæ ni¿
wczeniejsze, stosujemy w wypadku twórczoci Chopina z pewnymi od niej
wyj¹tkami. Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e sporód autografów przygotowanych
do druku a u t o g r a f p ó  n i e j s z y lepiej oddaje intencjê twórcz¹ Chopina,
i tym samym jako ród³o jest bardziej autorytatywny od wczeniejszego. Natomiast mo¿emy niekiedy pow¹tpiewaæ, czy dokonana póniej korekta drukarska
musi mieæ  ze wzglêdu na swe chronologiczne nastêpstwo  wiêksz¹ od
autografu wagê. Wydaje siê, ¿e to, co ju¿ powiedziane zosta³o o typie korekt
Chopina, mo¿e wystarczyæ jako uzasadnienie do wyra¿enia tego rodzaju zastrze¿enia. Dodajmy, ¿e istnieje jeszcze inny wzgl¹d, który od czasu do czasu
mo¿e nam kazaæ skrupulatnie zbadaæ, czy zmiana dokonana w korekcie jest
rzeczywicie ulepszeniem dzie³a, czy te¿ tylko jego odchyleniem. Je¿eli bowiem
z jednej strony wiemy o mêce twórczej Chopina przy wyborze z bogactwa
nasuwaj¹cych mu siê pomys³ów muzycznych, jak równie¿ przy ci¹g³ym szlifowaniu ich kszta³tu ostatecznego, to z drugiej strony znane te¿ s¹ nam wypadki
ulegania cudzym sugestiom.
Polecaj¹c np. Fontanie za³atwienie rozmaitych sprawunków, wród nich kupno
kapelusza, przyrzeka mu Chopin:
A bêdê Ci za to odmienia³ drug¹ czêæ Poloneza a¿ do zgonu. Wczorajsza
wersja mo¿e Ci siê tak¿e nie podoba  chocia¿ suszy³em mózg z jakie 80
sekund1.
Na koñcu Preludium c op. 28 nr 20, uwzglêdniaj¹c sugerowane przez Pleyela
powtórzenie czterech taktów, dopisa³ Chopin:
[...] ma³a koncesja uczyniona dla Pana***, który czêsto miewa racjê [...] 2.
Interesuj¹cy przyk³ad wykorzystania cudzej uwagi, oczywicie genialnie przez
Chopina zrealizowanej, daje nam fragment wspomnieñ Emilii z Borzêckich Hoffmanowej, która by³a przez czas krótki uczennic¹ Chopina, a która prócz swoich
w³asnych wspomnieñ relacjonuje równie¿ wspomnienia swego mê¿a, przez dwa
lata (oko³o 1833 roku) mieszkaj¹cego wraz z Chopinem:
M¹¿ mój by³ nadzwyczaj muzykalny i mia³ ogromnie du¿o artystycznego poczucia. Chopin, mieszkaj¹c z nim, bardzo czêsto stosowa³ siê do jego uwag
w rzeczach kompozycji. Tak np. gdy skomponowa³ znan¹ Etiudê a-moll,
1

List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 8 X 1839; KCh l, s. 365.
Por. Faksymilowane Wydanie Autografów F. Chopina, zeszyt l, 24 Preludia, Wstêp 
W³adys³aw Hordyñski, PWM, Kraków 1951, s. 32.
2
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[op. 25 nr 11], która w swej pierwotnej redakcji od razu zaczyna³a siê od
szalonych pasa¿ów prawej rêki, m¹¿ mój, choæ zachwycony ni¹, zwróci³ mu
uwagê, ¿e obok ca³ej wspania³oci motywu i faktury brak Etiudzie tej... pocz¹tku, ¿e, jego zdaniem, zaczyna siê zbyt raptownie, ¿e sprawia³aby daleko silniejszy efekt, gdyby j¹ poprzedziæ kilkoma taktami jakiego wstêpu. Chopin, który
raz napisawszy rzecz jak¹, ju¿ jej nie lubi³ przerabiaæ, by³ zdecydowany, mimo
tej uwagi mego mê¿a, Etiudê tê zostawiæ tak, jak by³a, choæby dlatego, ¿e mu
nie przychodzi³ ¿aden lepszy pocz¹tek; lecz uwaga mê¿a, uznana przez autora
za s³uszn¹, tak d³ugo nie dawa³a mu spokoju, a¿ raz w nocy przyszed³ mu
pomys³ na cztery takty melancholijnego wstêpu do tej Etiudy, wstêpu, który od
razu, wstawszy z ³ó¿ka, dopisa³. Nazajutrz zagra³ go memu mê¿owi, ten za,
zachwycony nim, aprobowa³ go ca³kowicie. W ten sposób powsta³y pierwsze
cztery takty Etiudy a-moll, przedostatniej w drugiej serii [...] 1.
Wprawdzie powy¿sze przyk³ady wiadcz¹ o ca³kowicie wiadomym artystycznie zaakceptowaniu cudzych uwag przez Chopina, a efekt ich od ¿adnej strony
nie mo¿e budziæ zastrze¿eñ (z tym, ¿e nie wiemy do tej chwili, jak¹ zmianê
w Polonezie A op. 40 nr 1 zasugerowa³ Chopinowi Fontana), to jednak nie
wykluczone s¹ i wp³ywy mog¹ce zatrzeæ wie¿oæ i odwagê inwencji Chopinowskiej. Tego przynajmniej zdania s¹ Saint-Saëns i Debussy, którzy uwa¿aj¹ wariant
Chopinowski w t. 7 Ballady g op. 23, przekazany przez wydanie niemieckie, za
dokonany przez Chopina pod wp³ywem muzyków-przyjació³, obawiaj¹cych siê
tak mia³ego brzmienia akordu lewej rêki. Tego, ¿e gust muzyczny przyjació³
Chopina nie móg³ dorównywaæ subtelnoci¹ jego w³asnemu, nie trzeba dowodziæ. Mo¿na natomiast przypuszczaæ, ¿e trudnoci rozumienia i odtwarzania jego
muzyki przez najzdolniejszych choæby uczniów (a nie tylko takich posiada³)
mog³y wp³ywaæ raczej na bardziej kompromisowe ni¿ odkrywcze odmienianie
tekstu. Dlatego te¿ Redakcja WN przyjmuje mo¿liwoæ zwê¿enia w niektórych
wypadkach ogólnej zasady wiêkszej autorytatywnoci ród³a póniejszego na
korzyæ o s t a t n i e g o  r ó d ³ a i n d y w i d u a l n i e p r z e z C h o p i n a d o
d r u k u p r z y g o t o w a n e g o. Na podstawie bowiem obserwacji przebiegu
inwencji Chopina w wielu jego utworach mo¿na stwierdziæ, ¿e pasuj¹c siê ze swoj¹
inwencj¹, prze¿ywaj¹c aktualnie powstawanie dzie³a, filtruj¹c je przez swoj¹
wra¿liwoæ artystyczn¹ i swoje olbrzymie mo¿liwoci instrumentalne, pod koniec
tego procesu podawa³ nam dzie³o w najdoskonalszym jego kszta³cie, utrwalaj¹c
je w o s t a t n i e j w e r s j i a u t o g r a f u - c z y s t o p i s u. Uwzglêdniaj¹c
w zasadzie mo¿liwoæ póniejszych poprawek, nie mo¿emy im zawsze przypisywaæ wiêkszej wartoci tylko dlatego, ¿e s¹ chronologicznie póniejsze; mo¿emy
to uczyniæ jedynie ze wzglêdu na ich wartoci stylistyczne.
1

F. Hoesick, Rozmowa o Chopinie z jego uczennic¹, S³owacki i Chopin, Warszawa 1932, t. l,
s. 246247.
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Wiele trudnoci dotycz¹cych wyboru tekstu podstawowego nastrêcza opisany
ju¿ wy¿ej sposób wydawania kompozycji u trzech ró¿nych wydawców czêsto
równoczenie1, poniewa¿  jak zauwa¿ylimy  Chopin nie zawsze stara³ siê
ujednolicaæ wersje w podk³adach dla poszczególnych wydañ, a czasem przekazywa³ wydawcom teksty o ró¿nych wersjach. Stwarza to nieraz koniecznoæ
poszukiwania nowych, indywidualnych dla danego dzie³a rozwi¹zañ wydawniczych, poniewa¿ klasyczne regu³y edytorstwa nie s¹ wystarczaj¹ce i mog¹ stanowiæ jedynie ogólny punkt wyjcia. Jedn¹ z takich sytuacji, wystêpuj¹c¹ niejednokrotnie w dzie³ach Chopina, pragniemy  dla uwypuklenia zagadnienia 
przedstawiæ tutaj pokrótce.
Zdarza³o siê  przewa¿nie w trzecim okresie twórczoci Chopina  ¿e
sporz¹dza³ on dla ka¿dego z trzech wydañ (niemieckiego, francuskiego i angielskiego) odrêbny autograf. Manuskrypty swe, najczêciej ró¿ni¹ce siê nieco pomiêdzy sob¹, przesy³a³ nastêpnie w bliskich odstêpach czasu poszczególnym
wydawcom, którzy przystêpowali do druku z zamiarem wydania kompozycji
w uzgodnionym terminie. Gdyby udzia³ Chopina w procesie wydawniczym koñczy³ siê w tym momencie, wybór ród³a podstawowego by³by zupe³nie prosty: za
tekst ostateczny nale¿a³oby przyj¹æ ostatni autograf, lub w jego braku opieraj¹ce
siê na nim wydanie (w tym okresie najczêciej wydanie niemieckie). Tymczasem
okazuje siê, ¿e po rozes³aniu autografów wydawcom sam Chopin przeprowadzi³
jeszcze korektê wydania francuskiego (b¹d w samym autografie, b¹d na p³ytach sztycharskich). Powstaje teraz problem: co przyj¹æ za ród³o ostateczne 
ostatni autograf czy wydanie francuskie? Je¿eli autograf, to przecie¿ jednak p o
j e g o s p o r z ¹ d z e n i u nast¹pi³a korekta wydania francuskiego, które z tego
tytu³u mo¿e pretendowaæ obecnie do rangi ostatniego ród³a autentycznego;
je¿eli znów przyj¹æ za ród³o ostateczne wydanie francuskie, to przecie¿ oparte
jest ono na wersjach w c z e  n i e j s z e g o autografu, wersjach nie zawsze najdoskonalszych. Wydaje siê, ¿e jedynym wyjciem z sytuacji jest przyjêcie za
tekst ostateczny wersji o s t a t n i e g o a u t o g r a f u z n a ³ o ¿ e n i e m n a
n i e g o k o r e k t y wydania francuskiego, tak jakby owa korekta by³a dokonana
na tym¿e ostatnim autografie. Trzeba bowiem zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e korektê tê zrobi³ Chopin wy³¹cznie w wydaniu francuskim jedynie ze wzglêdów
technicznych, do tego tylko wydania bowiem mia³ on bezporedni dostêp w czasie druku. Intencj¹ jego by³o jednak poprawienie nie tego konkretnie wydania,
ale swojej b³êdnie zanotowanej koncepcji dzie³a; mo¿na przyj¹æ, ¿e poprawiaj¹c
b³êdy w dostêpnym mu wydaniu, Chopin intencjonalnie poprawia³ identyczne b³êdy we wszystkich pozosta³ych, niedostêpnych w danym momencie wydaniach, wród nich i w tym, które oparte zosta³o na ostatnim autografie.
1
Por. M. J. E. Brown, artyku³ cytowany w zakoñczeniu przypisu 67, s. 712, oraz przedmowa
w Indeksie Browna.

124

WYBÓR RÓD£A PODSTAWOWEGO

Opisany tutaj zabieg, pozornie kompiluj¹cy tekst dwóch ró¿nych róde³, w rzeczywistoci odnosi siê do jednego, ostatecznego kszta³tu dzie³a muzycznego, dla
którego autografy i korekta stanowi¹ jedynie poszczególne etapy jego wykañczania. (Nb. je¿eli w powy¿szym przyk³adzie prócz korekt w wydaniu francuskim
znajd¹ siê równie¿ modyfikacje o charakterze odmian, dodatkowym rozwi¹zaniem bêdzie do³¹czenie ich do tekstu g³ównego jako wariantów wydania francuskiego.)
Przyk³ad ten ilustruje praktycznie realizacjê podstawowego za³o¿enia WN 
rekonstrukcji intencji twórczej Chopina, a nie  jakby to by³o w innym rozwi¹zaniu powy¿szego przypadku  rekonstrukcji samych róde³.
*
*
*
Tak wiêc etapy dojcia do ostatecznego tekstu Chopinowskiego, od momentu
zebrania róde³ a¿ po wybór ród³a najpe³niej oddaj¹cego intencjê twórcz¹
Chopina, mo¿na by obrazowo przyrównaæ do czterech kolejnych czynnoci:
 owietlenia terenu, na którym odbêdzie siê poszukiwanie jego intencji
twórczej dla danego dzie³a (zebranie mo¿liwie kompletnych róde³),
 wyledzenie mo¿liwych dróg tej intencji (przeprowadzenie filiacji róde³),
 stwierdzenia, które z tych dróg by³y rzeczywistymi drogami Chopina (stwierdzenie autentycznoci róde³),
 wskazania, który punkt na tej drodze jest jej punktem szczytowym (wybór
ród³a podstawowego).
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Zagadnienia ustalania tekstu utworów Chopina
nie wydanych za ¿ycia

PROBLEM INTENCJI TWÓRCZEJ CHOPINA
W UTWORACH SERII B
By³oby rzecz¹ bardzo po¿¹dan¹, aby przy ustalaniu tekstu utworów Chopina
za jego ¿ycia nie wydanych mo¿na siê by³o kierowaæ wytycznymi przedstawionymi powy¿ej w zwi¹zku z jego dzie³ami, w których procesie wydawniczym twórca
sam bra³ udzia³. Okazuje siê to jednak rzecz¹ prawie niemo¿liw¹, a jeli mo¿liw¹, to tylko we fragmentarycznych odcinkach procesu ustalania ich tekstu. Wynika to z samej istoty problemu. Jak bowiem mo¿na doszukiwaæ siê ostatecznej
intencji twórczej Chopina w kompozycjach, których w zasadzie nie mia³ on
zamiaru ukazywaæ wiatu1? Czy mo¿na mówiæ o ostatecznym, zamierzonym
przez twórcê kszta³cie dzie³a w odniesieniu do krótkich wizji ulotnych, jakie stanowi du¿a czêæ utworów jednorazowo wpisanych do sztambuchów przyjació³
i znajomych, albo wrêcz w stosunku do utworów zaledwie naszkicowanych? Czy
poszukiwanie autentycznej woli twórcy mo¿e  w cis³ym tego s³owa znaczeniu
 odnosiæ siê do utworu, którego tekst przekazany nam zosta³ prawdopodobnie
w du¿ej czêci na podstawie rekonstrukcji utworu z pamiêci przez przyjacielamuzyka?
Aby uwypukliæ trudnoci zwi¹zane z problemem edycji pomiertnej dzie³ Chopina przytoczê kilka przyk³adów.
Sonatê c op. 4, obszernie powy¿ej omówion¹2, jedyn¹ kompozycjê w serii B
przygotowan¹ do druku przez m³odego Chopina, edytor, wydaj¹c na pewno
1

Uwaga Fontany z jego noty za tekstem nutowym Oeuvres posthumes:
[...] s³ysza³em wyra¿on¹ przez niego chêæ opublikowania tego lub innego utworu wchodz¹cego
do niniejszego zbioru,
nie wnosi du¿o nowego do sprawy; jest zbyt ogólnikowa, nie wskazuje na ¿adn¹ konkretn¹
kompozycjê, nie mówi, czy Chopin tekst której z nich uwa¿a³ za gotowy do druku.
2
Patrz wy¿ej: Podzia³ WN na dwie serie, Przypadki graniczne.
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z pe³nym pietyzmem, musi to równoczenie czyniæ z przekonaniem, ¿e sprzeciwia siê póniej wyra¿onej woli twórcy. Przypominam odnosz¹ce siê do Sonaty
s³owa Chopina:
[...] wola³bym, ¿eby wiele rzeczy odmienionych by³o, wiêc mo¿e [Haslinger]
wstrzyma³ druk, co by mi bardzo mi³o by³o...1
Wydawca ukazuj¹cy wiatu Walca f WN 55 nie mo¿e zapominaæ s³ów Chopina
napisanych do p. Belleville-Oury przy okazji przes³ania jej tego utworu:
[...] proszê zachowaæ go  b³agam  dla siebie. Nie chcia³bym, aby ujrza³
wiat³o dzienne2.
Niektóre kompozycje, wpisane do albumów w³asnorêcznie przez Chopina,
czyni¹ wra¿enie kartek ze szkicownika, na których twórca zanotowa³ pierwsze
kszta³ty pomys³ów muzycznych, nie sprecyzowane jeszcze ani pod wzglêdem
charakteru, ani formy, nie mówi¹c o tym, ¿e pozbawione oznaczeñ wykonawczych.
Szkic ostatniej myli muzycznej Chopina, Mazurka f WN 65, powsta³
w okresie, kiedy kompozytor pisa³ do przyjaciela:
Graæ jeszcze nie zacz¹³em  komponowaæ nie mogê  [...]
Gram coraz mniej; pisaæ nic nie mogê3.
W powy¿ej wyra¿onych uwagach i przytoczonych cytatach nie mam zamiaru
kwestionowaæ celowoci sporz¹dzania pomiertnych wydañ dzie³ Chopina (nie
pozwala na to ani stan faktyczny: istnienie tego rodzaju wydañ, ani kieruj¹cy
naszymi krokami demon poznania4), wysuwam je tutaj tylko dlatego, aby wskazaæ na bezprzedmiotowoæ  przynajmniej w odniesieniu do znacznej wiêkszoci utworów pomiertnych Chopina  pojêcia ostatecznej intencji twórcy.
PROBLEMY RÓDE£, ICH FILIACJI, AUTENTYCZNOCI,
WYBORU RÓD£A PODSTAWOWEGO
Sprawa róde³ do dzie³ pomiertnych to szeroki wachlarz problemów i sytuacji.
Istnieje wprawdzie szereg utworów, do których posiadamy jedno autentyczne
ród³o  autograf. Ta sytuacja jest dla edytora najprostsza: rola jego ogranicza
siê do sprawdzenia, czy nie ma jakich oczywistych b³êdów, przeoczeñ, lapsus
calami w autografie, które nale¿a³oby poprawiæ, nastêpnie do zrekonstruowania
1
2
3
4

Por. przypis 3. na s. 26.
Por. przypis 3. na s. 21.
Listy do W. Grzyma³y z 18 VI i 10 VII 1849; KCh II, s. 298 i 305.
Z recenzji prof. K. Górskiego (maszynopis, zbiory TiFC, s. 8).
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tekstu i ewentualnego dodania  w sposób przyjêty w muzycznym edytorstwie
ród³owym, wyró¿niaj¹cym dodatki redakcyjne od tekstu autentycznego  najniezbêdniejszych, zgodnych ze stylem twórcy okreleñ wykonawczych, wreszcie
do skomentowania procesu wydawniczego utworu. Nie zawsze jednak sprawa
jest tak prosta. W du¿ej czêci dzie³ serii B mamy jako jedyny przekaz ród³o
nieautentyczne, czasem budz¹ce w¹tpliwoci, czy oparte jest ono na autografie,
czy te¿ na jeszcze innym ródle nieautentycznym (w wypadku ca³ej grupy utworów wydanych przez Fontanê mamy co do tego, niestety, pewnoæ). Najdalej
id¹cy przyk³ad stanowi Polonez Ges WN 35, którego tekst  przy obecnym
stanie róde³  bêdzie musia³ oprzeæ siê na przekazach szóstego rzêdu, chyba
¿eby jakim cudem znalaz³ siê album (Tytusa Wojciechowskiego), do którego
Polonez ten zosta³ wpisany, lub przynajmniej egzemplarz pierwszego wydania,
które z kolei ju¿ sto lat temu by³o bia³ym krukiem. Na przeciwnym krañcu
znajduje siê wy¿ej wspomniany Walc f WN 55, do którego posiadamy 5 autografów, 3 kopie i 2 wydania pomiertne. Wydawa³oby siê, ¿e przynajmniej tutaj da
siê ³atwo zastosowaæ obowi¹zuj¹ce w serii A zasady rekonstrukcji i ustalania
filiacji róde³ i  na ich podstawie  wybraæ ród³o podstawowe. Niestety,
i w tym wypadku zasady te ma³o s¹ przydatne. Sporód piêciu autografów
cilejszy zwi¹zek istnieje prawdopodobnie tylko pomiêdzy dwoma z nich, trudny
równie¿ do ustalenia jest ich porz¹dek chronologiczny (tylko dwa autografy s¹
datowane); narzuca siê tutaj prawdopodobieñstwo kilkakrotnego pisania przez
Chopina tego Walca z pamiêci; dwie kopie  z trzech istniej¹cych  wykazuj¹
w sposób doæ przekonywaj¹cy pochodzenie od poszczególnych autografów,
trzecia natomiast zwi¹zana jest zapewne z nieistniej¹cymi kopiami, stanowi¹cymi
podk³ady do obu pomiertnych wydañ i zawieraj¹cymi prawdopodobnie dowolne
zmiany kopisty. Dla dokonania wyboru ród³a podstawowego pozostaj¹ wiêc ju¿
tylko kryteria stylistyczne, które jednak w tej sytuacji nie mog¹ pretendowaæ do
miana absolutnie obiektywnych. Pamiêtajmy, ¿e w serii A by³y one kryteriami
pomocniczymi, mocno obwarowanymi filiacj¹ róde³, stanowi¹c¹ swoist¹ kontrolê róde³ pomiêdzy sob¹. Te kryteria stylistyczne pozostawione same sobie,
choæby stosowane przez redaktora bardzo ostro¿nie, mog¹ posiadaæ zawsze
pewien stopieñ subiektywnoci.
W zakres serii B wchodz¹ te¿ utwory w¹tpliwego autorstwa Chopina oraz
utwory cudze, w których podejrzewamy udzia³ Chopina w formie korekty, jak
równie¿ transkrypcje oparte na nieznanej nam sk¹din¹d muzyce Chopina;
w tym ostatnim przypadku próbujemy rekonstrukcji fragmentów Chopinowskich.
(Utwory w przekonaniu redakcji WN nieautentyczne nie wchodz¹ do WN1.)
1
Utwory w¹tpliwej i czêciowej autentycznoci wchodz¹ do t. B X (36). W komentarzu
ród³owym do tego tomu bêd¹ równie¿ omówione utwory gdzie indziej wydane, które mog¹
jednak byæ uznane za nieautentyczne (jak Walc Es, Wariacje fletowe).
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Ostatnim zagadnieniem, wystêpuj¹cym tylko w serii B  to problem r e k o n s t r u k c j i1 kilku kompozycji. Napotykamy cztery jej rodzaje:
1. rekonstrukcja kompozycji na podstawie autografu-szkicu (Mazurek f
WN 65)2,
2. rekonstrukcja brakuj¹cych stron niekompletnego autografu (Wariacje D
na 4 rêce WN 10)3,
3. rekonstrukcja fragmentów kompozycji, w których podejrzewaæ mo¿na udzia³
osoby sporz¹dzaj¹cej ród³o porednie (kopiê, wydanie), udzia³ niezgodny ze stylem Chopina (fragmenty niektórych utworów wydanych przez
Fontanê),
4. próba rekonstrukcji autentycznej muzyki Chopina z cudzej transkrypcji
nieznanego sk¹din¹d utworu Chopina (Allegretto) WN 364.
S¹dzê, i¿ poruszone zagadnienia i przytoczone przyk³ady s¹ wystarczaj¹co
przekonywaj¹ce co do tego, ¿e przy wydawaniu utworów serii B nale¿y nie tylko
podchodziæ do ka¿dego dzie³a w sposób indywidualny (jak to mia³o miejsce
równie¿ i w serii A), ale  je¿eli ju¿ nie do ka¿dej kompozycji, to przynajmniej
dla wielu ich grup  trzeba tworzyæ i n d y w i d u a l n e m e t o d y odnalezienia
intencji Chopina i jej odtworzenia. S¹dzê równie¿, ¿e powy¿sze przyk³ady jeszcze raz potwierdz¹ s³usznoæ przeprowadzenia linii podzia³u pomiêdzy obu seriami WN.
Tak wiêc sporód szeciu postulatów wysuniêtych przy okazji omawiania
metod ustalania ostatecznej intencji twórczej Chopina w dzie³ach wchodz¹cych
do serii A, w serii B tylko d w a p i e r w s z e p o s t u l a t y dadz¹ siê zastosowaæ w sposób b e z w z g l ê d n y: zgromadzenie maksymalnej iloci róde³ autentycznych i do autentycznych zbli¿onych oraz indywidualne podejcie do ka¿dego utworu z osobna. Dalsze postulaty  przeprowadzenie filiacji róde³,
stwierdzenie ich autentycznoci (lub stopnia zbli¿enia do niej), wybór ród³a
podstawowego i zredagowanie tekstu w sposób najbardziej zbli¿ony do formy
autentycznej  spe³niamy w a r u n k o w o, o tyle, o ile istnienie róde³, ich iloæ
oraz ich typ na to pozwalaj¹. Czynimy to wszystko oczywicie na podstawie
dowiadczenia nabytego przy opracowywaniu utworów serii A, posiadaj¹cych
wzglêdnie pe³n¹ i powi¹zan¹ dokumentacjê ród³ow¹.
Obecnie scharakteryzujê krótko g³ówne grupy róde³ do utworów pomiertnych Chopina.
1
Chodzi tutaj o rekonstrukcjê w cilejszym tego s³owa znaczeniu; w znaczeniu ogólniejszym
 rekonstrukcji jakiego fragmentu ród³a na podstawie róde³ równoleg³ych  u¿ywamy tego
terminu tak¿e w serii A.
2
Mo¿liwoæ rekonstrukcji tego ostatniego utworu Chopina zawdziêczamy wyj¹tkowo kompletnemu materia³owi muzycznemu zawartemu w szkicu.
3
Por. Chopin, Wariacje D-dur na 4 rêce, PWM, Kraków 1965.
4
Patrz WN tomy B V (31) i B X (36).
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AUTOGRAFY

Jedynym a u t o g r a f e m - c z y s t o p i s e m, pocz¹tkowo przeznaczonym przez
Chopina do druku, jest autograf Sonaty c op. 4 1.
Znakomit¹ wiêkszoæ stanowi¹ utwory w p i s y w a n e przez kompozytora d o
a l b u m ó w przyjació³ i znajomych lub te¿ ofiarowywane im na oddzielnych
kartkach. Pisane s¹ one zazwyczaj przejrzycie i czytelnie, natomiast doæ
rzadkim zjawiskiem jest dok³adniejsze opatrywanie ich oznaczeniami wykonawczymi. Problem, czy pewne autografy mog¹ byæ pierwszymi redakcjami utworów,
którym póniej Chopin móg³ chcieæ nadaæ bardziej doskona³¹ formê, rzadko
mo¿emy autorytatywnie rozwi¹zaæ. Najczêciej bowiem mamy do czynienia
z zestawieniem autografu z nieautentycznym wydaniem, w którym zawsze mo¿na podejrzewaæ ingerencjê obcej rêki. Jedynie dok³adne badanie róde³ do poszczególnych kompozycji mo¿e doprowadziæ do precyzyjniejszych s¹dów w tej
dziedzinie.
S z k i c e  podobnie jak w serii A  maj¹ w zasadzie wartoæ pomocnicz¹.
Wyj¹tek stanowi wy¿ej wzmiankowany Mazurek f WN 65, dla którego jedynym
ród³em jest autograf-szkic2.
KOPIE

Poniewa¿ dla du¿ej iloci utworów serii B kopie s¹ jedynymi ród³ami, kopistów tego zakresu dzie³ nale¿y nieco dok³adniej scharakteryzowaæ.
1. Julian F o n t a n a by³ zarówno kopist¹, jak i wydawc¹ dzie³ pomiertnych
Chopina. Wszystkie wiadectwa pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e podstawê do jego
wydania stanowi³y nie autografy Chopinowskie, ale w wiêkszoci wypadków
sporz¹dzone przez niego odpisy. Jednym z argumentów na potwierdzenie tego
przypuszczenia jest fragment listu Fontany do firmy Gebethnera i Wolffa w
Warszawie, pisanego w siedem lat po wydaniu Dzie³ Pomiertnych:
Kilka lat pracy mnie kosztowa³o zebranie, u³o¿enie, skompletowanie rozerwanych i dla ka¿dego innego nieodgadnionych kawa³ków, jako te¿ k i l k a k r o t n e
p r z e p i s y w a n i e ju¿ wybranych i oczyszczonych rêkopisów 3. (Podkr. J.E.)
Do podobnego wniosku dochodzi Oskar Kolberg, kiedy pisze do firmy Breitkopf & Härtel:
[Fontana] jako jeden z najbardziej zaufanych przyjació³ Chopina z ca³¹ pewnoci¹
1

Zbiory Roberta Owena Lehmana, Nowy York, fotokopia zbiory TiFC F. 1427.
Zbiory TiFC M/235, fotokopia F.1481(3).
3
List do firmy Gebethner i Wolff w Warszawie, Pary¿, 16 XI 1862; por. F. Hoesick, Chopiniana, Warszawa 1912, s. 442443.
2
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posiada³ oryginalne rêkopisy dziel pomiertnych. [...] W¹tpiê, czy odda³by on
oryginalne rêkopisy Schlesingerowi, by³ bowiem zbyt wielkim wielbicielem mistrza i nie pozbawia³by siê ich, prawdopodobnie by³y to s p o r z ¹ d z o n e p r z e z
n i e g o o d p i s y 1. (Podkr. J.E.)
Je¿eli mo¿na by³o Fontanê scharakteryzowaæ jako wiernego na ogó³ kopistê
dzie³ przepisywanych na probê Chopina, przygotowywanych przez kompozytora
do wydañ, tak tutaj musimy odnieæ siê do tej wiernoci z pewnym zastrze¿eniem. Zrozumia³¹ jest rzecz¹, ¿e opieraj¹c siê  jak sam pisze do Ludwiki
Jêdrzejewiczowej  na rêkopisach Chopina zawieraj¹cych niekiedy poprawki
i warianty, a czasem nawet niekompletnych, Fontana czu³ siê uprawniony do
wyboru oraz uzupe³nieñ. Potwierdza to w licie do Gustawa Gebethnera
w Warszawie:
Kilka lat pracowa³em nad zebraniem wistków i hieroglificznych notatek Chopina,
nad ich wyborem i p o p r a w a m i [...] 2. (Podkr. J.E.)
Zachodz¹ nawet uzasadnione podejrzenia, ¿e niektóre kompozycje w czêci,
a mo¿e nawet w ca³oci, by³y przez Fontanê rekonstruowane z pamiêci. Za tym
ostatnim przemawia wyj¹tek jego listu do Ludwiki Jêdrzejewiczowej z okresu
pierwszych pertraktacji na temat wydania dzie³ pomiertnych, w którym to fragmencie, omawiaj¹c sprawê zachowanych rêkopisów Pieni, pisze Fontana:
Jak ich kilka prócz tego czêciami lub i w ca³oci pamiêtam, i gdybym mia³ przynajmniej jakie namarkowanie, m ó g ³ b y m r e s z t y p a m i ê c i ¹ d o p e ³ n i æ.
Ale nawet i tego nie ma, bo pomimo czêstych prób moich nigdy ich Fryderyk
nie napisa³, zawsze do jutra odk³adaj¹c. Temu losowi uleg³y szczególniej p i e  n i J a n u s z a [...]. To na nieszczêcie zapewne ca³kiem stracone3. (Podkr. J.E.)
Fragment ten jest o tyle wymowny, ¿e tekst s³owny 17. Pieni w wydaniu
Fontany stanowi utwór Wincentego Pola ze zbiorku Pieni Janusza pt. piew
z mogi³y (pieñ ta w jednej z kopii Fontany nosi tytu³ piew z mogi³y Janusza,
a w druku  od pierwszych s³ów utworu  Leci licie z drzewa), a równoczenie tekst muzyczny pieni posiada akompaniament, którego pewne partie mog¹
budziæ w¹tpliwoci co do jego autentycznoci.
Wydaje siê jednak, ¿e nie tylko wtedy, kiedy Fontana musia³ rekonstruowaæ
utwory Chopina, czy te¿ kompilowaæ je z fragmentów, ingerowa³ w ich treæ
muzyczn¹; pewne poszlaki wskazuj¹ równie¿ na to, ¿e i przepisuj¹c zachowane
w ca³oci autografy, czyni³ w nich pewne zmiany. Pierwsz¹ co do tego obawê
budz¹ jego wy¿ej cytowane s³owa z listu do Gebethnera:
[...] kilkakrotne przepisywanie o c z y s z c z o n y c h rêkopisów (Podkr. J.E.)
1
2
3

Brulion listu do Breitkopfa i Härtla, pisany w jêz. niem., KOK II, s. 111, t³um. pol. s. 112.
List z dnia 9 XI 1859, pisany w Pary¿u; F. Hoesick jw., s. 441.
Por. przypis 1. na s. 106.
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Niepokój nasz zwiêksza stwierdzenie Oskara Kolberga:
[...] mam parê autentyków Ch[opin]a, [...] i kilka moich w³asnorêcznych kopii
z autentyków, które lubo w drobnych tylko szczegó³ach, ale odmienniej nieco
przedstawiaj¹ rzeczy przez Fontanê wydane.1
Te obawy potwierdza porównanie Fontanowskich wersji z zachowanymi autografami czy te¿ z innymi, dok³adnie sporz¹dzonymi kopiami. Z porównañ tych
wynika, ¿e ingerencja Fontany dotyczy nie tylko szczegó³ów drugorzêdnych, jak
np. drobnych manier pisowni nutowej, ale nawet tak istotnych elementów dzie³a,
jak melodyka, harmonika, metryka, rytmika i forma utworów.
Jakkolwiek by jednak by³o, nale¿y w tym miejscu wyraziæ przekonanie o dobrej woli Fontany w przekazaniu nam autentycznego  jego zdaniem  tekstu
Chopinowskiego, co nie zmienia faktu, ¿e inne jest nasze pojêcie autentycznoci, a inne mog³o byæ przesz³o sto lat temu. Dlatego te¿ ceni¹c Fontanê jako
kopistê i wydawcê czêci dzie³ Chopina, dziêki któremu na pewno niejedna
kompozycja przetrwa³a do naszych czasów, musimy za pomoc¹ wszelkich mo¿liwych kryteriów staraæ siê weryfikowaæ te miejsca jego przekazów, w których
mo¿emy podejrzewaæ jego ingerencjê w tekst muzyczny.
Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e niezale¿nie od ostro¿noci, z jak¹ do kopii Fontany, jako ostatecznych tekstów Chopina, podchodziæ musimy, s¹ one dla nas
ród³ami pierwszorzêdnej wartoci. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e niektóre przekazy Fontany sprawiaj¹ wra¿enie oddania intencji Chopina bez ¿adnych dodatków i zmian2.
Zachowa³y siê nastêpuj¹ce Fontanowskie kopie utworów wchodz¹cych do
Serii B: Walc f WN 55 (ostatnia strona)3, pieñ piew z mogi³y Janusza
(pierwsza redakcja zatytu³owanej w druku pieni Leci licie z drzewa WN 494
oraz kopie s³u¿¹ce do druku wydania pomiertnego Pieni: ¯yczenie, Wiosna,
1

Brulion listu do Roberta Wolffa bm. i d. KOK II, s. 292.
Bardzo ostrej krytyce podda³ rolê Fontany jako kopisty i wydawcy dzie³ pomiertnych
Chopina E. Ganche w swej ksi¹¿ce Dans le souvenir de Frédéric Chopin, Paris 1925, s. 213 i n.,
mocno przerysowuj¹c problem ingerencji Fontany w ostateczny kszta³t dzie³ Chopina przez niego
do druku przygotowywanych, i bardzo niekorzystnie i jednostronnie przedstawiaj¹c osobiste aspekty
tej ingerencji. Szereg zarzutów Ganchea s³usznie prostuje w swych pracach L. Bronarski:
W sprawie wydania pomiertnych dziel Fryderyka Chopina, Kwartalnik Muzyczny, nr 1, 1928,
s. 5559, oraz Szkice Chopinowskie, PWM, Kraków 1961, s. 331332. W pierwszej
z wymienionych prac autor pozostawia sprawê tê otwart¹ z punktu widzenia merytorycznego,
pisz¹c, ¿e: wymaga [ona] jednak gruntownego zbadania i uwzglêdnienia wszystkich odnonych
materia³ów. Wydaje siê, ¿e dzi iloæ tych materia³ów, które znajduj¹ siê w naszym posiadaniu,
upowa¿nia do wypowiedzenia powy¿szych ogólnych uwag, bêd¹cych rezultatem skrupulatnych
porównañ licznych róde³. Szczegó³owe rozwa¿ania wraz z obfitym muzycznym materia³em
porównawczym zostan¹ przedstawione w oddzielnej pracy.
3
Biblioteka Miejska w Bydgoszczy, fotokopia zbiory TiFC F.1447.
4
WTM 21/Ch, fotokopia zbiory TiFC F.1627.
2
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Smutna rzeka i Hulanka (do tych kopii, jak i do odpisów pozosta³ych Pieni,
inn¹ rêk¹ sporz¹dzonych, wypisa³ Fontana w³asnorêcznie karty tytu³owe oraz
tekst s³owny Pieni)1.
2. August F r a n c h o m m e (18081884), przyjaciel Chopina, kompozytor
i wiolonczelista. Z dzie³ nie wydanych za ¿ycia znane s¹ nastêpuj¹ce kopie
Franchommea: Impromptu cis WN 46 (dwie ró¿ne kopie)2, Walc As WN 483,
pieñ Wiosna w wersji fortepianowej WN 52a4, pieñ Nie ma, czego trzeba WN
58b (bez pod³o¿onego tekstu s³ownego)5, Mazurek a WN 596 oraz rekonstrukcja
pierwszej czêci Mazurka f WN 657.
Franchomme by³ niezmiernie skrupulatnym i ostro¿nym kopist¹ dzie³ Chopina,
obawiaj¹cym siê najmniejszej ingerencji w jego tekst, czego dowodz¹ zarówno
zestawienia jego kopii z istniej¹cymi autografami Chopina, jak i opinia wspó³pracuj¹cej z nim w pierwszym okresie przygotowañ do wydania dzie³ pomiertnych
J. W. Stirling:
Franchomme zajêty ci¹gle piosenkami Chopina, lecz wiêkszoci brak akompaniamentu, a nie mie dorabiaæ go samowolnie8.
Bez w¹tpienia tylko przesadne przywi¹zanie i kult Franchommea dla Chopina
mog¹ czyniæ go tak opiesza³ym w dotkniêciu siê najmniejszego z jego dzie³.
Gdyby go Pani mog³a widzieæ, jak on siê waha pomiêdzy tak i nie, owiadczaj¹c: nie miem siê co do tego wypowiedzieæ [...] Z ogromnym trudem
dorobi³ on akompaniament do jednej Pieni, po czym odmówi³ nam jego
pokazania9.
Przesy³am Pani [...] to, co Franchomme móg³ odcyfrowaæ z ostatniego Mazurka, napisanego na Chaillot, a co wszyscy uwa¿ali za nie do odczytania, lecz co
Franchommeowi uda³o siê napisaæ  przyniós³ mi to pocz¹tkowo na dwóch
kawa³kach papieru, nie odwa¿aj¹c siê po³¹czyæ obu czêci, jednak gdy dodaæ
jedn¹ nutê (mi) w basie równoczenie z si  tworzy to ca³oæ [...] 10.
11

Zbiory A. v. Hobokena, Ascona (Szwajcaria).
1. BCP Ms. 10. 491, fotokopia zbiory TiFC F.1649, oraz 2. zbiory TiFC M/632, fotokopia
F.1651.
13
BCP Ms. 10.511, fotokopia zbiory TiFC F.1498.
14
BCP Ms. 10.491, fotokopia zbiory TiFC F.1631.
15
BCP Ms. 10.490, fotokopia zbiory TiFC F.1634.
16
BCP Ms. 10.491, fotokopia zbiory TiFC F.585.
17
Zbiory TiFC M/236, fotokopia F.1481 (4).
18
List do L. Jêdrzejewiczowej w Warszawie, z dnia 17 IX 1851, streszczenie listu, cyt.
wg M. Kar³owicz, Nie wydane dotychczas pami¹tki po Chopinie, Warszawa 1904, s. 339.
19
List do L. Jêdrzejewiczowej pisany w jêz. francuskim w marcu 1852. Orygina³ zbiory TiFC
M/518, fotokopia F.75; por. Ganche, Dans le souvenir de F. Chopin, s. 139.
10
List do L. Jêdrzejewiczowej z dnia 18 VI 1852, pisany w jêz. francuskim. Orygina³ zbiory
TiFC M/519, fotokopia F.115; por. Ganche, op. cit., s. 140, gdzie tekst wykazuje nieznaczne
odchylenia od orygina³u.
12
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Kiedy za J. W. Stirling po przyjedzie Fontany do Pary¿a w pierwszej z nim
rozmowie wspomnia³a o wstêpnych pracach Franchommea nad Pieniami, a Fontana zaniepokoi³ siê mo¿liwoci¹ wspó³dzia³ania Franchommea w ich wydaniu,
J. W. Stirling wyprowadzi³a go z b³êdu, daj¹c mu do zrozumienia, ¿e:
[...] przeciwnie, Franchomme obawia siê bardzo braæ odpowiedzialnoci za
to [...]1.
Tak wiêc Franchommea kopie utworów pomiertnych maj¹ dla nas jako ród³a
wartoæ pierwszorzêdn¹.
Osobn¹ pozycjê stanowi¹ incipity dzie³ Chopina zamieszczone w zbiorze
pierwszych wydañ francuskich nale¿¹cym do J. W. Stirling, z których wiêkszoæ
sporz¹dzona jest rêk¹ Franchommea. Incipity te nie maj¹ szczególnej wartoci
ród³owej, poniewa¿ zapisane s¹ na podstawie tych¿e wydañ francuskich, nie
wnosz¹c tym samym do tekstu ¿adnych nowych elementów.
3. Ludwika C h o p i n (18071855), starsza siostra Fryderyka, zamê¿na za
Kalasantym Jêdrzejewiczem, posiada³a wykszta³cenie muzyczne w zakresie gry
na fortepianie, o czym wiadcz¹ relacje wspó³czesnych:
[,..] ju¿ w siódmym roku dano dziecku [Fryderykowi] nauczyciela, a przez wzgl¹d
na wielk¹ jego m³odoæ, siostra starsza godzinê lekcji z nim dzieli³a2.
[...] najczêciej grywa³a na cztery rêce z Fryderykiem, najwiêcej oboje mieli
zawsze co do powiedzenia sobie 3.
Równie¿ siostra Marii Wodziñskiej, wspominaj¹c swoje dzieciñstwo, mówi:
[...] starsza siostra jego, Ludwika, póniejsza pani Jêdrzejewiczowa, przelicznie
gra³a na tym instrumencie [...] 4.
O tym, ¿e Ludwika mia³a równie¿ zdolnoci kompozytorskie, wiadczy fragment listu Chopina do Jana Bia³ob³ockiego:
Ludwika zrobi³a Mazura doskona³ego, jakiego Warszawa dawno nie tañczy³a.
Jest to jej non plus ultra, ale te¿ w istocie jeden z n o n p l u s u I t r ó w swego
rodzaju. Skoczny, ³adny, s³owem do tañca, nie chwal¹c rzadkiej dobroci. Jak
przyjedziesz, to Ci go zagram5.
Zachowa³y siê jej rêk¹ pisane kopie nastêpuj¹cych utworów: Poloneza B WN
146, oraz album dla Marii Wodziñskiej, zawieraj¹cy nastêpuj¹ce kompozycje:
1

List do L. Jêdrzejewiczowej z dnia 2 VII 1852, pisany w jêz. francuskim. Orygina³ zbiory TiFC
M/496, fotokopia F.94; por. Ganche, op.cit., s. 141, gdzie tekst wykazuje odchylenia od orygina³u.
2
Józef Sikorski, Wspomnienie Szopena, Biblioteka Warszawska, Warszawa 1849, s. 6.
3
Fryderyk Skarbek, Pamiêtniki, Poznañ 1858.
4
S³owa Józefy z Wodziñskich Kocielskiej, cyt. wg artyku³u F. Hoesicka pt. Nowe szczegó³y
o Marii Wodziñskiej, S³owacki i Chopin, t. l, Warszawa 1932, s. 126.
5
List do J. Bia³ob³ockiego w Biskupcu, Warszawa, XI 1825; KCh l, s. 60.
6
Zbiory TiFC M/623, fotokopia F.1535.
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Lento con gran espressione WN 37 oraz Pieni: ¯yczenie, Pose³, Gdzie lubi,
Hulanka, Piosnka litewska, Wojak, Precz z moich oczu, Czary 1.
Kopie tych utworów wykazuj¹ rêkê doæ niewprawn¹ w pisaniu nut, w rezultacie jednak zawieraj¹ one tylko b³êdy mechaniczne, ³atwe do wychwycenia. Dziêki
pewnej zewnêtrznej dok³adnoci graficznej odpisów, co mo¿na stwierdziæ zestawiaj¹c je z autografami Chopina, z których Ludwika sporz¹dza³a kopie, maj¹ one
jako ród³a pierwszorzêdne znaczenie.
Osobne ród³o, bezcenne zarówno jak chodzi o stwierdzenie istnienia kompozycji Chopina nie znanych w ca³oci do dnia dzisiejszego, jak i ze wzglêdu
na daty postawione przy poszczególnych pozycjach, stanowi sporz¹dzony ok.
1854 r. na probê J. W. Stirling i Juliana Fontany spis pt. K o m p o z y c j e n i e
w y d a n e, zawieraj¹cy incipity wiêkszoci dzie³ Chopina za ¿ycia nie opublikowanych2.
Dodajmy jeszcze, i¿ jest rzecz¹ wysoce prawdopodobn¹, ¿e siostra Chopina
jest autorem Kontredansa Ges, przypisywanego Chopinowi, jak równie¿ nie jest
wykluczone, ¿e to ona skomponowa³a Walca Es (wpisanego do albumu Emilii
EIsner) oraz który z Mazurków  D lub C  (mo¿e oba?), tak¿e uwa¿anych
przez czas d³u¿szy za utwory Chopina, ale których autentycznoæ obecnie coraz
czêciej podawana bywa w w¹tpliwoæ (a mo¿e nawet który z nich jest w³anie
tym z non plus ultrów, o których mówi Chopin w wy¿ej cytowanym licie?).
Pewne podobieñstwo pisma literowego, a tak¿e i pisma nutowego, wtedy jeszcze niezbyt dok³adnie badanego, ewentualne podobieñstwo skrótów nazwiska
mog³y wprowadziæ w b³¹d co do autorstwa kompozycji zarówno cz³onków rodziny, przyjació³, jak te¿ biografów i wydawców tych utworów,
4. Oskar K o l b e r g (18141890), m³odszy brat zaprzyjanionego z Chopinem Wilhelma Kolberga, kompozytor, pianista, znakomity etnograf polski  jest
kopist¹ Lento con gran espressione WN 373 i Piosnki litewskiej 4. Oskar Kolberg sporz¹dzi³ jeszcze kopie kilku innych kompozycji Chopina:
1

Album ten zagin¹³; wydany by³ w formie faksymilowanej przez Korneliê Parnas pt. Album
Fr. Chopina powiêcone Marii Wodziñskiej, Breitkopf & Härtel, Lipsk 1910. Identycznoæ pisma
Ludwiki Jêdrzejewiczowej w tym albumie, uchodz¹cego przedtem za pismo Fryderyka Chopina,
stwierdzi³em na prze³omie 1958/59 r. przy okazji sporz¹dzania ekspertyzy oferowanych TiFC
chopinianów, wród których znajdowa³ siê spis Kompozycje nie wydane, pisany rêk¹ Ludwiki.
Ekspertyza ta zreszt¹ potwierdzi³a tylko od dawna przeze mnie wysuwan¹ w¹tpliwoæ co do autentycznoci pisma Chopina w tym albumie, w¹tpliwoæ spowodowan¹ zarówno innymi cechami
graficznymi pisma, jak równie¿ tego rodzaju b³êdami, których ¿adn¹ miar¹ nie mo¿na by³o
przypisaæ Chopinowi.
2
Zbiory TiFC M/301, fotokopia F.1752. Patrz ilustracje 1114.
3
Pañstwowa Biblioteka Publiczna w Leningradzie, fotokopia zbiory TiFC F.1618.
4
Memorial Library of Music, Stanford University, California, fotokopia TiFC F.1726.
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[...] mam parê autentyków Ch[opin]a, [...] jak i kilka moich w ³ a s n o r ê c z n y c h
k o p i i z autentyków [...]1 (Podkr. J.E.)
które, niestety, nie dochowa³y siê do naszych czasów.
5. Miko³aj C h o p i n (17711844), ojciec Fryderyka, jest  wed³ug ekspertyzy Artura Hedleya  kopist¹ wersji ostatecznej Poloneza d WN 62.
6. Thomas Te l l e f s e n3 przepisa³ Mazurka a WN 594 oraz w¹tpliwej autentycznoci drug¹ wersjê Marsza ¿a³obnego c WN 115.
7. Józef S i k o r s k i (18151896), kompozytor, recenzent muzyczny, za³o¿yciel Ruchu Muzycznego (póniej Pamiêtnika Muzycznego i Teatralnego), sporz¹dzi³ kopie Mazurków B i G WN 7 i 86.
Nastêpuj¹ teraz kopici, których to¿samoæ jest jedynie prawdopodobna lub
te¿ niemo¿liwa w tej chwili do stwierdzenia.
8. Kopista Walca h WN 197 (Wojciech ¯ywny  [?] 17561842, pierwszy
nauczyciel Chopina).
9. Kopista Poloneza B WN 148. Dotychczas s¹dzono, ¿e kopist¹ tego utworu
1

Por. przyp. 1. na s. 132.
Zbiory TiFC M/622, fotokopia P.1722.
3
Por. wy¿ej  Póniejsze wydania jako ród³a porednie.
4
Zbiory TiFC M/625, fotokopia F.584.
5
Zbiory TiFC M/624, fotokopia F.1734.
6
Bêd¹ce w posiadaniu WTM kopie tych Mazurków (R 9011,2) dokonane zosta³y na podstawie
drukowanych w Warszawie w 1826 egzemplarzy, z których jeden (egzemplarz Mazurka G 
patrz przypis 1. na s. 31) zachowa³ siê do dnia dzisiejszego, natomiast drugi (egzemplarz
Mazurka B)  zagin¹³. Stwierdzenie autorstwa kopii obu mazurków podajê tutaj po raz pierwszy
 jest ono wynikiem ekspertyzy pisma tytu³u, adnotacji przy tytule i okreleñ s³ownych przy
tekcie muzycznym kopii, która to ekspertyza wykaza³a zgodnoæ tego pisma z pismem listów
Józefa Sikorskiego, przechowywanych w BN. Za pomoc w ekspertyzie pisma J. Sikorskiego
sk³adam serdeczne podziêkowanie p. mgr Bogumi³owi Kupciowi, kierownikowi Zak³adu Rêkopisów BN w Warszawie. Ustalenie autorstwa kopii tych mazurków ma dla WN du¿e znaczenie,
poniewa¿ wiadomo sk¹din¹d, ¿e Sikorski by³ skrupulatnym zbieraczem polskich róde³ muzycznych, za porównanie drukowanego egzemplarza Mazurka G i jego kopii wiadczy o du¿ej
dok³adnoci odpisu. Oba te momenty gwarantuj¹ pe³n¹ wartoæ ród³ow¹ kopii, tym wiêksz¹ ¿e
ród³a do m³odzieñczych Mazurków B i G s¹ sk¹pe. O J. Sikorskim por. J. Reiss, Ma³a encyklopedia muzyki (red. S. ledziñski), PWN, Warszawa 1960, s. 685686, oraz przytoczona tam¿e
literatura; Hanna Harley, Józef Sikorski, Ruch Muzyczny, 1963 nr 15; Ma³a Encyklopedia Muzyki
(red. S. ledziñski), PWN, Warszawa 1968, s. 939.
7
Biblioteka Jagielloñska w Krakowie, fotokopia TiFC F.1700.
8
Rêkopis zagin¹³. Reprodukowany by³ po raz pierwszy przez Ilustrowany Kurier Codzienny,
Kraków, 22 l 1934. Fotokopia TiFC F.1541. Jest rzecz¹ dyskusyjn¹, czy s³uszne jest nazwanie
kopist¹ kogo, kto najprawdopodobniej s p o r z ¹ d z i ³ pierwszy rêkopis Poloneza, a n i e
o d p i s a ³ go z autografu. Za hipotez¹ sporz¹dzenia rêkopisu pierwszych kompozycji Chopina
przez ¯ywnego (czy w³anie Poloneza B, czy te¿ innych utworów w tym czasie powsta³ych 
tego nie wiadomo) przemawia wzmianka Józefa Sikorskiego: ¯ywny [...] na probê m³odego
ucznia spisywa³ jego pomys³y. (J. Sikorski, Wspomnienie Chopina, Biblioteka Warszawska,
Warszawa 1849, s. 6).
2
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jest albo Wojciech ¯ywny1, albo Miko³aj Chopin2. To ostatnie zdaje siê byæ
wykluczone ze wzglêdu na wy¿ej wzmiankowan¹ ekspertyzê Artura Hedleya,
stwierdzaj¹c¹ rêkê Miko³aja Chopina w kopii Poloneza d WN 6  pisma kopii
obu Polonezów wykazuj¹ bowiem wiêcej ró¿nic ni¿ cech wspólnych. Równie¿
wykluczona by³aby tutaj rêka ¯ywnego, jeliby przyj¹æ, ¿e by³ on kopist¹ Walca h
WN 19.
10. Kopista pieni Wojak 3. Odpis sporz¹dzony jest przez kogo z rodziny lub
przyjació³ Chopina w Warszawie, o czym wiadczy firma: Magazyn T. Czaban
[...] w Warszawie, wydrukowana u do³u strony, oraz dopisek na lewym marginesie: Muzyka Fryderyka Chopina, z postawion¹ obok dat¹  1831.
11. Kopista drugiej wersji (w¹tpliwej autentycznoci) Marsza ¿a³obnego c
WN4.
12. Kopista pieni: Gdzie lubi, Precz z moich oczu, Pose³, liczny ch³opiec, Z gór, gdzie dwigali (Melodia), Wojak, Dwojaki koniec, Moja pieszczotka, Nie ma, czego trzeba, Piercieñ, Narzeczony, Piosnka litewska,
Leci licie z drzewa (piew z mogi³y, Pieñ Janusza)5. Jego kopie, sporz¹dzone zapewne z rêkopisów Fontany, s³u¿y³y za podk³ad do druku pierwszego
wydania pomiertnego Pieni. Karty tytu³owe kopii i tekst s³owny Pieni wypisane
s¹ rêk¹ Fontany.
13. Kopista nieznany Walca h WN 19 i Walca Ges WN 42 (ten sam, który
sporz¹dzi³ kopie wczeniejszych wersji Berceuse op. 57)6. Wersje obu walców
ró¿ni¹ siê od dotychczas znanych, istnieje wiêc prawdopodobieñstwo oparcia siê
tych kopii porednio lub bezporednio na zaginionych autografach.
14. Kopista nieznany Walca As WN 48 z w³asnorêczn¹ dedykacj¹ Chopina
Mme Marie Lichtenstein7.
15. Kopista nieznany Impromptu cis WN 46 z w³asnorêczn¹ dedykacj¹ Chopina [A] Mme Marie Lichtenstein en la priant den faire usage p[ar] Elle seule / Ch8.
1

Por. A. Poliñski, Chopin, Kijów-Warszawa-Kraków 1914; s. 18; F. Hoesick, Chopiniana
w zbiorach Aleksandra Poliñskiego, S³owacki i Chopin, t. l, s. 161.
2
Por. Z. Jachimecki, Kompozycje Fryderyka Chopina z okresu dzieciêctwa, Chopin, IFC,
z. 1, 1937, s. 28.
3
Zbiory WTM R.1209 fotokopia zbiory TiFC F.1621.
4
BCP D. 10807, fotokopia zbiory TiFC F.1748. Jest to ten sam kopista, który sporz¹dzi³ dwa
odpisy Berceuse op. 57 (patrz wy¿ej: Metody ustalania..., Kopie).
5
Por. przypis 1. na s. 133.
6
Por. wy¿ej ród³a [do dzie³ wydanych za ¿ycia], Kopie (kopista wymieniony pod nr 6). BCP,
fotokopie zbiory J. E. Pragnê w tym miejscu z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie p. Ewaldowi
Zimmermannowi, redaktorowi dzie³ Chopina w HenIe-Verlag, za zwrócenie mi uwagi na powy¿sze
kopie, oraz za ofiarowanie mi ich fotokopii.
7
Deutsche Bücherei, Lipsk. Fotokopie zbiory TiFC F.1902.
8
Deutsche Bücherei, Lipsk. Fotokopie zbiory TiFC F.1903.
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W tekcie nutowym wprowadzonych jest kilka drobnych poprawek najprawdopodobniej rêk¹ Chopina. (Kopia nosi datê 5 Juillet 1839).
Do powy¿szej listy nie w³¹czamy innych kopii, których proweniencji lub zwi¹zku z autentycznymi ród³ami nie sposób by³o do tej chwili ustaliæ.
PIERWSZE WYDANIA DZIE£ POMIERTNYCH

Przy utworach Chopina wydawanych po jego mierci nie spotykamy siê z wypadkiem, by równoczenie drukowano je u ró¿nych wydawców. Je¿eli jeden
z nich odstêpuje prawa drugiemu, to drugi z wydawców drukuje dzie³o po jego
ukazaniu siê u pierwszego. Czy ten nastêpny wydawca korzysta³ z podk³adu
pierwszego wydania, jego odbitek korektorskich, czy wreszcie z gotowego ju¿
pierwszego wydania  wyka¿¹ prawdopodobnie badania róde³ do ka¿dej
z kompozycji oddzielnie. Poniewa¿ w procesie wydawniczym wydañ pomiertnych nie wchodzi oczywicie w rachubê moment udzia³u autora, g³ówn¹ wagê
dla ustalania tekstu maj¹ pierwsze wydania, jako najbardziej zbli¿one do róde³
autentycznych; s¹ one szczególnie wartociowe wtedy, kiedy brak jest autografów czy kopii bezporednio na autografach opartych.
Dlatego te¿ w zamieszczonej poni¿ej licie uwzglêdniamy tylko faktycznych
pierwszych wydawców dzie³ pomiertnych, szereguj¹c ich wed³ug kolejnoci chronologicznej pierwszego wydanego przez nich utworu.
Pewna iloæ kompozycji pomiertnych przed w³aciwym ich wydaniem w typowej formie nutowej by³a publikowana w inny sposób, przede wszystkim w periodykach muzycznych i niemuzycznych. Publikacje1, które ukazywa³y siê p r z e d
wydaniami nutowymi, zestawione s¹ w oddzielnym spisie, umieszczonym za list¹
wydawców. Wszelkie dalsze publikacje, o ile wnosz¹ co istotnego do sprawy,
bêd¹ omawiane w komentarzach ród³owych szczegó³owych do poszczególnych
kompozycji.
Wydawcy dzie³ pomiertnych
1. Charles Haslinger, Wien  op. 4, WN 4 (1851)
2. R. Friedlein, Warszawa  WN 7, 8 (ok. 1851)
1

Terminów wydanie i publikacja przy omawianiu utworów Chopina u¿ywam w nastêpuj¹cych znaczeniach. W y d a n i e  jest to oddzielny druk nutowy w formacie nutowym, dokonany
przez firmê wydawnicz¹. Za firmê wydawnicz¹ uznaæ mo¿na równie¿ periodyk muzyczny, w wypadku wydania oddzielnego druku nutowego w formacie nutowym, zazwyczaj o charakterze
dodatku do numeru (Echo Muzyczne, Die Musik). P u b l i k a c j a  jest to ka¿dy inny sposób
powielania dzie³a, nie bêd¹cy wydaniem (np. faksymile lub druk w tekcie periodyku muzycznego
lub niemuzycznego, w katalogu itp.). Wypadki w¹tpliwe omówione zosta³y w rozdziale: Podzia³
WN na dwie serie. Przypadki graniczne. Polonez g. Mazurki B i G.
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13. Juliusz Wildt, Kraków  WN 19, 55 (ok. 1852)
14. A. M. Schlesinger, Berlin (wyd. pom. Fontany)  WN 6, 9, 11, 13, 14, 15,
20, 2327a,b,c, 42, 4648, 59, 64, 65 (czêciowa rekonstrukcja) (1855),
WN 21, 22, 3134, 3840, 5052, 54, 57, 58b, 60 (1859), WN 49
(ok. 1860)
15. Joseph Kaufmann, Warszawa  WN 5 (185060, najpóniej 1864), WN 29
(185060, najpóniej 1868), WN 35 (185060, najpóniej 1870)1
16. Towarzystwo Muzyczne we Lwowie  WN 18 (1867→)2
17. Leitgeber, Poznañ  WN 37 (1875)
18. Echo Muzyczne, Warszawa  WN 12, 16 (1881)
19. Breitkopf & Härtel, Leipzig  WN 28 (1902)
10. Die Musik, Vlll/1, Berlin  WN 3 (1908)
11. Gebethner i Wolff, Warszawa  WN 56 (1912), WN 45 (1930)
12. Henn, Genève  WN 44 (1919)
13. Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej, Warszawa  WN 61, 62 (1938)
14. S. A. Krzy¿anowski, Kraków  WN 1, 2 (1947)
15. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków  WN 30, 58a (1951), WN 15a,
41 (1953), WN 43 (1955), WN 10, 65 (pe³na rekonstrukcja) (1965)
16. Francis, Day & Hunter, London  WN 53 (1955)
17. Richard-Masse, Paris  WN 63 (1955)
Pierwsze publikacje dzie³ pomiertnych
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.

Druk X. J. l. Cybulskiego, Warszawa  WN 2 (1817)3
Druk (W. Kolberga), Warszawa  WN 7, 8 (1826)3
Dalibor nr 6, Praha  WN 17 (1879)
Lamus, zeszyt II, Lwów  WN 41 (1909)
Album Maria4, Leipzig  WN 30 (1910)
wiat V/23, Warszawa-Kraków  WN 56 (4 VI 1910)
S³owo Polskie, Lwów  WN 58a (22 X 1910)
Pages dArt, Genève  WN 44 (VIII 1918)
Album von Handschriften...5, Bazylea  WN 43 (1925)
Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków  WN 1 (22 I 1934)

1

Wymieniana niekiedy w zwi¹zku z tymi trzema kompozycjami firma B. Schotts Söhne jako
pierwszy ich wydawca by³a w rzeczywistoci drugim  po Kaufmannie  wydawc¹.
2
Wymieniana dotychczas firma W. Chaberskiego jako pierwszego wydawcy Walca E jest
w rzeczywistoci drugim wydawc¹. (Por. KOK l, s. 508).
3
Por. przypis na s. 138.
4
Por. pocz¹tek przypisu 1. na s. 135.
5
Pe³ny tytu³ publikacji, która poda³a faksymile Cantabile, brzmi: Album von Handschriften
berühmter Persönlichkeiten vom Mittelalter bis zur Neuzeit, herausgegeben von K. Geigy-Hagenbach, Basel 1925.
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Zasady redagowania tekstu nutowego
ZASADY OGÓLNE
Najogólniejsz¹, przyjêt¹ przez WN zasad¹ redakcji tekstu nutowego, jest zasada odtworzenia i n t e n c j i twórczej Chopina, a nie rekonstrukcja samego
z a p i s u nutowego dzie³a. Przyjêcie takiej zasady pozwala na:
a) poprawianie n i e w ¹ t p l i w y c h b³êdów Chopina bezporednio w tekcie
nutowym; pomimo bowiem ¿e ¿aden z twórców nie by³ od mo¿liwoci pomy³ek
wolny, to ¿aden z nich n i e c h c i a ³ siê myliæ, jest to czynnoæ sprzeczna z jego intencj¹ twórcz¹; w ka¿dym wypadku podawane jest w komentarzach ród³owych uzasadnienie zakwalifikowania danego miejsca jako b³êdu oraz sposób
jego poprawienia;
b) ewentualn¹ zmianê konwencji graficznej oryginalnego zapisu nutowego na
korzyæ konwencji nam wspó³czesnej w tych wypadkach, gdyby sposób notacji
z czasów Chopina by³ dla nas niejasny lub wieloznaczny;
c) uzupe³nienie oczywistych braków znaków akcydensowych w tekcie, wynikaj¹cych b¹d z przeoczenia kompozytora, b¹d z uprecyzyjnienia dzisiejszej pisowni nutowej bez zaznaczenia tego faktu w tekcie nutowym, a prawdopodobnych braków  z graficznym ich wyodrêbnieniem;
d) ewentualne przed³u¿enie skali klawiatury w dó³ lub w górê w tym wypadku,
kiedy dane porównawcze nasuwaj¹ uzasadnione przekonanie, ¿e Chopin u¿y³by
danych dwiêków, gdyby na to skala jego klawiatury pozwoli³a1; tego rodzaju
uzupe³nienia musz¹ byæ jednak wyodrêbnione graficznie lub omówione w uwagach u do³u strony.
Drug¹ zasad¹ jest oparcie tekstu g³ównego na wybranym ródle podstawowym. Wersje wykoñczone innych róde³ autentycznych, poprzednich lub nastêpnych, w wypadkach kiedy maj¹ one charakter odmian, a nie poprawek, bêd¹
wprowadzone jako warianty nad lub pod systemami tekstu g³ównego ewentualnie u do³u strony.
1
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Patrz Aneks VII: Skala fortepianu Chopina.
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WARIANTY
Sprawa w a r i a n t ó w wymaga specjalnego omówienia. W dotychczasowych
wydaniach chopinowskich warianty stosowane by³y sporadycznie, w wielu wydaniach nie znajdujemy ich wcale. Doæ czêste bywa³o ¿¹danie absolutne jedynego
tekstu Chopinowskiego, a tendencjê do zadoæuczynienia temu ¿¹daniu przejawiali redaktorzy wielu dotychczasowych wydañ, najczêciej jako ukryte ich za³o¿enie. Nie zawsze jednak tak by³o. Kiedy np. Jan Kleczyñski recenzowa³ wydanie Mikulego (nb. zawieraj¹ce kilka wariantów), postawi³ mu taki zarzut:
[... ] równie¿ by³oby po¿¹danym zamieszczenie niektórych wariantów b¹d przez
samego autora czêsto improwizowanych, b¹d zamieszczonych w ró¿nych wydaniach1.
Warianty wydaj¹ siê byæ c e c h ¹ a u t e n t y c z n ¹ twórczego mylenia Chopina2. W autografach wprowadza³ on je wprawdzie rzadko (w zachowanych jego
rêkopisach znajdujemy ossia tylko raz jeden, w Walcu As WN 48), wpisywa³
jednak¿e warianty do egzemplarzy swoich uczniów (niektóre egzemplarze z wariantami dochowa³y siê do naszych czasów). Przekazuj¹ nam je równie¿ w swoich wydaniach: Mikuli, Kleczyñski, Ganche, sporadycznie i inni redaktorzy. Fakt
wpisywania wariantów potwierdzaj¹ uczniowie Chopina. Wilhelm Lenz, w powiêconym Chopinowi rozdziale swej ksi¹¿ki Die grossen Pianoforte-Virtuosen,
opisuje, jak to Chopin na probê zagrania swego Nokturnu c op. 48 nr 1
[...] opar³szy siê, nie zagra³ mi ju¿ go nigdy. W p i s a ³ m i t y l k o k i l k a
m a ³ y c h , a l e b a r d z o w a ¿ n y c h o d m i a n3. (Podkr. J.E.)
Biograf Chopina, Fryderyk Niecks, przy okazji omawiania Nokturnu Es op. 9
nr 2 pisze:
Gutmann gra³ powtórzenie tematu g³ównego zupe³nie inaczej, ni¿ jest ono wydrukowane, z wielk¹ obfitoci¹ ornamentów, zapewniaj¹c, ¿e Chopin zawsze tak
je gra³. Równie¿ kadencja przy koñcu Nokturnu [...] mia³a inn¹ postaæ4.
1

Echo Muzyczne nr 23, r. IV, Warszawa, 1 XII (19 Xl) 1880 r., s. 182, W dwa lata póniej
Kleczyñski, wydaj¹c dzie³a Chopina, zamieci³ w nich spor¹ iloæ przekazanych przez uczniów
i przyjació³ kompozytora oryginalnych jego wariantów.
2
Okrelenie warianty nale¿a³o do s³ownictwa Chopinowskiego. Berceuse op. 57 Chopin
pocz¹tkowo da³ nazwê Warianty. W grudniu 1844 tak pisa³ on do M. Schlesingera:
Drogi przyjacielu. Moja Sonata [op. 58], jak i Warianty s¹ do Pañskiej dyspozycji, a w lipcu
1845 do rodziny: Moja Sonata i Berceuse ju¿ wysz³y.
3

W. von Lenz, op. cit., s. 42.
F. Niecks, op. cit., t. II, s. 260, przypis, t³um. niem., t. II, s. 285, przypis. Zachowa³y siê liczne
warianty melodyczne Nokturnu Es op. 9 nr 2, m.in. warianty powtórzenia tematu oraz kody.
4
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Dalszym argumentem na autentycznoæ wariantów jako wyniku twórczego
mylenia Chopina jest pewien szczegó³ dotycz¹cy sposobu ostatecznego wykañczania przez niego rêkopisów. Otó¿ Chopin, sporz¹dzaj¹c w³asnorêczny odpis
gotowego manuskryptu, wprowadza³ do niego pewne odmiany, nie nanosz¹c ich
jednak na poprzedni, pomimo ¿e przecie¿ oba mia³ w tym momencie do swej
ca³kowitej dyspozycji. Mo¿na by oczywicie przypuciæ niedbalstwo w wykañczaniu rêkopisów, jednak¿e by³oby ono sprzeczne z innymi cechami charakterystycznymi dla procesu twórczego Chopina, a przede wszystkim z wymaganiami,
jakie stawia³ on sobie w swej pracy, z wag¹, jak¹ do swych rêkopisów przywi¹zywa³, wreszcie z równorzêdn¹ wartoci¹ artystyczn¹ tych¿e odchyleñ.
Mo¿na w tym miejscu spróbowaæ sformu³owaæ pewne przypuszczenie: byæ
mo¿e Chopin nie mia³ abstrakcyjnej koncepcji wykoñczonego dzie³a, ale mia³
k o n c e p c j ê w y k o ñ c z o n e g o m a n u s k r y p t u danego dzie³a. W wypadku kilku rêkopisów inwencja jego za³amywa³a siê miejscami w ró¿ne odcienie,
przybieraj¹c postaæ ró¿nych wersji dla ró¿nych rêkopisów, wersji o tak charakterystycznych dla niego cechach stylistycznych, ¿e mo¿na je uznaæ niemal za
r o z d w o j e n i e g e n i a l n e j j a  n i m u z y c z n e j C h o p i n a1. W WN wykorzystujemy znan¹ konwencjê wspó³czesnego zapisu muzycznego, pozwalaj¹c¹
odtworzyæ to rozdwojenie poprzez wypisanie przy tekcie g³ównym odpowiadaj¹cych danym jego miejscom wariantów.
Na to jednak, aby wprowadziæ do tekstu dane odchylenia, musi byæ spe³nionych kilka warunków:
a) wariant musi mieæ ten sam  lub przynajmniej bardzo zbli¿ony  stopieñ
autentycznoci, co odpowiednie miejsce tekstu g³ównego,
b) wariant musi mieæ tê sam¹, w³aciw¹ muzyce Chopina wartoæ stylistyczn¹, co odpowiednie miejsce tekstu g³ównego,
c) wariant musi stanowiæ odchylenie na tyle wyrane dwiêkowo, aby jego
wydzielenie t³umaczy³o siê artystycznie,
d) iloæ wariantów w danym dziele nie powinna byæ zbyt du¿a, aby nie zaciera³y one obrazu nutowego ca³oci; (kompozycje zawieraj¹ce znaczn¹ iloæ
wprowadzonych przez Chopina wariantów mog¹ byæ redagowane osobno i w³¹czane jako dalsze wersje ca³oci utworów).
Decyzja, czy zaliczyæ dane odchylenie do rzêdu u l e p s z e ñ, czy te¿ do
w a r i a n t ó w, jest na ogó³ nie³atwa, a zawsze bardzo odpowiedzialna. Wymienione wy¿ej kryteria stylistyczne2 s¹ niew¹tpliwie wskanikami dla podejmowania
1

Doc. Adam Rieger, jeden z recenzentów WN, nazywa to zjawisko p o l i a u t e n t y z m e m
Chopinowskim, a prof. Witold Rudziñski  równie¿ recenzent WN, wyra¿a pogl¹d, i¿ mo¿na je
uwa¿aæ za rodzaj a l e a t o r y z m u Chopinowskiego. Du¿¹ iloæ wariantów spotykamy w okresie
romantyzmu w utworach fortepianowych F. Liszta, choæ u tego kompozytora maj¹ one czêciej
charakter odmian wirtuozowsko-instrumentalnych ni¿ czysto muzycznych.
2
Patrz wy¿ej: Autentycznoæ róde³.
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decyzji, ale nie wyczerpuj¹ zagadnienia w ka¿dym poszczególnym wypadku. Nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e indywidualnoæ redaktora mo¿e w wypadkach granicznych
przechylaæ szalê na jedn¹ czy drug¹ stronê. Wydaje siê to nieuniknione. Na trafnoæ ostatecznej decyzji bêdzie zawsze mia³a wp³yw wymagana od redaktora
danego tomu szeroka znajomoæ dzie³ Chopina, zarówno pod wzglêdem ich iloci, jak i wewnêtrznych w³aciwoci jego muzyki.
Dla rozró¿nienia wariantów ró¿nego pochodzenia stosujemy odmienny ich
zapis graficzny:
 warianty opatrzone okreleniem ossia pochodz¹ z autografów lub egzemplarzy uczniów, gdzie zosta³y wpisane rêk¹ Chopina,
 warianty bez tego okrelenia wynikaj¹ z rozbie¿noci tekstu w ró¿nych
autentycznych przekazach, a w kilkunastu wypadkach  z wielorakiej mo¿liwoci odczytania niejasnego tekstu Chopinowskiego.
Za warianty uwa¿aæ mo¿na równie¿ drobne autentyczne odmiany (nutki i znaki ozdobne, ³uki, akcenty itp.), które dla uproszczenia obrazu graficznego bêd¹
umieszczone w tekcie g³ównym w nawiasach okr¹g³ych ( ), w odró¿nieniu od
nawiasów graniastych [ ], obejmuj¹cych ewentualne dodatki redakcyjne.
ORTOGRAFIA CHOPINOWSKA
Ortografia oryginalna zostanie zachowana, wyra¿a ona bowiem s p o s ó b
m y  l e n i a m u z y c z n e g o kompozytora i nale¿y integralnie do jego warsztatu twórczego. Wszelkie dotychczasowe próby istotnych zmian ortografii Chopinowskiej dowiod³y w sposób negatywny s³usznoci powy¿szej zasady1. Wyj¹tki
mog¹ stanowiæ nieliczne miejsca w m³odzieñczych kompozycjach, w których
ewentualne poprawki oczywistych, szkolnych b³êdów milcz¹co dokonywane bêd¹ w tekcie g³ównym, a odnotowywane w komentarzach ród³owych.
1
Przypominam fragmenty cytowanej korespondencji pomiêdzy J. Brahmsem a E. Rudorffem
(por. przypisy 3. na s. 116 i 1. na s. 117):

Bargiel mówi³ mi ostatnio, ¿e chcia³by poprawiæ niektóre zbyt ra¿¹ce b³êdy ortograficzne Chopina
[...]. S¹dzê, ¿e nie nale¿y tego czyniæ, gdzie¿ bowiem nale¿a³oby potem zaprzestaæ ulepszania?
Zdaniem moim, nieprawid³owoci pisowni nale¿¹ do charakterystycznych cech Chopina.
Pragn¹³bym bardzo, aby Bargiel podzieli³ nasze zdanie, aby nie usi³owa³ poprawiaæ ortografii
Chopina. St¹d ju¿ bowiem tylko krok do naruszenia samej kompozycji.
Wród Uwag ogólnych, poprzedzaj¹cych tekst Gesamtausgabe przez tych¿e redaktorów
opracowywanego, na pierwszym miejscu znajdujemy uwagê nastêpuj¹c¹:
Ortografia Chopinowska, jako moment charakterystyczny, pozostaje nietkniêta.
Poprawianie ortografii we wspó³czesnych nam wydaniach dzie³ Chopina krytykowane jest
coraz czêciej. Por. Przedmowa do tomu Chopin, Préludes, G. Henle-Verlag, München-Duisburg
1956 (red. H. Keller), O. Jonas, cytowany w przypisie 2. na s. 76 artyku³, s. 154, przyp. 1.
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STRONA GRAFICZNA UK£ADU TEKSTU NUTOWEGO
Obraz graficzny WN wzorowany jest w zasadzie na autentycznym obrazie
nutowym kompozycji Chopina. Dotyczy to rozmieszczenia nut na piêcioliniach,
które bêdzie zachowane w tych miejscach, w których mo¿e mieæ ono znaczenie
dla prowadzenia g³osów czy podzia³u pomiêdzy obie rêce; tam gdzie podzia³ ten
podyktowany by³ u Chopina jedynie wzglêdami na wygodê w rozmieszczeniu
znaków nutowych na papierze nutowym (ma³e odstêpy pomiêdzy piêcioliniami
papierów nutowych wtedy drukowanych), mo¿e byæ on niekiedy zmieniony na
bardziej przejrzysty z naszego obecnego punktu widzenia estetyki rozplanowania
graficznego. To samo odnosi siê w niektórych wypadkach do zmiany kluczy,
a tak¿e do problemu kierunku laseczek przy g³ówkach nutowych. Natomiast
wi¹zania grup ósemek, szesnastek itd., jako wyp³ywaj¹ce ze sposobu mylenia
muzycznego u Chopina i maj¹ce wp³yw na to mylenie u wykonawcy, pozostanie
zawsze oryginalne1.
Dok³adna obserwacja obrazu graficznego wykoñczonych rêkopisów Chopina
wyranie sugeruje jego adekwatnoæ z obrazem dwiêkowym zanotowanego
dzie³a. Nasuwa siê tutaj pewien domys³: jak ju¿ raz na to zwróci³em uwagê2,
Chopin najprawdopodobniej s ³ y s z a ³ i c z u ³ równoczenie (w rêkach jako
aparacie gry) koncepcjê swego dzie³a; przypuciæ mo¿na jeszcze jedno 
Chopin s³ysza³, czu³ i w i d z i a ³ sw¹ kompozycjê w manuskrypcie. Nie przecz¹
temu chyba cytowane ju¿ wy¿ej zwroty z jego listów:
[...] tak kocham moje nudy pisane [...]
[...] nie chcia³bym tej pajêczyny ¿adnemu grubemu kopicie dawaæ [...]3.
Dlatego te¿ WN przyk³ada wielk¹ wagê do mo¿liwie dok³adnego odtworzenia
charakterystycznej dla Chopina grafiki nutowej, jako optycznego wyrazu jego
sposobu mylenia s³uchowego, sposobu, który z kolei poprzez obraz wizualny
powinien wzbudzaæ odpowiedni rezonans muzyczny u wykonawcy, a w ostatecznym rezultacie równie¿ i u s³uchacza.
RYTMY PUNKTOWANE NA TLE TRIOLEK W INNYM G£OSIE

Szczególnym przypadkiem powy¿szego zagadnienia jest pewna cecha pisowni muzycznej Chopina wp³ywaj¹ca bezporednio na wykonanie i dlatego wymagaj¹ca osobnego omówienia. Chodzi tutaj o ortografiê wypisywania
1

Por. np. odejcie pierwszego wydania niemieckiego (Breitkopf & Härtel, Leipzig) od oryginalnego zapisu w pozosta³ych dwóch wydaniach w pierwszym takcie Impromptu As op. 29 (ilustracje
7, 8, 9).
2
Patrz: Autentycznoæ róde³, kryterium 8.
3
Por. przypis 2. na s. 70.
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rytmów punktowanych

w jednym g³osie na triolkach

wystêpuj¹3

cych w innym g³osie (to samo dotyczy wartoci dwa razy drobniejszych). Czujê
siê w obowi¹zku rozpatrzyæ ten problem nieco gruntowniej ze wzglêdu na fakt,
¿e WN po raz pierwszy traktuje tê sprawê w sposób generalny na przestrzeni
ca³oci dzie³ Chopina. Poniewa¿ niepodobna oddzieliæ graficznego aspektu sprawy od wykonawczego, problem ten bêdzie nawietlany od obu tych stron ³¹cznie.
Wiadomo, ¿e do ró¿nych konwencji pisowni, a równoczenie wykonawstwa
muzyki XVIII wieku nale¿a³a równie¿ i ta, ¿e w tego rodzaju kontekcie szesnastka po punktowanej ósemce grana by³a równoczenie z trzeci¹ ósemk¹ trioli, co
najprociej wyraziæ mo¿na w pimie nutowym podpisuj¹c ósemkê z trioli pod
szesnastk¹
3


3

stêpuj¹cy sposób:
3

 a co w naszych czasach wypisuje siê w na-

3



3

3

. Od konwencji tej, powszechnie wówczas

stosowanej, by³y nieliczne tylko odstêpstwa. Poniewa¿ nie budzi ona ¿adnych
w¹tpliwoci w dzie³ach J. S. Bacha, bêdê j¹ w dalszym ci¹gu rozwa¿añ nazywaæ
konwencj¹ bachowsk¹. Obecna praktyka wykonywania odpowiednich fragmentów kompozycji Chopina zgodna bywa z t¹ konwencj¹ tylko w tempach szybkich,
jak np. fina³ z Ballady f op. 52 lub fina³ z Poloneza-Fantazji op. 61, przypuszczalnie ze wzglêdu na niewykonalnoæ tych¿e miejsc w inny sposób. Równoczenie
wspó³czesne nam wydania prawie z regu³y wypisuj¹ szesnastkê poza ostatni¹
nut¹ trioli, z wyj¹tkiem nielicznych miejsc, gdzie zbiegniêcie siê g³osów
3

nie pozwala na inne rozwi¹zanie graficzne. Tylko niektórzy z redaktorów wy³amuj¹ siê z tego sposobu wypisywania szesnastki za triol¹, ale te¿ czyni¹ to raczej
sporadycznie i niekonsekwentnie. Na przyk³ad A. Cortot zaznacza tylko w komentarzu do omawianego fina³u Ballady f, ¿e Chopin u¿y³ tutaj zapewne konwencji stosowanej przez Bacha i klawesynistów, ale pozostawia w druku
trzydziestodwójkê za ostatni¹ z szesnastek trioli; Sauer i Brugnoli w tych samych miejscach u¿ywaj¹ niezgodnej z Chopinowsk¹, ale za to jednoznacz3

nej, wspó³czesnej nam pisowni

; kilku zaledwie redaktorów wypi3

suje w jednym pionie ostatnie nuty tych figur, najdalej stosunkowo w kierunku rozwi¹zañ klasycznych id¹ redaktorzy Dzie³ Wszystkich (Paderew145
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ski, Bronarski, Turczyñski), chocia¿ niekonsekwentnie na przestrzeni ca³ego
wydania1.
Poniewa¿ tego rodzaju kontekst rytmiczny wystêpuje w dzie³ach Chopina
stosunkowo czêsto (648 razy w 30 kompozycjach), a poza tym wi¹¿e siê cile
z wykonawstwem, uwa¿am, ¿e do obowi¹zków redakcji WN, zak³adaj¹cego oddanie w sposób mo¿liwie dok³adny intencji Chopina, nale¿y odpowied na pytanie, czy mo¿liwe jest, by stwierdziæ, ¿e Chopin postêpowa³ w tej materii wedle
jakiej regu³y, czy te¿ pozostawia³ t¹ sprawê smakowi wykonawcy.
Dok³adne przebadanie wszystkich miejsc, w których problem ten u Chopina
wystêpuje, we wszystkich dostêpnych ród³ach autentycznych, w póniejszych
ród³ach nieautentycznych, jak równie¿ w epoce poprzedzaj¹cej twórczoæ Chopina (w tym okresie zagadnienie to ma bogat¹ literaturê teoretyczn¹), wreszcie
skonfrontowanie zagadnienia z praktyk¹ wykonawcz¹ doprowadza do wniosku,
¿e regu³a taka u Chopina istnieje, i to w sensie jednoznacznym, z jedynym
wyj¹tkiem tê regu³ê potwierdzaj¹cym (wyj¹tek ten przekazany nam zreszt¹ zosta³ w sposób poredni poprzez kopie i druk, które mog³y pisowniê autografu
zniekszta³ciæ).
Regu³a ta brzmi: C h o p i n r o z u m i a ³ f i g u r ê

na sposób

3

b a c h o w s k i, a wiêc

jako
3

3

, a
3

3

jako
3

.
3

Przytoczenie na tym miejscu literatury przedmiotu, du¿ej iloci przyk³adów
z dzie³ Chopina, popartych reprodukcjami róde³ autentycznych, podanie przyk³adów z dzie³ innych kompozytorów przed Chopinem i po nim u¿ywaj¹cych tej
konwencji  wielokrotnie przekroczy³oby ramy niniejszego Wstêpu. Dlatego te¿
 podobnie jak to mia³o miejsce w chronologii dzie³ Chopina czy te¿ w charakterystykach Fontany i Gutmanna jako kopistów  pe³ne omówienie, szczegó³owe dowody, uogólnienia, bibliografiê i zilustrowanie przedmiotu pozostawiam do
oddzielnej na ten temat pracy2. Tutaj ograniczê siê tylko do zaznaczenia, ¿e
w s z y s t k i e a r g u m e n t y przemawiaj¹ za bachowskim rozumieniem tej figury u Chopina, natomiast ¿ a d n e nie przemawiaj¹ p r z e c i w. Dlatego te¿ WN
przyjmuje to rozumienie jako zgodn¹ z autentycznym zapisem Chopinowskim
regu³ê zarówno p i s o w n i, jak i wynikaj¹cego z niej w y k o n a n i a na prze1

Tylko w Wariacjach op. 2 (i to nie we wszystkich wypadkach), w Polonezie-Fantazji op. 61
oraz w Sonacie wiolonczelowej op. 65, cz. l; por. komentarze do Chopin, Dzie³a Wszystkie t. VIII,
Polonezy, s. 148, oraz t. XVI, Utwory kameralne, s. 157.
2
Zarys argumentacji na uzasadnienie powy¿szej regu³y patrz Aneks VIII: Rytmy punktowane
na tle triolek w innym glosie.
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strzeni wszystkich dzie³ Chopina, a jeden wzglêdnie pewny i kilka prawdopodobnych wyj¹tków (te ostatnie ju¿ w figurach pochodnych od zasadniczej) rekonstruuje dok³adnie wed³ug róde³ autentycznych oraz odnotowuje w komentarzach
ród³owych i wykonawczych.
OZDOBNIKI

Notacjê o z d o b n i k ó w Chopinowskich1 podajemy b¹d w postaci zgodnej
ze ród³ami autentycznymi i zró¿nicowanej, b¹d w postaci ujednoliconej z jedn¹
z oryginalnych form Chopinowskich, a to dla unikniêcia niejasnoci i mog¹cych
z nich wynikn¹æ nieporozumieñ wykonawczych. W poszczególnych przypadkach
regu³a ta przedstawia siê nastêpuj¹co:
1

Literatura omawiaj¹ca ornamentykê Chopina jest doæ obszerna. Oto prace powiêcone
wy³¹cznie temu zagadnieniu: E. Mertke, Chopin, Sämtliche Werke l, Steingräber, Leipzig 1880,
Vorwort; J. P. Dunn, Ornamentation in the Works of Frederic Chopin, London 1921; M. Ottich,
Die Bedeutung des Ornamentes im Schaffen Friedrich Chopins, Berlin 1933, tego¿ autora
Klavierornamentik, Annales Chopin 3, TiFC-PWM, Warszawa 1958, s. 762. O ornamentyce
Chopina  w dzie³ach traktuj¹cych w szerszym zakresie problemy zdobnictwa muzycznego lub
te¿ powiêconych innym zagadnieniom twórczoci Chopina  pisz¹: E. Dannreuther. Musical
Ornamentation, Novello, London 189395; H. Germer, Die musikalische Ornamentik, Hug & Co,
Leipzig (b. d.); A. Beyschlag, Die Ornamentation der Musik, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1908;
H. Schenker, Ein Beitrag zur Ornamentik, Universal Edition, Wien 1908; B. Wójcik-Keuprulian,
Melodyka Chopina, Lwów 1930. Nie sposób na tym miejscu wymieniæ wszystkich dzie³, w których
okolicznociowo poruszana jest sprawa zdobnictwa Chopinowskiego.
W powy¿szych dzie³ach znajdujemy wiele cennych materia³ów ród³owych, spostrze¿eñ, zestawieñ i uogólnieñ, równoczenie jednak tu i ówdzie natrafiamy na w¹tpliwej wartoci czy nawet
b³êdne twierdzenia, a to w tych wypadkach, gdy rozwa¿ania zosta³y oparte na niepewnych
ród³ach lub wrêcz na ród³ach zniekszta³caj¹cych oryginalny zapis znaków ozdobnych Chopina.
Niektórzy badacze zagadnieñ ormanentyki Chopinowskiej zdawali sobie dobrze sprawê z trudnoci wynikaj¹cych z niemo¿noci dotarcia do róde³ autentycznych:
Wszyscy, nawet biografowie Chopina, nie tylko wszyscy o kompozycjach jego pisz¹cy, uskar¿aj¹
siê na brak autentycznego wydania dzie³ Chopina. Coraz to nowe wydania krytyczne, poprawione, jak z oburzeniem pisze Camille Saint-Saëns w przedmowie do monografii Edwarda Ganchea, coraz to bardziej oddalaj¹ nas od czystego tekstu Chopinowskiego, podsuwaj¹c intencje
obce w miejsce intencji kompozytora. Nie maj¹c dostêpu ani do rêkopisów, ani do pierwotnych
wydañ oryginalnych, pos³ugujê siê wydaniem Mikulego, w³¹czaj¹c do porównania wydania:
Pugno (Universa³-Edition), Scholtza (Edition Peters), Reineckego (Breitkopf & Härtel) i Mertkego
(Edition Steingräber). Jakkolwiek pospolicie wydanie Mikulego uwa¿ane jest za miarodajne, to
jednak studium muzykologiczne, nie pianistyczne, wykrywa w nim b³êdy najrozmaitszego rodzaju.
(B. Wójcik-Keuprulian, op. cit., s. 3031.)
Zarówno w niniejszym Wstêpie, jak i w komentarzach wykonawczych podajê rezultaty badañ
szczegó³owych, przeprowadzonych wy³¹cznie na a u t e n t y c z n y c h ród³ach, odk³adaj¹c szczegó³owe opracowanie zagadnienia ornamentyki Chopinowskiej do oddzielnego studium.
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P r z e d n u t k i p o j e d y n c z e wypisujemy w trzech oryginalnych postaciach:
i .
M o r d e n t y wypisujemy równie¿ w trzech oryginalnych formach: i nad
nut¹ oraz w formie przednutki podwójnej przed nut¹ g³ówn¹:
.
,

O b i e g n i k wypisujemy w postaci ujednoliconej
. Jako oznaczenie tego
ozdobnika Chopin u¿ywa zasadniczo znaku
. (Obiegniki nie przekrelone
znajdujemy jedynie w dziecinnym Polonezie As WN 3.) W pierwszych wydaniach oryginalny zapis Chopina zmieniany by³ czêsto na:
,
i
;
mog³o to powodowaæ nieporozumienia u wykonawców co do kierunku realizacji
tego ozdobnika. Pod oboma oznaczeniami (
i
) Chopin rozumia³ j e d n o
r o z w i ¹ z a n i e (na sposób rozwi¹zania wskazuj¹ m. in. kilkakrotnie postawione pocz¹tkowo w autografach znaki
a wprowadzenia na ich miejsce do
pierwszych wydañ francuskich jego formy wypisanej drobnymi nutkami
).
Poniewa¿ zapis graficzny obiegnika przyj¹³ siê dzisiaj jednoznacznie w formie
nie przekrelonej, a jego rozwi¹zanie jest identyczne z rozumieniem Chopinowskim, stosujemy ten¿e zapis jako regu³ê.
Miejsce jego postawienia podajemy zgodnie ze ród³ami autentycznymi,
tzn. w najwiêkszej iloci wypadków wed³ug autografów p o n u c i e, w kilku wypadkach  w braku autografów, wed³ug pierwszych wydañ  n a d n u t ¹; nie
wiadomo zreszt¹, czy tak by³y one stawiane w autografach, czy tylko w ten
sposób przez sztycharzy odczytane.
A r p e g g i o wypisujemy równie¿ w formie ujednoliconej. W wiêkszoci wypadków Chopin oznacza³ je wê¿ykiem , jednak¿e w ostatnich latach swej
twórczoci dla tego samego celu u¿ywa³ on pionowego ³uczku (, reprodukowanego w niektórych pierwszych wydaniach. Poniewa¿ nie ma ¿adnych danych, by
s¹dziæ, i¿ znaczenie tych dwóch znaków by³o ró¿ne, natomiast s¹ dowody na to,
¿e oba znaczy³y to samo (w okresie pomiêdzy 183743, kiedy Chopin u¿ywa³
obu tych znaków, znajdujemy w autografach te dwie postacie arpeggia przed
akordami w identycznym kontekcie dwiêkowym), przyjmujemy, ¿e drugi z tych
znaków (³uk pionowy) by³ tylko u p r o s z c z o n ¹ f o r m ¹ wê¿yka, a nie oddzielnym znakiem  dlatego te¿ ostatecznie stosujemy wszêdzie znak wê¿yka.
I n n e z n a k i o z d o b n e odtwarzamy w ich formie oryginalnej.
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PALCOWANIE

O r y g i n a l n e p a l c o w a n i e Chopina oznaczone jest w WN nieco wiêkszymi cyframi o kroju pionowym, w odró¿nieniu od p a l c o w a n i a r e d a k c y j n e g o, wypisanego mniejszymi cyframi pochy³ymi. Ujêcie cyfr palców autentycznych w nawias oznacza, ¿e nie wystêpuj¹ one w ród³ach podstawowych, ale
zosta³y dodane przez Chopina w egzemplarzach uczniów, i jest sygnalizowane
póniej w Komentarzach ród³owych wstêpnych do odnonych kompozycji
w koñcowym rozdziale Zasady redakcji tekstu nutowego.
PEDALIZACJA

Oznaczenia wziêcia i puszczenia peda³u odtwarzane s¹ zgodnie ze ród³ami
autentycznymi. W razie ewentualnych w¹tpliwoci co do dok³adnego miejsca,
w którym Chopin chcia³ je postawiæ (np. brak miejsca pod doln¹ piêciolini¹,
krelenia itp.), stawiane s¹ zgodnie z analogicznymi pod wzglêdem kontekstu
muzycznego s¹siaduj¹cymi miejscami oraz ze stosowanymi przez Chopina zwyczajami w tej dziedzinie.
DROBNE UWAGI DOTYCZ¥CE GRAFIKI NUTOWEJ

a) £atwe do odró¿nienia w autografach Chopinowskie ³uki ³¹cz¹ce nuty tej
samej wysokoci w celu przetrzymania drugiej nuty bez powtórnego jej uderzenia  od ³uków motywicznych, w których druga tej samej wysokoci nuta winna
byæ powtórzona, s¹ we wspó³czesnej nam pisowni w pewnych kontekstach graficznych niemo¿liwe do zró¿nicowania. W wypadkach kiedy ich odczytanie mog³oby spowodowaæ nieporozumienie, dajemy odpowiedni odnonik u do³u strony.
Ten drugi sposób rozumienia ³uku ma powi¹zanie historyczne z efektem zwanym
Bebung, pochodz¹cym od gry na klawikordzie, a stosowanym jeszcze przez
Beethovena w sonatach1.
b) Rozró¿niamy w miarê mo¿noci d w a r o d z a j e znaków a k c e n t u:
akcent krótki
i akcent d³ugi
. Chopin zdaje siê wiadomie ró¿nicowa³
te dwa znaki, stosuj¹c pierwszy dla wzmocnienia dynamicznego pojedynczej
nuty, dwudwiêku lub akordu, a drugi  postawiony nad jedn¹ lub kilkoma
nastêpuj¹cymi po sobie nutami  równie¿ i w znaczeniu wyrazowym. Dowodzi
tego fragment listu do Tytusa Woyciechowskiego;
[...] do admirowania jest, kiedy piewa [G³adkowska] to:
1

,

Por. przypis na s. 103.
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nie robi tego krótko, jak Mayerowa, ale robi d³ugo,

,

tak ¿e to nie jest prêdkie grupetto, ale dobrze wypiewane om nut 1.
c) Odró¿niamy oznaczenia s t a c c a t o za pomoc¹ klinów od oznaczonych
kropkami (pierwszy rodzaj czêciej stosowany w m³odzieñczych kompozycjach,
w póniejszych raczej sporadycznie).
d) Zamieniamy Chopinowski skrót c r e s na wspó³czesny nam cresc. oraz
Chopinowskie m.v. na pe³ne brzmienie m e z z a v o c e.
e) Pozostawiamy oryginalne Chopinowskie oznaczenie
(forzato), nie zmieniaj¹c go, jak to czyni wiêkszoæ nowszych wydañ, na
(sforzando).
f) Przed oznaczonymi zmian¹ przykluczowych znaków chromatycznych przejciami do innych tonacji wewn¹trz utworów stawiamy albo pojedyncz¹, albo
podwójn¹ kreskê taktow¹, zawsze cile wed³ug róde³ autentycznych. Stosowana przez wiele wydañ maniera stawiania w takich miejscach z regu³y kreski
podwójnej sugeruje czêsto nie zamierzony przez Chopina i b³êdny muzycznie
podzia³ formalny utworu.
g) Nie uzupe³niamy rzekomo brakuj¹cych w notacji autentycznej pauz, które wype³nia³yby polifoniczne prowadzenie g³osów  jak to czyni du¿a iloæ
wydañ póniejszych.
h) Tempa metronomiczne stawiamy tylko w miejscach, gdzie zosta³y one
przez Chopina zaznaczone.
i) Wszystkie ewentualne uzupe³nienia redakcyjne (czêstsze w serii B ni¿
w serii A) zostaj¹ wydzielone graficznie przez ujêcie ich w nawias graniasty
(w odró¿nieniu od nawiasów okr¹g³ych, zarezerwowanych dla drobnych wariantów autentycznych), lub zastosowanie mniejszej czcionki nutowej (literowej).
j) Numeracja taktów jest dodatkiem redakcji i  zwyczajem innych wydawnictw PWM  umieszczana jest na pocz¹tku systemów pomiêdzy kluczami.
Ogóln¹ zasad¹ dotycz¹c¹ obrazu graficznego tekstu Chopina, któr¹ redakcja
WN bêdzie siê stara³a stosowaæ konsekwentnie na przestrzeni ca³ego wydania,
jest z a s a d a m a k s y m a l n e j p r z e j r z y s t o  c i obrazu nutowego, zasada zgodna zarówno z obrazem autografów-czystopisów Chopinowskich, jak
i z charakterem jego muzyki.

1
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Zasady redagowania komentarzy
KOMENTARZE RÓD£OWE
Do ka¿dego tomu tekstu nutowego przynale¿y osobno wydany w formacie
ksi¹¿kowym Komentarz ród³owy. Dzieli siê on na dwie czêci: Komentarz
ród³owy wstêpny i Komentarz ród³owy szczegó³owy.
KOMENTARZ RÓD£OWY WSTÊPNY

W komentarzu tym podane s¹ dla ka¿dej kompozycji z osobna ewentualnie
dla kilku kompozycji objêtych wspólnym opusem:
1. ród³a, na których opiera siê ich redakcja, oraz ich opis w tych wypadkach,
gdy jest on niezbêdny do wyci¹gniêcia wniosków natury tekstowej;
2. pokrewieñstwo róde³ wraz z jego uzasadnieniem;
3. argumentacja stwierdzaj¹ca stopieñ ich autentycznoci;
4. uzasadnienie wyboru ród³a podstawowego;
5. zasady redakcji ostatecznego tekstu nutowego z uwzglêdnieniem ewentualnych wariantów.
W wypadkach bardziej skomplikowanych punkt 2. ilustrujemy schematycznie,
podaj¹c filiacjê róde³ w formie drzewa genealogicznego z nastêpstwem chronologicznym z góry w dó³ i z lewej strony ku prawej.
KOMENTARZ RÓD£OWY SZCZEGÓ£OWY

W komentarzu szczegó³owym podajemy w kolejnoci taktów wszystkie wa¿niejsze b³êdy róde³ autentycznych, odmiany tekstu i ich pochodzenie oraz
wa¿niejsze b³êdy róde³ nieautentycznych, o ile mia³y one wp³yw na póniejsze
wydania. Dok³adniej charakteryzujemy i uzasadniamy wszystkie te wersje autentyczne, które wprowadzamy do tekstu po raz pierwszy lub które rzadko wystêpuj¹ w wydaniach póniejszych. Uzasadniamy wa¿niejsze zmiany grafiki nutowej,
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wprowadzane przez redakcjê dla uzyskania janiejszego obrazu graficznego, ni¿
to mia³o miejsce w ród³ach autentycznych.
Znak → pomiêdzy skrótami poszczególnych przekazów oznacza kierunek ich
filiacji  to znaczy, ¿e pierwszy z nich stanowi podk³ad dla nastêpnego czy te¿
nastêpnych.
Konkordancja wydañ zbiorowych
Krótkiego omówienia wymaga wprowadzenie do komentarza ród³owego szczegó³owego odchyleñ wydañ póniejszych, w zasadzie nie maj¹cych dla rekonstrukcji oryginalnego tekstu istotnej wartoci. Jakkolwiek celem wydania ród³owego, zak³adaj¹cego rekonstrukcjê autentycznego tekstu Chopinowskiego, nie
jest polemika z nieautentycznymi wydaniami, decydujê siê na ten krok z kilku
wzglêdów.
Lata 187380 to okres, w którym dokona³ siê w edytorstwie dzie³ Chopina
zasadniczy rozdzia³ na dwa typy jego wydañ zbiorowych (kilka wczeniejszych
wydañ zbiorowych, które ukaza³y siê przed t¹ dat¹, opiera³o siê w zasadzie,
z ma³ymi odchyleniami, na pierwszych wydaniach lub te¿ na dalszych nak³adach
pierwszych wydañ). Pierwszy typ wydañ mia³ za³o¿enie odtworzenia autentycznego tekstu i by³ reprezentowany przez omówione wy¿ej wydanie pod redakcj¹
Brahmsa, Bargiela, Rudorffa, Reineckego, Liszta, Franchommea (Breitkopf
& Härtel, 187880). Podobne za³o¿enie przywiecaæ bêdzie póniej wydaniu
Edwarda Ganchea (Oxford University Press, 1928), wydaniu Dzie³ Wszystkich
pod redakcj¹ Paderewskiego, Bronarskiego, Turczyñskiego (194961), wydaniu
Dzie³ Wszystkich pod redakcj¹ Neuhausa i Oborina (od 1950), wreszcie rozpoczêtemu w 1956 r. wydaniu Henle-Verlag. Drugi typ reprezentuje wydanie redagowane przez Charles Klindwortha1 (Jurgenson, Moskwa, 187376, póniej Bote
& Bock, Berlin), wychodz¹ce z za³o¿enia, ¿e tekst Chopinowski wymaga uczytelnienia, a nawet poprawiania go. Za³o¿enie to precyzuje podtytu³ wydania: przejrzane, opalcowane i starannie poprawione pod³ug wydañ paryskich, londyñskich, brukselskich (?) i lipskich. Wydanie to, stoj¹ce na antypodach naszego
podejcia do odtworzenia dzie³ Chopina, posz³o ze wszystkich dziewiêtnastowiecznych wydañ najdalej: w olbrzymiej iloci miejsc zmienia ono ortografiê chromatyczn¹, oryginalne frazowanie, oryginalne znaki ornamentacyjne,
wype³nia rzekomo brakuj¹ce nuty harmoniczne (!), rzekomo brakuj¹ce g³osy (!), ³¹czy ³ukiem nuty tej samej wysokoci, które  wed³ug orygina³u 
winny byæ powtórzone, zmienia obraz graficzny utworów (w jednym np. wy1
Oeuvres de Fr. Chopin, revues, doigtées et soigneusement corrigées daprès les éditions
de Paris, Londres, Bruxelles et Leipzig, par Charles Klindworth. Seule édition authentique,
Moscou chez P. Jurgenson, 6 volumes.
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padku zamienia uk³ad dwóch systemów g³ównych na trzy), nie mówi¹c ju¿ o dodawaniu nieoryginalnych oznaczeñ i s³ownych okreleñ interpretacyjnych. Nie
podajê w w¹tpliwoæ dobrej woli redaktora, który w swoje opracowanie w³o¿y³
wiele trudu, odnotowujê je tylko jako charakterystyczne dla drugiej po³owy wieku
XIX zjawisko historyczne w dziedzinie edytorstwa dzie³ Chopina1. Za paradoksalny
mo¿na uznaæ fakt, ¿e wydanie to w paru miejscach ma wartoæ ród³a poredniego, przekazuj¹c w odsy³aczach wersje róde³ dzi uwa¿anych ju¿ za zaginione.
Jakkolwiek z póniejszych wydañ ju¿ tylko Brugnoli (Ricordi 192937)2 poszed³
jeszcze dalej w poprawianiu tekstu Chopinowskiego, to jednak kierunek Klindwortha utrzyma³ siê wród wielu z nich, choæby w tak popularnym wydaniu jak
wydanie Petersa (Lipsk)3, pod redakcj¹ Hermanna Scholtza, zreszt¹ opieraj¹cym
siê czêsto na rozwi¹zaniach Klindwortha, tym bardziej ¿e to ostatnie mog³o budziæ
zaufanie dziêki podtytu³owi  seule edition authentique (!). Nie znaczy to równie¿,
¿e w owych i nieco póniejszych latach brak³o wydañ poprawnych, staraj¹cych
siê w miarê posiadanych róde³ przekazaæ autentyczny tekst Chopinowski (do
1

Zjawisko to mo¿na zauwa¿yæ równie¿ w wydaniach dzie³ innych kompozytorów tego okresu.
Miar¹ ró¿nic w podejciu do spraw edytorskich pomiêdzy zwolennikami stylu wydawniczego
Klindwortha a np. postulatami Brahmsa, czy te¿ naszymi obecnymi, mo¿e byæ fakt podkrelany
przez H. v. Bülowa  w Przedmowie do wydania Klindwortha  jako zaleta tego¿ wydania:
Zrezygnowa³ on [Klindworth] [...] (ku niewygodzie wydawcy i publicznoci) z mo¿liwoci umieszczenia pod tekstem objanieñ i gloss i wcieli³ je w odtworzony przez siebie tekst) praca icie
benedyktyñska.
Dla porównania przytaczam jeszcze raz zdanie J. Brahmsa:
Uwa¿am, ze wa¿niejsz¹ rzecz¹ od tego wszystkiego, czego dokonaæ mo¿emy w tekcie, jest to,
co mo¿emy o nim powiedzieæ w za³¹czonych komentarzach. (Por. przypis 2. na s. 116).
Zasad¹ wspó³czesnego edytorstwa jest wyrane oddzielenie wszelkich dodanych przez redakcjê oznaczeñ od tekstu autentycznego.
2
F. Chopin. Edizione-didattico-critico-comparativa di Attilio Brugnoli. G. Ricordi & C. Milano,
10 tomów.
3
Fr. Chopins Sämtliche Pianoforte-Werke, Kritisch revidiert und mit Fingersatz versehen von
Hermann Scholtz, Edition Peters, Leipzig, 3 Bände. W obszernej Przedmowie do tomu pierwszego redaktor podaje kryteria wyboru odchyleñ tekstu, wskazuje na dokonane przez siebie poprawki, opisuje rodzaj zmian uk³adu graficznego, uzasadnia enharmonizacjê niektórych ustêpów,
rozbijanie g³osów na dwie rêce, rozbijanie na grupy nie rozdzielonych w oryginale figur ozdobnych, w³asne dodatki w prowadzeniu linii melodycznej, uzupe³nienie frazowania, zmiany ortografii
chromatycznej, zmiany pisowni ozdobników, uzupe³nienia dynamiczne, dodatki aplikatury i zmiany
palcowania Chopinowskiego. Wszystkie te dowolnoci nie s¹ w tekcie wyodrêbniane, i dlatego
wydanie to nie ma ¿adnej wartoci ród³owej, mimo ¿e niew¹tpliwie znajduj¹ siê w nim jakie
autentyczne elementy, przekazane redaktorowi przez dwoje uczniów Chopina, na których sugestie powo³uje siê on równie¿ w Przedmowie.
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nich np. mo¿na zaliczyæ wydanie Steingräbera pod redakcj¹ Mertkego1 czy te¿
wydanie Breitkopfa i Härtla pod redakcj¹ Friedmana2 i kilku innych). Chodzi w tej
chwili o to, ¿e olbrzymia iloæ wydañ kompletnych dzie³ Chopina (ponad 70),
zawieraj¹cych w wiêkszoci kolosalne nawarstwienia tekstowych nieautentycznoci, w y t w o r z y ³ a p e w n e t r a d y c j e, i to nie tylko edytorskie, ale i wynikaj¹ce z nich tradycje wykonawcze, wskutek czego ca³e pokolenia pianistów nie
tylko nie znaj¹, ale nawet nie podejrzewaj¹ istnienia wersji i rozwi¹zañ innych
(autentycznych) ni¿ te, które z obiegowych wydañ przyjêli3.
1

Chopin, Sämtliche Werke [...] für Pianoforte von Chopin. Nach den französischen und
englischen Originaldrucken berichtigt und mit Fingersatz versehen von Ed. Mertke, Steingräber-Verlag, Leipzig, 8 Bände. Przedmowa do tomu l (Walce) powiêcona jest prawie w ca³oci
zagadnieniu ozdobników Chopinowskich i poparta licznymi przyk³adami.
2
Fr. Chopins Pianoforte-Werke, herausgegeben von Ignaz Friedmann, Breitkopf & Härtel,
Leipzig, 12 Bände. Niektóre za³o¿enia redakcyjne Friedmana budz¹ w nas dzisiaj niepokój. Oto
fragment z Przedmowy:
Do zadania tego [wydania zbiorowego dziel Chopina] przyst¹pi³em z pewnym lêkiem; istnieje
przecie¿ tak wiele wydañ, a wród nich niektóre s¹ znakomite. Jednak¿e wiêkszoæ z nich 
moim zdaniem  trzyma siê zbyt cile przestarza³ych ju¿ oznaczeñ pedalizacyjnych, palcowania,
a tak¿e fa³szywego frazowania. Od czasów Chopina osi¹gniête zosta³y w dziedzinie budowy
fortepianu ogromne postêpy, a nie znajduje to oddwiêku w pedalizacji wiêkszoci z tych wydañ.
Palcowanie Chopina, pod wieloma wzglêdami odkrywcze, w niektórych wypadkach sta³o siê ju¿
od dawna nieaktualne. £uki legato zbyt czêsto mylono z ³ukami frazowymi, i na odwrót. Wszystko
to by³o dla mnie wystarczaj¹cym powodem, a¿eby podj¹æ to trudne zadanie.
Pomimo tego obcego dzi nam podejcia redaktora jego wydanie nale¿y w praktyce do stosunkowo najbli¿szych tekstowi Chopinowskiemu sporód wydañ popularnych.
3
Camille Saint-Saëns w tych s³owach krytykuje omawiany kierunek wydawniczy:
Tym cudownym dzie³om [Chopina] zagra¿a wielkie niebezpieczeñstwo. Pod pretekstem ich
popularyzacji ukaza³y siê nowe wydania, naszpikowane z³ym palcowaniem, co by jeszcze nie by³o
najgorsze,  ale  niestety!  udoskonalone, co oznacza, ¿e obce intencje podstawiane s¹
stopniowo w miejsce intencji autora. (Przedmowa do E. Ganche, Frédéric Chopin. Sa vie et ses
oeuvres.)
Jeszcze ostrzejsz¹ krytykê przeprowadza redaktor ród³owego wydania, E. Ganche:
Od czasu mierci Chopina dzie³a jego rozpowszechni³y siê po ca³ym wiecie poprzez kolejne
wydania i, jak wiadomo, coraz bardziej ró¿ni¹ siê one od tego, co on sam stworzy³. Liczne s¹
tego przyczyny. Wydawca, zdecydowawszy po³o¿yæ nazwê swej firmy na ca³oci dzie³ Chopina,
poszukuje najpierw rewizora, którego s³awa lub powaga stanowiska przyci¹gnie nabywców,
a który dla nich staje siê rêkojmi¹ przewidywanej wartoci sprzeda¿nej wydania. Jego pierwsza
praca polega na zmianie jakiegokolwiek innego wydania, aby wykluczyæ przestêpstwo handlowe,
jakim jest przedruk; póniej zaczyna on rewidowaæ, tzn. przerabiaæ wed³ug swego widzimisiê
i swej wiedzy, zarówno muzykê Chopina, jak i przekszta³cenia poprzednich rewizorów. Nieuniknion¹ konsekwencj¹ tych nie koñcz¹cych siê zmian jest zniszczenie oryginalnoci tej¿e muzyki.
(E. Ganche, Voyages avec F. Chopin, Paris 1934, s. 119120.) Por. równie¿ przedmowê do
wydania E. Ganchea (por. przypis 2. na s. 118).
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Poniewa¿ WN stara siê podchodziæ do rekonstrukcji prawdziwego tekstu Chopinowskiego w sposób mo¿liwie zasadniczy i mo¿e tym samym nieraz wrêcz
szokowaæ przekazywanymi rzekomo nowymi, a w rzeczywistoci autentycznymi
wersjami, uwa¿amy, ¿e w komentarzach szczegó³owych nale¿y podaæ pianistom
przynajmniej g³ówne odchylenia nieautentyczne, do których przywykli, aby mogli
sobie zlokalizowaæ ich pochodzenie oraz uwiadomiæ dowolnoæ ich wprowadzenia.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e wszystkich wydañ zbiorowych nie mo¿na by³o braæ
pod uwagê. Listê porównywanych wydañ skompletowalimy wed³ug ich stopnia
z b l i ¿ e n i a do róde³ autentycznych, uwzglêdniaj¹c zarówno wydania cile
spokrewnione ze ród³ami autentycznymi1, jak z drugiej strony  wydania od tej
autentycznoci najbardziej odbiegaj¹ce. Prócz tego uwzglêdniamy wydania najbardziej p o p u l a r n e w praktyce pianistycznej XX wieku.
Lista porównywanych wydañ zbiorowych
w kolejnoci chronologicznej
Richault, Paris 1860 (red. Tellefsen)
Schonenberger, Paris 1860 (red. Fétis)
Stellowsky, Moskwa 1861
Gebethner i Wolff, Warszawa 1863
Heugel, Paris, po 1867 (red. Marmontel)

Pierwsze wydania zbiorowe

Jurgenson, Moskwa 187376 (red. Klindworth)
Breitkopf & Härtel, Leipzig 187580 (red. Reinecke)
Breitkopf & Härtel, Leipzig 187880 (red. Brahms, Bargiel,
Reinecke, Rudorff, Liszt, Franchomme)
Kistner, Leipzig 1879 (red. Mikuli)
Peters, Leipzig 1879 (red. Scholtz)
Steingräber, Leipzig 1880 (red. Mertke)
Gebethner i Wolff, Warszawa 1882 (red. Kleczyñski)

Póniejsze wydania XIX-wieczne

Universal-Edition, Wien, ok. 1901 (red. Pugno)
Breitkopf & Härtel, Leipzig 191214 (red. Friedman)
Durand, Paris 191516 (red. Debussy)
Schotts Söhne, Mainz-Leipzig 191823 (red. Sauer)
Oxford University Press, London 1928 (red. Ganche)
Ricordi, Milano 192937 (red. Brugnoli)
Senart-Salabert, Paris 192947 (red. Cortot)

Wydania z 1. po³owy XX wieku

Curci, Milano 194050 (red. Casella-Agosti)
PWM, Warszawa-Kraków 194961 (red. Paderewski, Turczyñski,
Bronarski)
Muzgiz, Moskwa, od 1951 (red. NeuhausOborin)
Henle-Verlag, München-Duisburg, od 1956

Wydania najnowsze

1

O niektórych z tych wydañ by³a mowa powy¿ej, patrz: Inne wydania jako ród³a porednie.
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KOMENTARZE WYKONAWCZE
G³ówne zadanie naszego wydania  ustalenie autentycznego tekstu nutowego dzie³ Chopina  mog³oby siê w zasadzie ograniczyæ do poprawnego sporz¹dzenia tego tekstu i dodania komentarzy ród³owych. Jednak¿e wobec d¹¿enia
do pe³nej realizacji postulatu autentycznoci przekazu dzie³a Chopina tego rodzaju ograniczenie by³oby, zdaje siê, czêciowym tylko wywi¹zaniem siê z zadania. Nale¿y  w naszym przekonaniu  poruszyæ wi¹¿¹cy siê cile z tekstem
problem w ³ a  c i w e g o r o z u m i e n i a t e g o t e k s t u. St¹d powsta³a koncepcja komentarzy wykonawczych. Precyzuj¹c zakres i sposób podejcia do
tego zagadnienia, zaznaczamy, ¿e komentarze te nie maj¹ na celu narzucenia
jakiego okrelonego stylu wykonawczego dzie³ Chopina, jak równie¿ nie pragn¹
nadaæ wydaniu charakteru instruktywno-pedagogicznego. D¹¿ymy jedynie 
w miarê posiadanych wiadomoci  do dania odpowiedzi na pytanie: jak swój
tekst rozumia³ Chopin, lub cilej  j a k w y o b r a ¿ a ³ s o b i e C h o p i n
prze³o¿enie obrazu graficznego swej muzyki na obraz
d  w i ê k o w y. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e podstawê tych s¹dów o autentyzmie
wykonania Chopinowskiego stanowiæ bêdzie nie cis³y z a p i s m u z y c z n y,
którego za Chopina jeszcze nie by³o, ale z natury rzeczy swobodniejszy i bardziej wieloznaczny o p i s s ³ o w n y jego wymagañ czy wykonañ, przekazany
przez wiarygodnych wiadków, czasem wskazania samego Chopina zanotowane
w ród³ach, wreszcie wnioski bezporednio z tekstu nutowego wynikaj¹ce.
Niektóre z uwag, zarówno ogólniejszych, jak i szczegó³owych, bêd¹ mia³y
wartoæ artystycznie obowi¹zuj¹c¹ na równi z tekstem nutowym, inne wska¿¹
tylko na stopieñ prawdopodobieñstwa rozwi¹zania danego problemu, bêd¹ i takie, których zastosowanie pozostawi siê smakowi wykonawcy lub jego wyczuciu
artystycznemu. Te ró¿ne stopnie autorytatywnoci uwag bêd¹ zaznaczane poprzez sam sposób ich sformu³owania. Ze wzglêdu na zazêbianie siê zagadnieñ
tekstowych i wykonawczych czêæ uwag komentarzy wykonawczych pokryje siê
z uwagami zamieszczonymi w niniejszym Wstêpie (czêci pierwszej).
Uwagi dotycz¹ce interpretacji dzie³ Chopina zawarte s¹ w WN w dwóch
rodzajach komentarzy: w wydanej oddzielnie drugiej czêci Wstêpu zatytu³owanej Zagadnienia wykonawcze oraz w za³¹czonych do ka¿dego tomu oddzielnie
Komentarzach wykonawczych szczegó³owych.
CZÊÆ DRUGA WSTÊPU  ZAGADNIENIA WYKONAWCZE

Obejmuje ona te wszystkie zagadnienia wykonywania dzie³ Chopina, które
daj¹ siê uj¹æ w sposób generalny (jak np. problemy wykonywania wariantów,
rozumienia oznaczeñ artykulacyjnych, rozwi¹zywania ozdobników, realizacji autentycznej dynamiki, pedalizacji, palcowania, rubato itd.).
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Podaje on w kolejnoci taktów konkretne propozycje rozwi¹zañ najwa¿niejszych problemów wykonawczych, wynikaj¹cych z tekstu autentycznego kompozycji w danym tomie zawartych.
CYTATY PRZED TEKSTEM NUTOWYM
Tekst nutowy ka¿dego tomu poprzedzony jest autentycznymi cytatami s³ów
Chopina, dotycz¹cymi kompozycji w danym tomie zawartych. W przewa¿aj¹cej
mierze s¹ to fragmenty jego listów, rzadziej  wypowiedzi innych osób; korzystamy z nich tylko wtedy, kiedy cytuj¹ one s³owa samego Chopina.
Decyzja przytaczania wypowiedzi Chopina podyktowana zosta³a przede wszystkim chêci¹ zebrania jego s¹dów na temat swych kompozycji i zwi¹zania ich
z materia³em muzycznym, do którego siê odnosz¹. Nigdzie dotychczas nie
zgromadzono charakterystycznych wypowiedzi kompozytora na ten temat, rzadko wi¹zano je z okrelonymi utworami. Rozsiane po jego korespondencji, czasem po innych, trudno dostêpnych ród³ach biograficznych, s³owa Chopina na
temat w³asnych utworów ¿yj¹ jak gdyby odrêbnym ¿yciem fragmentów o charakterze raczej literackim. Z drugiej znów strony utwory muzyczne Chopina z zasady oddzielane s¹ od okolicznoci jego ¿ycia. Jakkolwiek niew¹tpliwie mog¹ siê
one ca³kowicie obejæ bez jakichkolwiek komentarzy i dodatków, to jednak wydaje siê, ¿e jego w³asne s³owa nie s¹ dla nich czym obcym, owszem, okrelaj¹
one jego dzie³a od wielu stron: okolicznoci ich powstania, ich strony ród³owej,
estetycznego i uczuciowego do nich stosunku kompozytora, a nawet odkrywaj¹
nam niekiedy ogólne spojrzenie Chopina na jego w³asn¹ twórczoæ. Tym samym
wiêc s³owa jego dodaj¹ jego dzie³u  jeli tak rzec mo¿na  jeszcze wiêkszej
autentycznoci.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie do wszystkich kompozycji da³o siê zebraæ oryginalne
wypowiedzi autora; z drugiej strony mamy szereg utworów, do których znajdujemy tak obfite materia³y, ¿e istnieje koniecznoæ pewnej ich selekcji; dokonujemy
jej, wykorzystuj¹c wypowiedzi najbardziej charakterystyczne.
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l WZMIANKA W KORESPONDENCJI CHOPINA
O PRELUDIUM As
W KCh, l, na s. 250, w licie pod numerem 145, czytamy skrelone na bileciku wizytowym i adresowane do Juliana Fontany nastêpuj¹ce s³owa Chopina:
Proszê Ciê, je¿eli mo¿esz, przepisz mi Prel. As, bobym je chcia³ Perthuisowi
daæ. On jutro wyje¿d¿a, a Ty kiedy? Je¿eli chcesz mnie widzieæ, to dzi oko³o 89.
W nawiasie kwadratowym umieszczono powy¿ej przypuszczaln¹ datê napisania
listu: [Pary¿, 1834].
W odnosz¹cym siê do tego listu przypisie na s. 536 podano wyjanienie:
Prel. As  Preludium As-dur (nie objête cyklem 24 Preludiów op. 28).
Preludium z dat¹ 10 lipca 1834, dedykowane A mon ami Pierre Wolff, zosta³o
odkryte w r. 1918.
Gdyby powy¿szy komentarz odpowiada³ rzeczywistoci, wiadczy³oby to o autentycznoci tytu³u Preludium dla kompozycji powiêconej Wolffowi. Jednak¿e
wszystko wskazuje na to, ¿e Chopinowi chodzi³o w tym wypadku nie o Presto
con legierezza. ale o Preludium As op. 28 nr 17. Sprawdzimy kolejno 3 elementy
zwi¹zane z bilecikiem Chopina: datê, treæ oraz ewentualnoæ spe³nienia proby
Chopina przez Fontanê.
1. D a t a l i s t u  podana w przypisie KCh (1834) wykazuje d w a a n ac h r o n i z m y:
a) Fontana przeniós³ siê z Londynu na d³u¿szy czas do Pary¿a najwczeniej
w 1835 r.1, a byæ mo¿e, ¿e nawet póniej2. Je¿eliby Fontana by³ przed 1835 r.
1

Por. M. A. Szulc, Fryderyk Chopin, Poznañ 1873, s. 244; KCh l, s. 479, przypis do listu 27;
KOK III, s. 7256.
2
Por. F. Hoesick, Chopiniana, Warszawa 1912, s. 6, gdzie mowa jest o tym, ¿e w roku 1835
Fontana wystêpowa³ kilkakrotnie w stolicy Francji, a wróci³ tu znów w roku 1837, aby pozostaæ
na czas d³u¿szy.
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w Pary¿u tylko przejazdem, to wydaje siê ca³kowicie wykluczone, ¿eby Chopin
obarcza³ go ju¿ wtedy przepisywaniem swoich kompozycji. Najwczeniejszy
pewny list Chopina do Fontany z poleceniem przepisania kompozycji  dotyczy³o to Preludiów op. 28  pisany jest z Valdemosy i nosi datê 22 I 1839.
b) Na pocz¹tku przytoczonego wy¿ej przypisu KCh powiedziane jest, ¿e by³
to bilet wizytowy Chopina z adresem: 38, rue de la Chaussée dAntin. Otó¿
dopiero w drugiej po³owie wrzenia 1836 r. Chopin zmieni³ adres w Pary¿u z:
5, rue de la Chaussée dAntin (okrelenie  byæ mo¿e  tego samego domu:
5, rue de Montblanc), na nowy  38, rue de la Chaussée dAntin. Umieszczenie
wiêc chronologiczne omawianego biletu do Fontany przed padziernikiem 1836
jest tak¿e anachronizmem1.
Tak wiêc na podstawie obu tych niezgodnoci w czasie nale¿y wyeliminowaæ
sugestiê kojarz¹c¹ datê powstania Presto... z dat¹ biletu.
2. Poniewa¿ jednak nie mo¿na wykluczyæ hipotezy, ¿e Chopinowi chodzi³o
o przepisanie tej¿e kompozycji w póniejszym czasie, nale¿y wgl¹dn¹æ w t r e  æ
bileciku. Chopin prosi o przepisanie Preludium As w c e l u d a n i a g o
P e r t h u i s o w i. Jest to na pewno zaprzyjaniony z Chopinem hr. de Perthuis,
któremu kompozytor dedykowa³ Mazurki op. 24 (pani E. de Perthuis powiêci³ on
Sonatê h op. 58), a który albo sam by³ amatorem pianist¹, albo komu ze
wspólnych przyjació³ mia³ go dorêczyæ. W ka¿dym wypadku kopia tego Preludium mia³a byæ zapewne u p o m i n k i e m. Otó¿ Presto..., bêd¹ce utworem
o charakterze typowej, jednorazowej kartki z albumu, mog¹ce na pewno swymi
ukrytymi walorami muzycznymi zainteresowaæ muzyka zawodowego, jakim by³
Wolff, nie stanowi³oby szczególnej atrakcji ani dla amatora muzyki, jakim by³
Perthuis, ani ewentualnie dla kogo z dalszych przyjació³ Chopina. Natomiast
Preludium As op. 28 nr 17 nale¿y do tych kompozycji Chopina, które obok
wielkich wartoci muzycznych maj¹ tê jak¹ szczególn¹ chwytliwoæ, jak¹ od
pocz¹tku mia³y np.: Nokturn Es op. 9 nr 2, Mazurek op. 7 nr 1 czy Marsz
¿a³obny z Sonaty b op. 35, zapewniaj¹c¹ im popularnoæ jeszcze przed ukazaniem siê w druku.
3. Je¿eli chodzi o konkretny lad mo¿liwoci s p e ³ n i e n i a p r z e z F o n t an ê proby Chopina, to nie mamy go w stosunku do Presto con legierezza, natomiast posiadamy w stosunku do Preludium As z op. 28. I s t n i e j e bowiem s p or z ¹ d z o n a p r z e z F o n t a n ê k o p i a P r e l u d i u m As op. 28 nr 17 2, kopia w c z e  n i e j s z e j r e d a k c j i Preludium (a wiêc sprzed 1839 r.), niezale¿na
od ca³oci przepisanych przez Fontanê do druku Preludiów op. 28, sama w ¿adnym
razie nie s³u¿¹ca za podk³ad do druku, natomiast sporz¹dzona doæ pospiesznie
1
Por. przypisy KCh l, do listów 152188 z pierwszym z tych adresów oraz do listów 191222
z drugim adresem; por. te¿ Indeks Browna, appendix VII, s. 182, Chopins addresses in Paris.
2
Gesellschaft der Musikfreunde, Wiedeñ, fotokopia zbiory TiFC, F. 532 1335.
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(proba w bileciku mówi³a o przepisaniu z dnia na dzieñ). Byæ mo¿e, ¿e kopia ta
jest w³anie wynikiem spe³nionej przez Fontanê proby Chopina, ale nawet
w wypadku gdyby tak nie by³o, jest ona dowodem, ¿e Fontana jeszcze przed
drukiem sporz¹dza³ kopie poszczególnych preludiów z op. 28 (zachowa³a siê
równie¿ jego kopia Preludium G op. 28 nr 3, te¿ we wczeniejszej wersji) i ¿e
wród nich znajdowa³ siê odpis Preludium As nr 17.
Wszystkie powy¿sze stwierdzenia prowadz¹ do nastêpuj¹cych wniosków:
1. Tytu³ Prel. As nale¿y odnieæ w przypisie do omawianego listu do Preludium As op. 28 nr 17.
2. Za najodpowiedniejsze datowanie omawianego biletu Chopina do Fontany,
bior¹ce pod uwagê realne dane chronologiczne (pobyt Fontany w Pary¿u, adres
Chopina, wczesna redakcja Preludium As), nale¿y przyj¹æ: ok. 1837 r.1
3. W konsekwencji powy¿szych wniosków nie nale¿y przyjmowaæ wy¿ej omawianego listu Chopina za argument przemawiaj¹cy za autentycznoci¹ tytu³u
Preludium dla Presto con legierezza, dedykowanego w 1834 r. P. Wolffowi.2

1

Indeks Browna, s. 96. przyjmuje wprost 1837 r., odnosz¹c treæ biletu do Preludium As
z op. 28.
2
Niniejszy Aneks napisany zosta³ w 1965 r. Por. artyku³ Hanny Wróblewskiej, Nowe Chopiniana w zbiorach Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Rocznik Chopinowski  Annales Chopin
nr 8, PWN, Warszawa 1969, s. 1267, w których autorka omawiaj¹c reprodukowany w tekcie
bilecik dochodzi do podobnych wniosków zarówno w odniesieniu do kompozycji, o przepisanie
której chodzi³o Chopinowi, jak i daty napisania bileciku.
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II ZAGADNIENIE OPUSOWANIA PRZEZ FONTANÊ DZIE£ POMIERTNYCH
CHOPINA W KORESPONDENCJI OSKARA KOLBERGA
[...] nie zdaje mi siê w³aciwym uk³ad porz¹dkowy, jaki po mierci Chopina
porobi³ Fontana, nadaj¹c np. w dalszym ci¹gu nowe liczby opusowe dzie³om,
w których miesza dawne z nowymi kompozycjami, jakkolwiek zwykle przytacza
rok ich powstania. [...]1
[...] Fontana niew³aciwie post¹pi³ przy wydaniu pomiertnych dzie³, daj¹c dalszy
ci¹g opusów, czyli liczb dzie³. Mazury zw³aszcza naznaczone opusami 67 i 68 s¹
to (prócz ostatniego) próby muzy jego m³odocianej, a kilka z nich (osobliwie
weselsze) by³y równie¿ jak i te, któremy wie¿o wydali u Leitgebera, improwizowanymi na balach tañcami. W przysz³ym wydaniu Oeuvres complètes (a zw³aszcza mazurów) nale¿a³oby okolicznoæ tê uwzglêdniæ i dawaæ najprzód rzeczy
m³odociane, chronologicznie wedle daty wiadomej lub przypuszczalnej ze stosownym objanieniem, numeruj¹c je porz¹dkowo, nie za z numeracj¹ Fontany:
a dopiero przejæ do opusów za ¿ycia Chopina naznaczonych  koñczyæ na
op. 66, ostatnim za jego ¿ycia2 [...]3
[...] Muszê jednak zwróciæ uwagê na pewn¹ okolicznoæ, któr¹ poruszalimy ju¿
zreszt¹ podczas mego pobytu w Lipsku, a która z pewnoci¹ jest nies³ychanie
wa¿na przy opracowaniu wydania. Twierdzi³em wówczas, ¿e w ¿adnym wypadku
nie mo¿na nadal zachowaæ podanej przez Fontanê numeracji opusów. Oznaczenia tego dokona³ on prawdopodobnie w najlepszym zamiarze (jakkolwiek przynosz¹cym tylko pozorn¹ korzyæ) zwiêkszenia jak tylko mo¿liwe iloci opusów.
Pozornie bowiem iloæ pozostanie zawsze ta sama, obojêtnie, czy oznaczymy j¹
w ten, czy inny sposób. Wiemy wprawdzie, ¿e Chopin sam nie by³ konsekwentny w numerowaniu opusów swych dzie³ i nie zawsze trzyma³ siê kolejnoci
czasowej ich powstania. Jednak, jako autorowi, wolno mu by³o rozporz¹dzaæ
w tej sprawie wed³ug upodobania i nikt nie ma prawa robiæ mu co do tego
zarzutów, tym samym zmieniaæ numeracji opusów. Co najwy¿ej mo¿na by podaæ
rok powstania przy tych jego utworach, przy których mo¿na to wyporodkowaæ
i ustaliæ. Inaczej przedstawia siê jednak sprawa u Fontany przy dzie³ach pomiertnych.
Zna³em a¿ nazbyt dobrze usposobienie Chopina, abym nie by³ przekonany,
¿e nawet w wypadku, gdyby pozwoli³ opublikowaæ te drobnostki za ¿ycia,
nie zniós³by, aby jego utwory m³odzieñcze  zdaj¹c sobie sprawê z ich s³a1

Z brulionu listu do Marcelego Antoniego Szulca, Modnica, 1 II 1876, KOK l, s. 5623.
Tutaj Kolberg myli siê: ostatnim opusem przez Chopina postawionym jest op. 65. (Por.
poprawne stwierdzenie Kolberga w ostatnim cytowanym w niniejszym Aneksie fragmencie listu.)
3
Z brulionu listu do Marcelego Antoniego Szulca, Kraków, 10 XI 1876, KOK l, s. 664.
2
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boci  zosta³y wydrukowane póniej jako opus 67, 68 itd., obok lub po
utworach najwy¿szej doskona³oci. Ró¿nica jest zbyt jaskrawa, aby zaraz nie
rzuci³a siê ka¿demu w oczy i uszy. Dlatego oznaczenia Fontany, jako nie autoryzowane przez samego Chopina, nie maj¹ ¿adnego uzasadnienia. Jest zatem nie
tylko po¿¹dane, ale nawet konieczne dla poznania rozwoju ducha Chopina, zaniechanie oznaczeñ Fontany  jako wyniku osobistego zapatrywania, a w ¿adnym razie woli Chopina  aby ust¹pi³y one miejsca s³uszniejszemu oznaczeniu.
Polega ono, wed³ug mojego zdania, na zwyk³ym ponumerowaniu wszystkich
wczeniejszych nie numerowanych lub pomiertnych utworów, u³o¿onych
w kolejnoci rzeczowej i chronologicznej, z których ostatniej nie zawsze Fontana
przestrzega³. [...] 1
[...] Tom 6  dodatkowy  [projektowanego przez O. Kolberga nowego wydania
dzie³ Chopina u Gebethnera i Wolffa]  obejmowa³by wszystkie inne dzie³a tu
wymienione, których wielk¹ czêæ Chopin sam za ¿ycia swego wydanymi mieæ
sobie nie ¿yczy³ dlatego, ¿e mu siê s³absze od innych zdawa³y. Redakcja jego
jest najwa¿niejsz¹ i dlatego pozwolê sobie szerzej o niej pomówiæ, wchodziæ
bowiem do tego tomu maj¹ dzie³a pomiertne, wydane dzie³a dorywcze i mniejszej wartoci, tak m³odociane, jak i póniejsze, dzie³a bez numeru, czyli opusu
wydane, dzie³a nawet w¹tpliwego autorstwa, o ile jednak za dzie³a Chopina
uchodz¹. Po up³ywie lat 30 od jego mierci, po ustaleniu siê jego s³awy, dzie³a
choæby najs³absze szkodziæ ju¿ jego pamiêci wcale nie mog¹. lecz owszem
pos³u¿¹ za naukê, za wskazówkê, jak duch jego z postêpem czasu siê zmieni³
i rozwija³. Ale powinny byæ umiejêtnie ugrupowane, przedstawione chronologicznie i gdzie trzeba stosown¹ poparte uwag¹. A nadto, poniewa¿ wiele z tych
kompozycji w ró¿nych kr¹¿y³o odpisach, zaleciæ nale¿a³o wybranie  w braku
autentyku  rêkopisu najodpowiedniejszego i najpoprawniejszego.
Dzie³a pomiertne wydane przez Fontanê obejmuj¹ numera od opus 66 do
74. Numerowanie to opusów przez Fontanê (który widocznie chcia³ tylko pomno¿yæ ich liczbê) uwa¿am za najniestosowniejsze i pewny jestem, ¿e Chopin sam
nigdy by siê na nie nie by³ zgodzi³ (prócz mo¿e co do op. 66), gdy¿ s¹ to
w wiêkszej czêci dzie³a s³absze, m³odociane lub dorywcze, wiêc raziæ ka¿dego
musi cyfra dzie³a wysoka przy niedojrza³oci utworu, osobliwie przy porównaniu
tych dzie³ z poprzedzaj¹cymi je arcydzie³ami, tj. w epoce najwiêkszej artysty
dojrza³oci napisanymi. l dlatego radzi³bym, zaniechawszy to samowolne i niew³aciwe opusowanie Fontany, uporz¹dkowaæ wszystkie te dzie³a pod³ug materii
gatunków, k³ad¹c je po sobie chronologicznie, opatrzeæ numerami bie¿¹cymi.
S³ysza³em, ¿e oko³o nowego Roku kilka siê uka¿e nowych edycji ca³kowitych
1
Z brulionu listu do Breitkopfa i Härtla, Kraków, 3 XII 1878, KOK II, orygina³ w jêz.
niemieckim, s. 179180, t³um. pol. s. 181.
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za granic¹, a miêdzy innymi i Breitkopfa, któremu (w przejedzie przez Lipsk
w roku zesz³ym) radzi³em zaprowadziæ taki¿ sam liczebny porz¹dek co do dzie³
nienumerowanych i pomiertnych w suplementowym tomie; lecz czy mnie us³ucha, nie wiem. Nie w¹tpiê, ¿e i Pan, mimo wspó³zawodnictwa innych. przyst¹pisz
do druku nowej edycji. [...] 1

1

Z brulionu listu do Roberta Wolffa, bm. id., KOK II, s. 291292.
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III DOTYCHCZASOWE GRUPOWANIA DZIE£ CHOPINA
Brak konsekwentnego systemu numeracji dzie³ Chopina powodowa³ w dok³adniejszych zestawieniach ca³okszta³tu jego twórczoci koniecznoæ grupowania
dzie³ a¿ w c z t e r e c h dzie³ach:
a) dzie³a opusowane, wydane za ¿ycia kompozytora,
b) dzie³a nie opusowane, wydane za ¿ycia kompozytora,
c) dzie³a opusowane (przez Fontanê), wydane po mierci kompozytora,
d) dzie³a nie opusowane, wydane po mierci kompozytora.1
Potrzeba dok³adnej numeracji dzie³ Chopina sk³oni³a np. redaktora tomu
Walców w wydaniu Henle-Verlag2 do zastosowania dla ka¿dego utworu numeracji Indeksu Browna, co daje w rezultacie t r z y rodzaje numeracji Walców:
a) Walce nr 18 o podwójnej numeracji: autentycznym opusowaniu Chopina + numery Indeksu Browna,
b) Walce nr 913 równie¿ o podwójnej numeracji: nieautentycznym opusowaniu Fontany + numery Indeksu Browna,
c) Walce nr 1419 opatrzone wy³¹cznie numerami Indeksu Browna.
Tego rodzaju stosowanie numerów Indeksu Browna, jako generalne rozwi¹zanie problemu numeracji dzie³ Chopina, mo¿e budziæ w¹tpliwoci. Zaznaczam
z naciskiem, ¿e w ¿adnym wypadku nie mam zamiaru deprecjonowaæ cennej
pracy M. J. E. Browna, stanowi¹cej dla wielu zagadnieñ chopinowskich podstawowe ród³o, za dyskusyjn¹ jedynie uwa¿am tutaj koncepcjê stosowania jego
numeracji do celów innych, ni¿ to za³o¿y³ sam autor. Przeciwko temu rozwi¹zaniu numeracji przemawiaj¹  moim zdaniem  nastêpuj¹ce argumenty:
1. Numeracja Browna obejmuje wszystkie dzie³a Chopina, bez wzglêdu na to,
czy by³y one przez samego Chopina opusowane, czy nie, tym samym wiêc
dubluje oryginalne oznaczenia Chopina, co wydaje siê rzecz¹ zbêdn¹ zarówno
ze wzglêdów porz¹dkowych, jak i mnemotechnicznych.
2. Numeracja oparta jest na prawdopodobnym nastêpstwie powstania
w s z y s t k i c h dzie³, zarówno wydanych, jak i nie wydanych za ¿ycia kompozytora, które to nastêpstwo z natury rzeczy jest o wiele bardziej hipotetyczne ni¿
nastêpstwo utworów wchodz¹cych do ka¿dej z tych dwóch grup oddzielnie. St¹d
wynikaj¹ce z dalszych badañ czy te¿ odkryæ uprecyzyjnienia dat powstania
kompozycji mog¹ byæ w wiêkszym stopniu sprzeczne z t¹ kolejnoci¹.
1

Por. Thematische Verzeichniss der in Druck erschienenen Compositionen von Friedrich
Chopin, Breitkopf & Härtel, Leipzig, pierwsze wyd. b. d. (pomiêdzy 1860 a 1872 r.), drugie wyd.
(Neue umgearbeitete und vervollständigte Ausgabe)  1888; B. E. Sydow, Bibliografia F. F.
Chopina, Warszawa 1949, s. 123; F. Niecks, F. Chopin as a man and musician, London,
Novello, trzecie wyd. 1902, t. II. s. 349359 (t³um. niemieckie Leipzig 1890, t. II, s. 376387).
2
München-Duisburg 1962, red. Ewald Zimmermann.
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3. Numeracja ta  ze wzglêdu na za³o¿enie cis³ej chronologii  rozbija
czêsto pojedyncze, autentyczne opusy na szereg grup, co oczywicie znacznie
komplikuje system identyfikacji utworów.
4. Numeracja stosowana jest do szeregu pozycji, które  moim zdaniem 
nie powinny jej posiadaæ. Do nich nale¿¹: a) pierwsze redakcje utworów posiadaj¹cych póniejsze, ostateczne redakcje (na pewno wiêkszoæ wykoñczonych
utworów Chopina posiada³a pierwsze redakcje, z nich tylko niektóre dochowa³y
siê do naszych czasów i tylko dziêki szczêliwemu przypadkowi awansowa³y
w Indeksie Browna do posiadania odrêbnych numerów)1, b) utwory niepewnej
autentycznoci; po ewentualnym stwierdzeniu nieautentycznoci i wyeliminowaniu tych pozycji numeracja sta³aby siê nieci¹g³a, co stanowi³oby niew¹tpliwie
powa¿ny jej mankament.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e autor Indeksu z ca³¹ skromnoci¹ zastrzeg³ siê co do
roli swojego dzie³a w Przedmowie (s. VII):
Jedynym powodem, dla którego nie opatrzy³em niniejszego wykazu informacji
tytu³em: Katalog tematyczny, jest to, ¿e nie chcia³em sugerowaæ, i¿ kompozycje
Chopina wymagaj¹ numerów katalogu, i nie pragn¹³em, aby ka¿de z jego dzie³
by³o oznaczone incipitem i numerem, jak to ma miejsce u Mozarta i Schuberta.
W wypadku tych kompozytorów jest to rzecz¹ zasadnicz¹, a numeracja Köchla
i Deutscha wype³ni³a dotkliw¹ lukê. Numery opusowe Chopina s¹ niezawodnym
wskanikiem chronologicznym i jako takie doskonale s³u¿¹ celom identyfikacji.

1

W tych wypadkach numeracja Indeksu Browna oznacza nie kolejnoæ kompozycji, a kolejnoæ róde³.
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IV NIEPRZYDATNOÆ TERMINU KOPIA AUTORYZOWANA
Z kilku powodów nie uwzglêdniam na przestrzeni ca³ego WN  tak przy
podziale kopii, jak w dalszych ich opisach  u¿ywanego niekiedy przy klasyfikacji rêkopisów Chopina terminu kopia autoryzowana, jako bli¿szego okrelenia
kopii1.
G³ównym powodem jest niejasne znaczenie tego terminu. A u t o r y z a c j a 
ogólnie rzecz bior¹c  jest pojêciem p r a w n y m, oznaczaj¹cym zgodê autora
na jak¹ formê p u b l i k a c j i jego dzie³a. W wypadku dzie³a Chopina form¹ tej
publikacji jest w y d a n i e dzie³a, st¹d termin: wydanie autoryzowane, mo¿e
byæ jednoznacznie u¿ywany. Powa¿ne w¹tpliwoci budzi natomiast stosowanie
tego pojêcia do kopii dzie³a, która aczkolwiek mo¿e byæ ogniwem w procesie
jego publikacji, sama w sobie publikacj¹ nie jest.
Poniewa¿ autorzy publikacji Chopinowskich, u¿ywaj¹cy tego terminu, nie podaj¹ jego definicji i poniewa¿ nie uda³o mi siê równie¿ gdzie indziej jej znaleæ,
spróbujê poni¿ej wydedukowaæ tê definicjê z kontekstów, w jakich jest ona
u¿ywana. Warunkiem ewentualnego jej przyjêcia winna byæ zgodnoæ z wy¿ej
podanym okreleniem autoryzacji.
Definicji tych mo¿e byæ trzy. Rozpatrzymy je kolejno pod aspektem ich strony
znaczeniowej, ich stosunku do ogólnej definicji autoryzacji oraz ich przydatnoci dla charakterystyki róde³ Chopinowskich.
D e f i n i c j a p i e r w s z a: kopia autoryzowana jest to kopia sporz¹dzona na
polecenie lub za zgod¹ autora. Jest to definicja najszersza i logicznie poprawna,
ale w wypadku róde³ Chopinowskich tylko pozornie niesprzeczna z ogóln¹.
Istnieje wprawdzie szereg kopii (przewa¿nie Fontany), które odpowiadaj¹
w zupe³noci powy¿szej definicji, jednak¿e znajdujemy te¿ przypadki, kiedy
zastosowanie jej jest wykluczone. Oto np. jest bardzo prawdopodobne, ¿e
Chopin prosi³ siostrê Ludwikê o przepisanie kilku swoich utworów do albumu
Marii Wodziñskiej2. Przepisane przez ni¹ utwory by³yby typowymi kopiami autoryzowanymi w rozumieniu powy¿szej definicji  có¿ z tego, kiedy publikacji wszystkich zawartych w albumie kompozycji Chopin zasadniczo siê sprzeciwia³ (nale¿¹ one do dzie³ pomiertnych). To samo dotyczyæ bêdzie kopii
1

Por. np. Dzie³a Wszystkie pocz¹tek noty za tekstem nutowym O charakterze wydawnictwa;
jw. t. V, Scherza, komentarz do Scherza b op. 31, s. 99, prawa kolumna, komentarz do Scherza
cis op. 39, s. 100, prawa kolumna; jw. t. VI, Sonaty, komentarz do Sonaty b op. 35, s. 129, prawa
kolumna; jw. t. X, Mazurki, komentarz do Mazurka h op. 33 nr 4, s. 212, prawa kolumna; te¿
K. Kobylañska, Chopiniana w Bibliotece Konserwatorium Paryskiego, Annales Chopin 4, TiFC-PWM, Warszawa 1959, s. 151.
2
Album ten zagin¹³, ale przedtem opublikowany zosta³ w formie faksymilowej przez Korneliê
Parnasow¹ jako Album Fr. Chopina, powiêcone Marii Wodziñskiej, Breitkopf & Härtel, Lipsk
1910.
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Impromptu cis1, przepisanego zapewne na zlecenie Chopina i opatrzonego jego
w³asnorêczn¹ dedykacj¹, która na pocz¹tku brzmi: [A] Mlle Marie Lichtenstein en
la priant den faire usage [...], ale która koñczy siê s³owami  [...] p[ar] Elle
seule, czym Chopin niedwuznacznie sprzeciwi³ siê wszelkiej formie rozpowszechniania tej kompozycji (jak wiadomo nie ukaza³a siê ona drukiem za ¿ycia
Chopina). St¹d definicjê tê  przynajmniej w odniesieniu do dzie³ Chopina 
musimy uznaæ za bezu¿yteczn¹.
D e f i n i c j a d r u g a: kopia autoryzowana jest to kopia sporz¹dzona na
zlecenie kompozytora i z jego upowa¿nienia s³u¿¹ca za podk³ad do wydania.
Jest to definicja wê¿sza od poprzedniej, logicznie poprawna i cis³a z punktu
widzenia prawnego, staje siê jednak mylna, kiedy spojrzymy na ni¹ od strony
reprezentowania przez kopiê stopnia autentycznoci intencji Chopina. Wiadomo,
¿e przekaz ród³owy, w którego sporz¹dzeniu autor bra³ udzia³, nosi nazwê
przekazu a u t e n t y c z n e g o i ma wy¿szoæ nad przekazem nieautentycznym.
Przez podobieñstwo pojêæ autentyczny  autoryzowany  kopia autoryzowana sugeruje wy¿szoæ nad przeciwstawian¹ jej kopi¹ zwyk³¹. Tymczasem
w rzeczywistoci sprawa przedstawia siê zupe³nie inaczej. Szereg kopii Fontany,
pisanych na zlecenie Chopina dla celów wydawniczych, a przez Chopina nie
poprawianych, zawiera pewne odchylenia od notacji Chopinowskiej, zmieniaj¹ce
tekst nie tylko od strony optycznej, ale i realizacji dwiêkowej tego¿ tekstu 
innymi s³owy  istnia³yby w ten sposób kopie autoryzowane i równoczenie
nieautentyczne, a nawet zmniejszaj¹ce stopieñ autentycznoci tekstu Chopinowskiego. Równoczenie niektóre kopie nieautoryzowane dziêki starannoci
kopisty (np. Franchommea) o wiele dok³adniej odtwarzaj¹ intencjê twórcz¹ Chopina. Definicja druga jest wiêc niebezpieczna ze wzglêdu na mo¿liwoæ wprowadzenia w b³¹d w wartociowaniu róde³ do dzie³ Chopina.
D e f i n i c j a t r z e c i a: kopia autoryzowana jest to kopia, w której sporz¹dzeniu autor sam wzi¹³ udzia³, koryguj¹c j¹ lub wprowadzaj¹c do niej pewne dodatki
w tym celu, aby mog³a ona stanowiæ podk³ad do druku. W definicji tej ju¿ na
pierwszy rzut oka widaæ, ¿e pojêcie autoryzacji zosta³o podstawione pod pojêcie autentycznoci. ¯e jest rzecz¹ zbêdn¹ tworzyæ dla jasnych pojêæ niejasne
synonimy  nie trzeba dowodziæ; ju¿ to stwierdzenie wykazuje nieprzydatnoæ
definicji. Niezale¿nie od tego jest ona sprzeczna z definicj¹ ogóln¹. Istnieje
bowiem np. kopia Nokturnu f op. 55 nr 1 (kopia dedykowana J. W. Stirling), poprawiana rêk¹ Chopina, najprawdopodobniej pocz¹tkowo przeznaczona do druku,
ale która w koñcu nie pos³u¿y³a ¿adnemu wydaniu za podk³ad. A wiêc i trzecia
definicja nie wykazuje przydatnoci dla róde³ Chopinowskich. Nie mamy ¿adnych ladów autoryzacji przez Chopina tekstu jakiej kopii w inny sposób.2
1
2

Deutsche Bücherei, Lipsk. Fotokopia zbiory TiFC F. 1903.
Takim sposobem by³a np. autoryzacja tekstu kopii jednego z wierszy Norwida:
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Dodajmy, ¿e termin autoryzacja, maj¹cy dzisiaj cis³e znaczenie, za czasów
Chopina na pewno by³ szerzej rozumiany i jako taki winien byæ  zdaniem
moim  stosowany tylko w nie budz¹cych w¹tpliwoci wypadkach, a wiêc
przede wszystkim do wydañ autoryzowanych, i to raczej tylko w wersjach
autentycznych, gdy¿ ju¿ np. zagadnienie autoryzacji transkrypcji z czasów Chopina z punktu widzenia prawnego stanie siê zapewne spraw¹ bardziej skomplikowan¹.
Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e K. Górski w Sztuce edytorskiej ani razu nie
u¿ywa terminu kopia autoryzowana, pos³uguje siê natomiast pojêciem kopia
kontrolowana przez autora.
W rezultacie wiêc stwierdzenie, ¿e termin kopia autoryzowana jest pojêciem
niejasnym, myl¹cym lub zbêdnym, usprawiedliwi pominiêcie go w WN, d¹¿¹cym
z jednej strony do pos³ugiwania siê w miarê mo¿noci jak najbardziej precyzyjnymi terminami, a z drugiej  do podkrelenia cechy autentycznoci jako g³ównego kryterium wartociowania róde³, maj¹cych w zasadzie ma³o wspólnego
z aspektem prawnym zagadnienia.
Tak wiêc w dalszym ci¹gu dzielimy ród³a na a u t e n t y c z n e i n i e a ut e n t y c z n e, a kopie opatrujemy w odpowiednich wypadkach okreleniami:
z naniesieniami..., z poprawkami... czy z korektami Chopina lub te¿ przez
Chopina nie korygowane itp.

Ta copia jest od orygina³u poprawniejsza, bo orygina³ niedbale pisany. 1850 .Cyprian Norwid.
(J. W. Gomulicki, Zasady wydania w C. Norwid. Dzie³a zebrane t. l, s. 891.) Jednak¿e poeta
bardzo ró¿ni³ siê w tej materii od Chopina, Autoryzacja tekstów przez Norwida cile ³¹czy³a siê
z jego chêci¹ korygowania utworów przed ich og³oszeniem drukiem (apel Norwida do redaktora
jednego z dzienników: Korekty, na Boga!), podczas gdy Chopin  przeciwnie  korygowania
swych kompozycji nie lubi³. (Por. wy¿ej Korekty Chopina.)
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V O MO¯LIWOCI ISTNIENIA PIERWSZYCH WYDAÑ ROSYJSKICH
Omówiwszy pokrótce pierwszych wydawców Chopina we Francji, Niemczech
i Anglii, nale¿y przytoczyæ interesuj¹c¹ wzmiankê przekazan¹ przez Igora Be³zê
w artykule pt. Tradycje uprawiania muzyki Chopina w Rosji i ZSRR (Rocznik
Chopinowski, tom l, Warszawa-Kraków 1956, s. 265 i 280), dotycz¹c¹ mo¿liwoci istnienia pierwszych wydañ dzie³ Chopina w Rosji. Wzmianka ta brzmi:
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wiadomoæ, która wymknê³a siê uwadze biografów Chopina, a która ukaza³a siê w rosyjskiej prasie w 1836 roku i zawiera³a
dane o umowie podpisanej z wielkim kompozytorem przez petersburskich wydawców. Przytoczymy tu tê wiadomoæ, w której mówi siê o otwarciu drukarni,
litografii i sklepu firmy «Leontij Sniegiriew i Spó³ka». Autor notatki, podpisuj¹cy
siê inicja³ami K. G., pisze: «L. Sniegiriew i Spó³ka zabrali siê do rzeczy rozs¹dnie
i nawi¹zali bezporednie kontakty ze wszystkimi wydawcami nut w Europie, aby
otrzymywaæ ich wydania muzyczne z pierwszych r¹k; p o d p i s a l i f o r m a l n e
u m o w y ze znanymi ludmi, z Kalkbrennerem, Herzem, Moschelesem, C h o pinem; otrzymali ju¿ od nich nowe ich utwory na wy³¹czn ¹ w ³ a s n o  æ i wydrukowawszy je, bêd¹ w nie zaopatrywaæ amatorów muzyki tutaj i w obcych krajach».1 (podkr. J.E.)
Nie posiadamy, niestety, dotychczas ¿adnych dowodów w postaci egzemplarzy dzie³ Chopina wydrukowanych przez petersburskiego wydawcê lub w postaci
przes³anych mu przez kompozytora podk³adów, które by mog³y wiadczyæ o tym,
¿e projekty domu wydawniczego by³y realizowane.
Równie¿ i w korespondencji Chopina brak jest ladów bezporednich kontaktów z wydawcami rosyjskimi. Jedyna wzmianka wi¹¿¹ca siê z omawianym zagadnieniem to zakoñczenie listu do Breitkopfa i Härtla, w którym Chopin, potwierdzaj¹c sprzedanie firmie lipskiej trzech kompozycji (op. 60, 61, 62), dodaje:
Owiadczam, ¿e odst¹pi³em im prawo w³asnoci po wszystkie czasy i na wszystkie
kraje r a z e m z R o s j ¹, lecz z wyj¹tkiem Francji i Anglii [...]2 (Podkr. J. E.),
czym stwierdza, ¿e jego kontakty z wydawcami rosyjskimi odbywa³y siê drog¹
poredni¹ przez wydawcê niemieckiego.
Istnieje jeszcze jeden fakt maj¹cy zwi¹zek ze spraw¹, a mianowicie ten, ¿e
11 kompozycji (op. 13, 1924, 2931 i 59) ma na stronach tytu³owych pierwszych wydañ niemieckich równie¿ i firmy rosyjskie (op. 13  Lehnhold, Moscou,
1

K. G., O nowym obszczepo³eznom zawiedienij, Siewiernaja Pcze³a 12 IX 1836 nr 209,
s. 853855.
2
List z dnia 19 XI 1846, pisany w jêz. francuskim; KCh II, s. 178 i 404.
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op. 19  Lehnhold, Moscou, i J. C. Paez, Petersburg, op. 20 i op. 59 
M. Bernard, Petersburg, op. 2124 i 2931  Bernard & Holtz, Petersburg). Nic
nie wskazuje na to, ¿eby firmy te by³y wspó³wydawcami, wydaje siê, ¿e by³y one
tylko przedstawicielami firm niemieckich na Rosjê. wiadczyæ o tym mog¹ dwa
argumenty: 1. na kartach tytu³owych pierwszych wydañ francuskich powy¿szych
kompozycji brak jest jakichkolwiek zaznaczeñ firm rosyjskich, a widniej¹ tylko
wspó³wydawcy niemieccy i angielscy (firma Wessel w ogóle wspó³wydawców nie
podawa³a), 2. na 11 wy¿ej wymienionych opusów 9 ma równie¿ nazwiska
wydawców polskich (w tym 8  G. Sennewald, Varsovie, i 1  Spiess & Co,
Varsovie), którzy na pewno wspó³wydawcami nie byli, a jedynie mogli reprezentowaæ firmy niemieckie w Warszawie. Charakterystyczne jest, ¿e wród wymienionych firm nie figuruje wspomniana w artykule l. Be³zy firma Leontija Sniegiriewa.
Sprawy tej jednak nie nale¿y uwa¿aæ za zakoñczon¹; dok³adne poszukiwania
mog¹ niejedn¹ interesuj¹c¹ rzecz w tej materii ujawniæ.
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VI LIST OTWARTY HEKTORA BERLIOZA
W SPRAWIE TRANSKRYPCJI JEGO UTWORU
Na sprawê modnych za czasów Chopina transkrypcji rzuca pewne wiat³o list
otwarty Hektora Berlioza, zamieszczony w Revue et Gazette Musicale nr 19
z dnia 8 V 1836, a skierowany do wydawcy lipskiego Hofmeistra. Oto t³umaczone z jêz. francuskiego fragmenty listu:
Monsieur.
Ostatnio opublikowa³ Pan w formie wyci¹gu fortepianowego na 4 rêce Uwerturê pod tytu³em Ouverture des Francs-Juges, której przypisuje mi Pan nie tylko
skomponowanie, ale i arrangement. Z przykroci¹ czujê siê zmuszony owiadczyæ Panu, ¿e publikacja ta, dokonana bez mego zezwolenia, a nawet jakiegokolwiek uprzedzenia mnie, jest mi ca³kowicie obca. Arrangement fortepianowe,
które wydal Pan drukiem, n i e j e s t m o j e, nie potrafi³bym zreszt¹ rozpoznaæ
mego dzie³a w tym, co z uwertury pozosta³o. Pañski aran¿er okaleczy³ moj¹
partyturê, poci¹³ j¹, przykroi³, a nastêpnie pozszywa³ w taki sposób, ¿e w wielu
jej miejscach [...] widzê tylko mieszne monstrum  ca³y honor z tego, proszê,
aby zachowa³ on dla siebie samego. [...]. Uwertura z Francs-Juges u³o¿ona
na 4 rêce, któr¹ bym jedynie pozna³, to opublikowana przez pana Richault
w Pary¿u i pana Schlesingera w Berlinie, pomimo ¿e ta, któr¹ wyda³ pan
Schlesinger  chocia¿ oparta na manuskrypcie, jaki sam do niego pos³a³em 
ró¿ni siê nieco od wydania paryskiego (w sposobie roz³o¿enia partii na krañcach
klawiatury). Te lekkie modyfikacje wskazane zosta³y przez kilku znakomitych
pianistów, takich jak panowie: Chopin, Osborne, Schunke. Sowiñski, Benedict,
Eberwein, którzy byli ³askawi przejrzeæ próbne odbitki i s³u¿yæ mi swymi radami.
Wszelkiej innej tego rodzaju publikacji, która mi bêdzie lub nie bêdzie przypisywana, formalnie siê wyrzekam, prosz¹c Boga o to, aby przebaczy³ aran¿erom,
tak jak i ja im przebaczam.
Proszê przyj¹æ...
Hektor Berlioz
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VII SKALA FORTEPIANU CHOPINA
W ca³ej swej twórczoci Chopin nie przekroczy³ ani razu skali fortepianowej
obejmuj¹cej dwiêki pomiêdzy C i f 4. Mo¿na i pod tym wzglêdem podziwiaæ
inwencjê Chopina, która pozwoli³a mu w tak swobodny sposób obracaæ siê we
wzglêdnie ma³ej  przynajmniej w porównaniu do dzisiejszej  skali fortepianu.
Skala ta pokrywa siê na ogó³ z rozpiêtoci¹ zachowanych z czasów Chopina
instrumentów, w których niekiedy tylko jest ona nieco ograniczona od do³u (w
najdalej id¹cym wypadku do F) lub te¿ rozszerzona w górê (najwy¿ej do a4).
Trzymanie siê przez Chopina tej najczêciej spotykanej, znormalizowanej skali,
jeszcze raz dowodzi jego realizmu instrumentalnego. Zaledwie w kilku miejscach jego dzie³ da siê zauwa¿yæ pewne skrêpowanie skal¹ (od do³u w Scherzo
cis op. 39, t. 197 i 241, w Fantazji f op. 49, t, 112 i 116, w Sonacie b op. 35 cz. l,
t. 240, oraz w Sonacie h op. 58 cz. IV, t. 92 i 282, a od góry w Scherzo cis
op. 39, t. 315 i w Polonezie Es op, 22, t. 84), w tych te¿ miejscach redakcja WN
wysunie propozycje wariantów uzupe³niaj¹cych braki skali Chopinowskiej.
Fortepian, bêd¹cy w posiadaniu Chopina w ostatnich latach jego ¿ycia (obecnie w Towarzystwie im. F. Chopina w Warszawie), ma skalê od C do a4.
Interesuj¹cymi przyczynkami do tego zagadnienia s¹ artyku³y w Revue et
Gazette Musicale z tego czasu: Nouveaux perfectionnements de M. H. Pape,
Piano à huit octaves1, oraz L. de Saint-Vincent: Pianos, Sur létendue des
claviers2, które opisuj¹ próby rozszerzenia dotychczasowej skali klawiatury
w obie strony. Oba artyku³y potwierdzaj¹ skalê u¿ywan¹ za czasów Chopina,
z tym, ¿e drugi z nich wspomina o szerszej w górze o jeden ton skali fortepianów Erarda (C-g4), która wed³ug autora artyku³u zosta³a uznana przez wszystkich pianistów Europy. Najprawdopodobniej wprowadzono j¹ w 1840 r., a wiêc
ju¿ w póniejszym okresie twórczoci Chopina, który zapewne przez ostro¿noæ
w pe³ni jej nie stosowa³, ograniczaj¹c siê do pewnej skali nieco dawniejszych
instrumentów. (Scherzo cis, w którego t. 315 daje siê odczuæ skrêpowanie skal¹
od góry, zosta³o napisane w 1839 r., a wiêc przed rozszerzeniem skali i na 4 lata
przed wy¿ej cytowanym artyku³em.)
Istnieje jeszcze jedno wiadectwo na dokonuj¹ce siê zmiany rozpiêtoci klawiatury fortepianowej w drugim æwieræwieczu XIX w. Franciszek Liszt, pragn¹c
w swej twórczoci fortepianowej do maksimum wykorzystaæ mo¿liwoci instrumentu, kiedy w poszczególnych utworach wypada³o mu operowaæ krañcami klawiatury, czêsto dawa³ warianty albo dla instrumentów o wiêkszym

1
2
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Nr 13 z dnia 27 III 1842, s. 130 (artyku³ nie podpisany).
Nr 15 z dnia 9 IV 1843, s. 128129.
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zasiêgu w górze lub w dole (piano à 7 octaves), albo o mniejszym (piano
à 6 octaves). Z porównania poszczególnych miejsc w kompozycjach pisanych
pomiêdzy 1826 a 1852 r. wynika, ¿e najmniejsza rozpiêtoæ klawiatury (piano
à 6 octaves) obejmowa³a klawisze od F do f 4, najwiêksza (piano à 7 octaves)
przynajmniej od H do h4.1

³

Por. zagadnienie skali fortepianu u Beethovena: Paul Mies, Textkritische Untersuchungen
bei Beethoven, Beethovenhaus Bonn 1957, Henle-Verlag, München-Duisburg, Der Klavierumfang, s. 178183.
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VIII RYTMY PUNKTOWANE NA TLE TRIOLEK W INNYM G£OSIE
(ZARYS ARGUMENTACJI)
A r g u m e n t y w y n i k a j ¹ c e b e z p o  r e d n i o z e  r ó d e ³ a u t e ntycznych do dzie³ Chopina
U w a g a w s t ê p n a: za czasów Chopina (i d³ugo przedtem, jak te¿ nieco
póniej) wypisanie nut w pionie pod sob¹ rozumiano jako wskazanie wykonania
ich równoczenie, niepodpisanie nut w pionie  w zasadzie jako wykonanie ich
nierównoczenie; od rozumienia pierwszej konfiguracji nut nie znamy wyj¹tków1:
na to, aby nuty podpisane w pionie by³y grane nie razem, trzeba by³o odrêbnego
znaku (arpeggio w formie wê¿yka, ³uczku lub przekrelenia laseczki); natomiast
w przypadku nut nie podpisanych pod sob¹ istnia³o kilka sytuacji, w których nuty
te wykonywa³o siê równoczenie (przednutki, opónienia, ca³e nuty, wypisywane
czêsto w po³owie taktu, które nale¿a³o wykonaæ równoczenie z pierwszymi
krótszymi wartociami umieszczonymi na pocz¹tku taktu, a za czasów Bacha
nuty akordowe niedok³adnie w pionie podpisane, mimo koniecznoci wykonania
ich razem).
Podpisywanie nut pod sob¹ w pionie jako jedyny wskanik wykonywania ich
równoczenie znajdujemy u Chopina kilkakrotnie (w autografach i pierwszych
wydaniach) przy okazji nieregularnych rytmicznie figur (np. w Polonezie Es
[3]

op. 22, t. 66 i 210

[3]

i

, w Balladzie g op. 23, t. 179).

Po tej uwadze przechodzê do w³aciwych argumentów.
1. Zachowane a u t o g r a f y Chopina mo¿emy dla naszych celów podzieliæ na
autografy kaligrafowane i pisane mniej starannym pismem. W autografach k a l i g r a f o w a n y c h (Wariacje op. 22, Wariacje E WN 4) figury te s¹ zawsze
i d e a l n i e pod sob¹ podpisane, a w mniej starannie pisanych  szesnastki
(ewentualnie trzydziestodwójki) pisane s¹ p o d lub z a lub p r z e d (!) ostatni¹
nut¹ trioli, przeciêtnie zawsze p o d.
2. Autografy te obejmuj¹ ca³oæ twórczoci Chopina (od op. 2 do op. 65),
a wiêc nic nie wskazuje na to, aby tej pisowni u¿ywa³ Chopin wy³¹cznie w jakim
tylko okresie twórczoci.
3. Autografy te obejmuj¹ utwory w tempach bardzo wolnych (Preludium E
op. 29 nr 9  Largo, Wariacje op. 2, War. V  Adagio2), rednich (Impromptu
1

Nie biorê tutaj pod uwagê p r z y p a d k o w e g o podpisania nut, bêd¹cego wynikiem wypisania wiêkszej, nieregularnej grupy drobnych nut ozdobnych w jednej rêce na tle regularnych
wartoci rêki drugiej.
2
Patrz ilustracja 2.
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Ges op. 51  czêæ rodkowa, Polonez-Fantazja op. 61  czêæ rodkowa)
i szybkich (Koncert f op. 21, czêæ III  Allegro vivace, Polonez-Fantazja 
fina³1), a wiêc konwencji tej nie mo¿na wi¹zaæ wy³¹cznie z tempami szybkimi
(w których sk¹din¹d inne wykonanie jest ze wzglêdów technicznych niemo¿liwe).
4. Autografy te obejmuj¹ kompozycje o charakterze homofonicznym (Preludium E) i polifonizuj¹cym (Polonez-Fantazja, czêæ rodkowa), a wiêc konwencji
tej nie mo¿na ³¹czyæ z jak¹ szczególn¹ faktur¹ dzie³a.
5. Nie budz¹cym ¿adnych w¹tpliwoci, walnym dowodem na rozumienie tej
figury przez Chopina, a znajduj¹cym siê w autografach, jest Preludium E op. 28
nr 9, w którym  na 14 miejsc, gdzie pojawia siê ona w prawej rêce 
w 8 wypadkach Chopin zaznaczy³ zamierzony jej sens w sposób nastêpuj¹cy:
.

2

3

6. Drugi konkretny dowód znajdujemy w czêci rodkowej Impromptu Ges
op. 51: w autografie pocz¹tkowe jej takty by³y pierwotnie wypisane, podobnie jak
i czêæ pierwsza, w metrum 12
8 , wobec czego na ostatnich æwiartkach taktów
49 i 50 rytmy obu r¹k by³y wypisane
ni³ metrum tej czêci na

. Kiedy jednak¿e Chopin zmie-

, dopisa³ figurom prawej rêki cyfry 3 na ozna-

1

Patrz ilustracja 16.
Patrz ilustracja 15. Wypadek ten jest szczególnie interesuj¹cy nie tylko od strony merytorycznej, do tej konkretnie kompozycji siê odnosz¹cej, ale i od strony okolicznoci jemu towarzysz¹cych. Pierwsza z nich to przypuszczenie, ¿e tak wyrane, a dla kontekstu muzycznego
Preludium E niekonieczne zaznaczenie ortografii tej figury mog³o byæ reakcj¹ na wadliwie kiedy
przedtem oddan¹ notacjê figury, a nadto wynikaæ z chêci unikniêcia podobnego b³êdu w Preludium. Okazuje siê, ¿e tego rodzaju precedens móg³ stanowiæ Nokturn cis op. 27 nr 1, w którym
omawian¹ figurê rytmiczn¹ wyj¹tkowo odtworzono w wydaniu francuskim z szesnastk¹ nieco
poza trzeci¹ nut¹ trioli (w innych wypadkach  poza Nokturnem cis i omawianym Preludium E 
wydania francuskie cile oddawa³y pisowniê autografów Chopina). Drug¹ okolicznoæ stanowi
fakt, ¿e tak w wydaniu francuskim, niemieckim, jak i angielskim, w Preludium E figura ta jest
notowana sprzecznie z intencj¹ Chopina, zarówno wbrew autografowi, jak i kopii Fontany,
s³u¿¹cej tak¿e za podk³ad do druku, a oddaj¹cej cile autograf od strony podpisania odpowiednich nut pod sob¹, z opuszczeniem jedynie laseczek ³¹cz¹cych g³ówki nutowe. Byæ mo¿e obie te
okolicznoci zostan¹ wyjanione po cis³ym zbadaniu ca³oci procesu wydawniczego obu tych
opusów. W tej chwili w ka¿dym razie wiadomo, ¿e Chopin korekty Preludiów nie robi³ (skorygowa³
je Fontana), a wiêc o wprowadzeniu zmian autorskich w druku mowy byæ nie mo¿e. Poniewa¿
nastêpne wydania wzorowa³y siê na pierwszych, a póniejsze konwencje drukarskie sprzyja³y
utrwaleniu tej nieautentycznej konwencji pierwszych wydañ, w tradycji pianistycznej spotykamy
w tym Preludium wy³¹cznie wykonanie szesnastek za trzeci¹ nut¹ trioli. Oryginalna Chopinowska
konwencja pojawi³a siê w druku po raz pierwszy w 117 lat od czasu powstania Preludiów, w wydaniu HenIe-Verlag (1956).
2
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czenie triolek, a lew¹ zmieni³ na rytm punktowany, wobec czego te æwierci
3

taktów przybra³y kszta³t
pomiêdzy ( 12
8)

a (

. Tym samym Chopin postawi³ znak równoci
)

.

7. P i e r w s z e w y d a n i a, nie wprowadzaj¹ce swoich manier, a wiêc wzoruj¹ce siê wiernie na podk³adach rêkopimiennych, jak np. drukowane w Warszawie u Brzeziny w 1925 r. Rondo c oraz w olbrzymim procencie w y d a n i a
f r a n c u s k i e, przekazuj¹ nam poprawn¹ konwencjê graficzn¹, stosowan¹ przez
Chopina w autografach1.
8. W e g z e m p l a r z a c h u c z n i ó w, korygowanych przez Chopina (jak
wiemy, wszystkie do naszych czasów zachowane czy te¿ porednio przekazane
by³y wydaniami francuskimi), podaj¹cymi w wiêkszoci oryginaln¹ konwencjê
z dok³adnym podpisaniem ostatnich nut figur, nie znajdujemy nigdzie uwag
Chopina wskazuj¹cych na wykonanie szesnastki p o trzeciej trioli, natomiast
w dwóch egzemplarzach Preludium E nale¿¹cych do uczniów Chopina (ze
zbiorów Ludwiki Jêdrzejewiczowej i Jane W. Stirling), a podaj¹cych szesnastki
wbrew Chopinowskiej konwencji, znajdujemy w t. 8 o³ówkowe oznaczenia Chopina, wskazuj¹ce na koniecznoæ wykonania szesnastki r ó w n o c z e  n i e
z t r z e c i ¹ n u t ¹ t r i o l i.
9. W pierwszych wydaniach Ronda F op. 5 (francuskim, niemieckim i angielskim  autograf zagin¹³) w czterech analogicznych rytmicznie miejscach biegnikowych w szybkim tempie (a wiêc wykluczaj¹cych zamierzone odchylenia rytmiczne) Chopin notuje podobne figury dwa razy (t. 81. i 329)
3

3

razem (t. 83)

, innym

, wreszcie (t. 281)

, co sugeruje w t. 281 ude-

rzenie szesnastki jako ostatniej nuty realnej rytmicznie trioli.
10. Chopin zapewne n i e z n a ³ dzisiaj powszechnie u¿ywanej notacji
1

Sporód pierwszych wydañ niemieckich wydanie Breitkopfa & Härtla z z a s a d y przesuwa

szesnastki poza trzeci¹ nutê trioli (wyj¹tki od tej zasady nale¿¹ w tym wydaniu do rzadkoci), to
samo czyni Peters w Bolero op. 19 i Hofmeister w Impromptu Ges op. 21. Natomiast Haslinger
w Wariacjach op. 2 i A. M. Schlesinger (Berlin) w Nokturnie As op. 32 nr 2 podpisuj¹ szesnastki
dok³adnie nad (pod) trzeci¹ nut¹ trioli, zgodnie z pisowni¹ autografu, z tym ¿e pierwszy z nich
wykazuje nieznaczne odchylenia od tej zasady w figurach pochodnych od naszej figury zasadniczej. W pozosta³ych wydaniach niemieckich omawiana figura rytmiczna nie wystêpuje.
Wydania angielskie w nielicznych tylko miejscach wiernie reprodukuj¹ notacjê Chopinowsk¹.
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3

, w ka¿dym razie nigdy siê t¹ notacj¹ nie pos³u¿y³1 i najprawdopodobniej siê z ni¹ nie zetkn¹³ (za ¿ycia Chopina zaczyna³a ona dopiero wchodziæ
w u¿ycie, podczas gdy konwencja bachowska by³a stosowana jeszcze po jego
mierci), a wiêc do zanotowania jednoczesnego uderzenia ostatnich nut omawianej figury razem pozostawa³a mu konwencja bachowska. J¹ to zapewne sugerowa³ Chopin Fontanie, kiedy pisa³ do niego:
Posy³am Ci Tarantelê. B¹d ³askaw, przepisz, ale wprzódy pójd do Schlesingera albo do Troupenasa i zobacz Recueil R o s s i n i e g o  p i e w ó w, lepiej
przez niego wydane, gdzie jest Tarantela (en la), nie wiem, czy na 68 , czy na
12
8 pisan¹. Pisz¹ i tak, i tak, ale wola³bym, ¿eby tak by³a jak Rossiniego. Wiêc
j e ¿ e l i na 12
z trójkami, przepisuj¹c zrób jeden takt
8 albo, co mo¿e byæ, na
z dwóch. Rozumiesz, kochanie2.
¯a³ujemy oczywicie, ¿e Chopin zamiast: rozumiesz, kochanie, nie zamieci³
zdania precyzuj¹cego zapis interesuj¹cej nas figury rytmicznej, ale ju¿ sam
zwrot pozwala nam s¹dziæ, i¿ chodzi³o o jaki powszechnie rozumiany, nie
ulegaj¹cy w¹tpliwoci sposób notacji, a takim móg³ byæ jedynie sposób bachowski. Chc¹c wiêc przepisaæ Tarantelê na
z trójkami, musia³by Fontana,
równie¿ nie znaj¹c zapewne innego zapisu, rytm oryginalny

,

wystêpuj¹cy ju¿ w drugim takcie, przepisaæ

, tak jak to
3

3

uczyni³ sam Chopin, zmieniaj¹c metrum w Impromptu Ges (por. wy¿ej punkt 6).
11. Chopin zna³ i u¿ywa³ zapisu, w którym móg³ jednoznacznie wskazaæ
na uderzenie krótkiej wartoci rytmu punktowanego po uderzeniu ostatniej
nuty trioli. Tym zapisem jest rytm podwójnie punktowany

3

, w dwóch

3
1

Zastosowanie przez Chopina w Etiudzie h op. 25 nr 10 na pocz¹tku t. 25 figury

(g³os górny przedstawia schematycznie partiê prawej rêki, dolny  lewej, obie rêce od pocz¹tku
prowadzone s¹ w triolach) nie przeczy powy¿szemu twierdzeniu, po pierwsze dlatego, ¿e przy
æwierci z ósemk¹ w lewej rêce nie ma cyfry oznaczaj¹cej triolê, po drugie  ¿e ortografia
12
rytmiczna ca³ej tej Etiudy mo¿e pochodziæ od pocz¹tkowego metrum 8 (gdzie figura ta jest
stereotypowa), zaniechanego póniej i skorygowanego przez Chopina na
z triolkami.
2
List do J. Fontany w Pary¿u, Nohant, 27 VI 1841; KCh II, s. 2122.
3

Nie nale¿y zapominaæ, ¿e za czasów Chopina przed³u¿enie wartoci nuty dwoma punktami
wesz³o w u¿ycie dopiero od niedawna. Jeszcze do polowy XVIII wieku nie by³o ono znane, tak
wiêc np. w twórczoci J. S. Bacha czy Haendla nie spotykamy go wcale. Zaczêli je stop-
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jego kompozycjach wiadomie u¿yty jako wariant pierwotnie pojedynczo punktowanego rytmu, z przesuniêciem trzydziestodwójek poza pion ostatniej nuty trioli
(Preludium E, t. 9121, Wariacja E z cyklu Hexameron Dbop 29 A, t. 1012).
Tym samym wiêc nie potrzebowa³ u¿ywaæ zapisu pojedynczo punktowanego na
wykonanie nuty krótkiej po ostatniej nucie trioli.
12. Najwiêksze odchylenia w pierwszych wydaniach dzie³ Chopina znajdujemy
w wydaniach niemieckich, w szczególnoci u jego g³ównego lipskiego wydawcy,
Breitkopfa i Härtla. Odchylenia te s¹ zupe³nie oczywist¹ d o w o l n o  c i ¹ s z t y c h a r z y. Mo¿emy to stwierdziæ z ³atwoci¹, porównuj¹c oryginaln¹ pisowniê
Chopina w jego a u t o g r a f a c h s ³ u ¿ ¹ c y c h i m z a p o d k ³ a d (pochodz¹cych zreszt¹ ze zbiorów firmy Breitkopf & Härtel) z wydaniami, w których do
pisowni Chopina omawianej figury sztycharze stosuj¹ siê tylko w nielicznych
wypadkach, kiedy inne graficzne rozwi¹zanie staje siê niemo¿liwe, a z regu³y
natomiast, nieraz w bardzo ra¿¹cy, mo¿na powiedzieæ obsesyjny sposób pisowniê tê zniekszta³caj¹, przesuwaj¹c szesnastkê z n a c z n i e poza trzeci¹ nutê
trioli2.
Wysuwaj¹c a r g u m e n t y n a t u r y h i s t o r y c z n e j, ograniczê siê do zwrócenia uwagi na wp³ywy, jakim móg³ podlegaæ Chopin, z tym, ¿e nieco szerzej
omówiê okres jego studiów w Warszawie, okres, który niew¹tpliwie mia³ najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê jego rzemios³a artystycznego.
13. Nie zachowa³ siê ¿aden dok³adny opis lekcji Chopina z pierwszym
(i jedynym) nauczycielem fortepianu, Wojciechem ¯ywnym, a tym bardziej nie
dosz³y do nas tak szczegó³owe wskazówki, jak sposób wykonania rytmów
punktowanych na triolki. Jednak¿e mamy powa¿ne poszlaki wskazuj¹ce na to,
¿e nasza ogólna teza zgodna jest z zasadami wpajanymi ma³emu Chopinowi w
pierwszym okresie jego edukacji muzycznej. Stwierdmy najpierw, ¿e ¯ywny
prawdopodobnie podchodzi³ rzetelnie do pocz¹tków nauki ze swym uczniem:
[...] ¯ywny zdrów, wcale nie osiwia³; zawsze dowodzi, i¿ na pocz¹tkowym
wyk³adaniu nauk najwiêcej zale¿y3.
niowo wprowadzaæ C. Ph. E. Bach (Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 1753;
por. s. 179, przypis 3 niniejszego Aneksu) i Leopold Mozart (Violinschule, 1756), a przyjê³o siê
w praktyce dopiero w osiemdziesi¹tych latach XVIII w. (D. G. Türk, Klavierschule, 1789).
St¹d wiêc w pierwszej po³owie XVIII wieku notacja pojedynczo punktowana mog³a mieæ zarówno znaczenie rytmu ³agodnie punktowanego (póniejszego pojedynczego punktu), jak i ostro
punktowanego (póniejszego podwójnego punktu). Chopin mia³ do dyspozycji o wiele dok³adniejsz¹ notacjê, wyranie odró¿niaj¹c¹ oba typy rytmów punktowanych.
1
Patrz ilustracja 15.
2
Patrz ilustracja 16. Popularne wydania niemieckie wp³ynê³y zapewne z czasem na wiêkszoæ
innych wydañ, st¹d pochodzi zjawisko, ¿e w wydaniach póniejszych przewa¿a ca³kowicie ten
ostatni sposób pisania.
3
List Kazimierza Wodziñskiego do Chopina w Pary¿u, Drezno, 15 IX 1836; KCh l, s. 288.
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Równie¿ zdaje siê nie ulegaæ w¹tpliwoci, jaki kierunek w swej pedagogice
reprezentowa³ nauczyciel Chopina:
¯ywny [...] uczy³ [...] m³odego Chopina pod³ug metody niemieckiej, przyjêtej
naówczas w ca³ej Polsce1.
[...] wkrótce oddano [Chopina] pod opiekê ¿arliwemu wielbicielowi Sebastiana
Bacha. ¯ywnemu, który kierowa³ jego studiami przez d³ugie lata, wedle zasad
nauczania najczystszego klasycyzmu 2.
O tym, ¿e J. S. Bach stosowa³ z zasady w swojej twórczoci wy¿ej opisany
sposób notacji interesuj¹cej nas figury rytmicznej, nie ulega dzi dla nikogo
w¹tpliwoci. Poza tym zasadê tê przekaza³ nam jego syn, Karol Filip Emanuel
Bach, w swym podstawowym dziele: Versuch über die wahre Art das Clavier zu
spielen3.
Na czym za bezporednio opiera³ pocz¹tkowe wyk³adanie nauk nauczyciel
Chopina, wskazuje list do Chopina jego siostry Izabeli:
[...] m³ody Lasocki [...] chocia¿ ma swój pantalion, dlatego, ¿e jeszcze nie
nastrojony, na Twoim grywa, a raczej przy Twoim czyta szko³ê Kurpiñskiego,
któr¹ Pan ¯ywny z uwag¹ rozwa¿aæ nakazuje4.
Wyk³ad systematyczny zasad muzyki na klawikord Karola Kurpiñskiego wydany zosta³ w sk³adzie muzycznym F. Klukowskiego w 1819 r., a wiêc wtedy, kiedy
dziewiêcioletni Chopin studiowa³ ju¿ co najmniej od dwóch lat u ¯ywnego. Nie
do pomylenia jest, aby do r¹k cudownego dziecka, za jakie uwa¿any by³ Chopin
nie tylko jako kompozytor kilku tañców i wariacji oraz wydrukowanego ju¿
Poloneza, ale te¿ jako pianista, który z ³atwoci¹ najwiêksz¹ i smakiem nadzwyczajnym wygrywa sztuki najtrudniejsze na fortepianie5, bezporednio czy poprzez nauczyciela nie dosta³ siê egzemplarz wie¿o wydanego dzie³ka w polskim
jêzyku napisanego, a dotycz¹cego zasad gry na fortepianie. Na stronie za 35
i 47 tego¿ dzie³ka znajdujemy wyrane i jednoznaczne wskazówki wykonania
szesnastek rytmu punktowanego r ó w n o c z e  n i e z trzeci¹ nut¹ trioli.
14. Jak wiadomo, naukê kompozycji pobiera³ Chopin u najwybitniejszego
w owym okresie w Polsce pedagoga, Józefa EIsnera. Niestety, szczegó³ów
z tych studiów równie¿ nie mo¿na ju¿ dzisiaj odtworzyæ. Je¿eli jednak spojrzymy
do zachowanych autografów samego EIsnera, znajdziemy w odpowiednich miejscach w y ³ ¹ c z n i e stosowanie konwencji klasycznej omawianej przez nas
1
2
3
4
5

A. Sowiñski, S³ownik muzyków polskich, Pary¿ 1874, s. 5354.
F. Liszt, Fryderyk Chopin, t³um. pol., PWM, Kraków 1960, s. 123.
Berlin 1753. Przedruk faksymilowany, Breitkopf & Härtel 1957, s. 128129.
List z dnia 27 XI 1831; KCh l, s. 190.
Oba cytaty z Pamiêtnika Warszawskiego, r. IV, t. X, 1818.
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figury. Trudno przypuciæ, aby EIsner uczy³ Chopina czego sprzecznego
z w³asn¹ praktyk¹ kompozytorsk¹. To, ¿e EIsner z kolei zna³ klasyczne szko³y
niemieckie, nie ulega w¹tpliwoci, a ¿e wród nich zetkn¹³ siê z cytowanym
wy¿ej dzie³em Filipa Emanuela Bacha, jest wielce prawdopodobne1.
15. Stosowanie podobnie rozumianej, jak to widzimy u Chopina, figury rytmicznej znajdujemy równie¿ u innych kompozytorów, których dzie³a móg³ poznaæ
Chopin w okresie warszawskim, a wród nich przede wszystkim Karola Kurpiñskiego (tym razem jako kompozytora), Marii Szymanowskiej, a z muzyki obcej
u Filipa Emanuela Bacha w jego wydanych w 1819 r. Polonezach.
Mo¿na wiêc z du¿ym prawdopodobieñstwem przypuciæ, ¿e wród dzie³ muzycznych, które kszta³towa³y gust m³odego Chopina podczas jego pobytu w kraju, nie spotyka³o siê innego stosowania i rozumienia omawianej figury rytmicznej.
16. Wzory innych kompozytorów w tej materii nie mog³y w ¿adnym okresie
jego twórczoci podawaæ w w¹tpliwoæ jej rozumienia. Figura ta wystêpowa³a
bowiem w tym samym kszta³cie graficznym nie tylko u Bacha, dla którego
Chopin, jak wiadomo, ¿ywi³ kult szczególny i którego kompozycje dok³adnie
studiowa³, lecz i u Haydna, Clementiego, Mozarta, Dusseka (Dusíka), Cramera,
Hummla (w Septecie, który Chopin sam grywa³ i dawa³ uczniom do studiów),
Kalkbrennera, Moschelesa, Schuberta, Herza, Mendelssohna, Schumanna, Liszta2, Thalberga i innych. Spotykamy j¹ jeszcze w drukowanych kompozycjach
ucznia Chopina, Karola Mikulego3.
A r g u m e n t y n a t u r y e s t e t y c z n e j mog¹  moim zdaniem  byæ
te¿ brane pod uwagê w rozwa¿aniu tego rodzaju zagadnienia, pod warunkiem
1

Por. Alina Nowak-Romanowicz, Pogl¹dy estetyczno-muzyczne Józefa EIsnera (czêæ pracy
zbiorowej pt. Pogl¹dy na muzykê kompozytorów polskich doby przedchopinowskiej), TiFC-PWM,
Kraków 1960, s. 5558.
2
Niezale¿nie od faktu, ¿e w kompozycjach Liszta w bardzo wielu miejscach znajdujemy cis³e
podpisanie pod sob¹ ostatnich nut omawianej figury rytmicznej, niezmiernie charakterystyczn¹
rzecz¹ jest korekta przeprowadzona przez Liszta w redagowanych przez niego Preludiach
Chopina (Breitkopf & Härtel, Gesamtausgabe; por. przypis 1. na s. 115) przy okazji Preludium E.
Otó¿ w zwi¹zku z jedn¹ z pierwszych figur Preludium zwraca on na marginesie egzemplarza
korektorskiego uwagê (pisan¹ w jêz. niemieckim) mog¹c¹ siê odnosiæ tylko do pisowni interesuj¹cej nas figury: proszê trzymaæ siê rêkopisu, s¹dzê, ¿e to musi znaczyæ
3

.

Nie twierdzê, ¿e wymienieni kompozytorzy u¿ywali omawianej figury zarówno w pisowni, jak
i wykonaniu, wy³¹cznie w rozumieniu bachowskim. Dla wyra¿enia tego rodzaju s¹du by³oby
rzecz¹ konieczn¹ wgl¹dn¹æ do wszelkich dostêpnych autentycznych róde³ do dzie³ ka¿dego
z nich z osobna, co dla Redakcji WN by³o oczywicie rzecz¹ niemo¿liw¹. W naszych rozwa¿aniach wystarczy stwierdzenie, ¿e u¿ywali oni tej konwencji przynajmniej na równi z konwencj¹
wypisywania i wykonywania nuty krótkiej po ostatniej nucie w trioli.
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jednak, ¿e dokona siê wród nich pewnej selekcji. Odpaæ bowiem musz¹,
a priori wszelkie dowodzenia w rodzaju: to rozwi¹zanie rytmiczne jest bardziej
dramatyczne, ma wiêcej wyrazu itp. S¹ to bowiem nasze subiektywne kryteria,
oparte przede wszystkim na... przyzwyczajeniu. W zwi¹zku z wykonywaniem
interesuj¹cej nas figury rytmicznej tradycje drukarskie, sugeruj¹ce wykonanie
szesnastek po trzeciej ósemce trioli, wytworzy³y tak silne przyzwyczajenia w rozumieniu tej figury, ¿e dowodzenie za pomoc¹ wy¿szoci tego¿ jej rozumienia
jest typowym b³êdem logicznym, zwanym petitio principii.
Poniewa¿ jednak celem WN jest zrekonstruowanie tego, co a u t e n t y c z n e,
Chopinowskie, a wiêc równie¿ i tego, co mog³o le¿eæ w p³aszczynie gustu
samego Chopina, nale¿y szukaæ sposobów na to, aby nasze twierdzenie uargumentowaæ równie¿ od tak pojêtej strony estetycznej, pomimo ¿e argumenty
ród³owe same dla siebie mog³yby ju¿ byæ ca³kowicie wystarczaj¹ce dla naszej
tezy, a argumenty historyczne nam j¹ potwierdzaj¹.
17. Gdybymy przyjêli, ¿e za wykonaniem omawianej figury w sposób
!

czy

mog³aby przewa¿aæ inklinacja Chopina w kierunku ³agodnych czy
!

te¿ ostrych rytmów punktowanych, to w tej materii zachowa³a siê uwaga Mikulego, przekazana drog¹ tradycji ustnej poprzez Stanis³awa Niewiadomskiego i Karola Stromengera:
Prowadzi³em wiele rozmów ze Stanis³awem Niewiadomskim, którego kilkakrotnie
namawia³em, aby napisa³ felieton pt. Co mi Karol Mikuli opowiada³ o Chopinie.
Nie napisa³ takiego felietonu, tym bardziej wa¿ne mi siê wydawa³o zapamiêtaæ,
co na ten temat mówi³ Niewiadomski. By³y to na ogó³ ma³e szczegó³y, niezbyt
wa¿ne [...]. Z uwag r z e c z o w y c h by³a jedna bardzo cenna, oto, ¿e w grze
fortepianowej swych uczniów Chopin bardzo stanowczo gani³ granie rytmów
punktowanych (np. ósemki z kropk¹ i po niej szesnastki) jako rytmów podwójnie punktowanych (tj. ósemki z dwiema kropkami i po niej trzydziestodwójki)...
Karol Stromenger 1
18. Mo¿na próbowaæ zastosowaæ metodê pozwalaj¹c¹ w sposób cilejszy
sprawdziæ gust Chopina odnonie do omawianej figury. Otó¿ istnieje szereg
. Zjawiskiem
kompozycji Chopina posiadaj¹cych oznaczenia metryczne 68 i 12
8
bardzo czêstym w owym czasie by³a zamiennoæ metrum 24 z triolkami na 68,
a

(lub

) z triolkami  na

12
8,

i na odwrót. Wskaza³em na to zjawisko

1
Notatka prof. Karola Stromengera do mnie skierowana, nosz¹ca datê 8 XI 1963, za któr¹
sk³adam Mu niniejszym serdeczne podziêkowanie,

181

ANEKS VIII

równie¿ u Chopina w wy¿ej cytowanym licie do Fontany w sprawie przepisania
Taranteli; dowodzi tego równie¿ pierwotna koncepcja napisania czêci rodkowej
Impromptu Ges op. 51 na 12
z triolkami. W tych
8 , póniej zamieniona na
wypadkach nuta æwierciowa w metrum
(
) odpowiada æwierci z kropk¹
12
w 12
,
a
triola
z
(
)
grupie
trzech
ósemek
w
8
8 .. Jakiej¿e wówczas figurze
bêdzie odpowiadaæ rytm punktowany
rzy siê wykonaæ j¹

z

(

) na tle trioli? Gdy zamie-

, bêdzie jej odpowiadaæ

, za gdy

3

, wówczas

1

. Dok³adne statystyczne zestawienie wszyst-

3

kich tego rodzaju miejsc w ca³ej twórczoci Chopina wykazuje, ¿e na 100%
miejsc w kontekcie obejmuj¹cym te dwie mo¿liwoci w taktach 86 lub 12
8 figura
wystêpuje w 99,35%, a figura

tylko w pozosta³ych 0,65%.

Dla podkrelenia, ¿e obliczenie to mo¿e byæ argumentem przemawiaj¹cym
za sk³onnociami estetycznymi Chopina w dziedzinie pewnych zwrotów rytmicznych, podajê porównawcze obliczenie stosunku u¿ywanych przezeñ figur
i
3

: autentyczne  naszym zdaniem  rozumienie figury
3

z równoczesnym uderzeniem ostatnich nut wystêpuje w 96,8%, a figu3

ra

z uderzeniem krótkiej nuty rytmu podwójnie punktowanego po
3

ostatniej nucie trioli  w pozosta³ych 3,2%.
19. Za mo¿liwoci¹ uderzenia szesnastki po ostatniej nucie trioli wysuwany
1
Wykonanie nuty krótkiej po nucie punktowanej, jako dok³adnej jednej czwartej sumy wartoci
obu nut (a wiêc np. dok³adnej szesnastki po ósemce z kropk¹, na tle równej trioli w innym
g³osie), jest rzecz¹ bardzo trudn¹, nienaturaln¹, a w wiêkszej iloci figur po sobie nastêpuj¹cych
wprost niemo¿liw¹. Je¿eli pianista wykonuje nutê krótk¹ po ostatniej nucie trioli, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e nuta krótka, jako jedna czwarta wartoci, powinna byæ uderzona po ostatniej
nucie trioli, jako jednej trzeciej wartoci, to w praktyce wykonuje on tê nutê krótk¹ jako j e d n ¹
s z ó s t ¹ ca³ej wartoci, a nie jedn¹ czwart¹, jak to pocz¹tkowo zamierza³.
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jest czasem argument Chopinowskiego r u b a t o. Argument ten jednak nie
wytrzymuje krytyki. Poniewa¿ nie mamy z czasów Chopina tak powszechnego
dzisiaj z a p i s u muzycznego, który by nam pozwoli³ odtworzyæ rzeczywiste rubato Chopinowskie, z koniecznoci musimy ograniczyæ siê do o p i s u tej cechy
jego gry, przekazanego przez osoby mu wspó³czesne. Ze wszystkich relacji
owych osób (Liszta, Mikulego, Mathiasa, Camille Dubois) wynika, ¿e rubato by³o
n i e z a l e ¿ n o  c i ¹ t e m p obu r¹k na pewnych odcinkach utworu, z tym, ¿e
rêka akompaniuj¹ca gra³a cile w takcie. Ta nieregularnoæ t e m p a nie mog³a
oczywicie odnosiæ siê do jednej nuty (w omawianej figurze do nuty krótkiej po
nucie punktowanej), ale do szeregu nastêpuj¹cych po sobie dwiêków, a wiêc
co najmniej do czêci fraz; w wypadku naszej figury mo¿na by wobec tego
z równym powodzeniem dyskutowaæ nad równoczesnoci¹ czy nierównoczesnoci¹ wykonania pierwszej nuty punktowanej z pierwsz¹ nut¹ trioli, a nie tylko
ostatnich nut tych figur  a w ogóle nale¿a³oby wtedy rozszerzyæ zagadnienie
i zacz¹æ rozwa¿aæ problem równoczesnoci nut wypisywanych w pionie, które na
zasadach rytmiki maj¹ byæ grane razem. W opisach rubato jest poza tym mowa
nie tylko o o c i ¹ g a n i u rêki prowadz¹cej melodiê, ale te¿ o jej w y p r z e d z an i u, musielibymy wiêc w naszej figurze rozpatrywaæ równie¿ mo¿liwoæ zagrania szesnastki p r z e d trzeci¹ nut¹ trioli, czego jednak nikt z dyskutuj¹cych
o problemie nie czyni. Jak z tego widaæ, kontrargumenty przeciwko bachowskiemu rozumieniu omawianej przez nas figury za pomoc¹ Chopinowskiego rubato
niczego nowego do sprawy nie wnosz¹. Nie zapominajmy przy tym, ¿e mamy
wprawdzie wiadectwa dotycz¹ce stosowania rubato w grze s a m e g o C h o p i n a, nie mamy natomiast ¿adnych dowodów na to, ¿eby ten sposób gry
zaleca³ on innym. Zachowa³a siê natomiast uwaga Mikulego zdaj¹ca siê nawet
tej mo¿liwoci przeczyæ:
W utrzymywaniu tempa by³ Chopin nieub³agany; niejednego zdziwi zapewne
fakt, ¿e metronom nie schodzi³ u niego z fortepianu.
Inna uwaga ma nawet  byæ mo¿e  cilejszy zwi¹zek z naszym szczególnym zagadnieniem równoczesnego uderzania ostatnich dwiêków omawianej figury:
Przy podwójnych dwiêkach i akordach wymaga³ jak najsurowiej jednoczesnego
uderzenia, ³amanie by³o dozwolone tylko tam, gdzie je kompozytor sam wskaza³ 1.
Podsumowuj¹c powy¿sze, widzimy, ¿e w s z y s t k i e a r g u m e n t y przemawiaj¹ za bachowskim rozumieniem tej figury u Chopina, natomiast ¿ a d n e nie
przemawiaj¹ p r z e c i w2.
1

Obie uwagi ze Wstêpu do wydania Mikulego.
Podpisywanie krótkich nut po nucie punktowanej w pionie nad (pod) trzeci¹ nut¹ trioli w wydaniach ród³owych dzie³ J. S. Bacha staje siê powszechn¹ regu³¹ (por. wydanie Stein2
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gräbera pod red. H. Bischoffa, wydania urtekstowe Petersa, redagowane przez F. Krolla, K. Soldana, A. Kreutza, H. Kellera, wydanie Henle-Verlag, tomy pod red. O. Irmera i R. Steglicha,
wydanie Bärenreiter-Verlag und Deutscher Verlag für Musik, tomy pod red. A. Dürra, G. v. Dadelsena, H. Besselera). Równie¿ ród³owe wydanie G. F. Händla (Bärenreiter-Verlag und Deutscher Verlag für Musik, jeden z tomów pod red. J. Ph. Hinnenthala) zaleca uderzanie ostatnich
nut omawianej figury równoczenie. Zasada ta zaczyna przenikaæ do wydañ ród³owych Mozarta
(wyd. Petersa, Klavierstücke pod red. K. Soldana), a nawet do wydañ urtekstowych Schuberta
(wyd. Henle-Verlag, tomy pod red. W. Giesekinga i P. Miesa), gdzie szesnastki wypisywane s¹
wprawdzie za ostatnimi nutami triol, ale komentarze redaktorów pozostawiaj¹ wykonawcy decyzjê
co do ostatecznych realizacji tych figur.
Zarówno na podstawie powy¿szych przyk³adów zaczerpniêtych z dziedziny edytorstwa muzycznego, jak i coraz czêstszych publikacji o charakterze historyczno-teoretycznym, widaæ wyranie, ¿e problem pisowni i wykonywania rytmów punktowanych na tle triol zaczyna powoli wykraczaæ poza zakres muzyki XVIII w.
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Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e podjêcie tego rodzaju pracy, jak¹ jest Wydanie
Narodowe Dzie³ Fryderyka Chopina, wymaga³o stworzenia podstawy materialnej.
Tê podstawê da³o Ministerstwo Kultury i Sztuki, jako wykonawca Uchwa³y Rady
Pañstwa z dnia 4 II 1959, powo³uj¹cej WN do ¿ycia. Realizacja prac nad
Wydaniem nie by³aby równie¿ mo¿liwa bez uzyskania daleko id¹cej pomocy ze
strony instytucji, zespo³ów fachowców oraz osób prywatnych.
G³ówn¹ baz¹ materia³ow¹ i organizacyjn¹ dla prac przygotowawczych nad
niniejszym Wstêpem, pierwszym tomem nutowym Ballad i Komentarzem ród³owym do Ballad by³o Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którego
Zarz¹dowi za czasów prezesury prof. Zbigniewa Drzewieckiego, a dyrekcji Jana
Bystrzyckiego, zawdziêczam podjêcie inicjatywy Wydania. Pracownikom za dzia³ów merytorycznych pod kierownictwem dr Dalili Tur³o oraz pracownikom pionu
administracyjnego pod dyrekcj¹ mgr Wiktora Weinbauma sk³adam w tym miejscu podziêkowanie za pomoc w realizacji tych pierwszych jednostek edytorskich
Wydania, a w szczególnoci za udostêpnianie w ka¿dej chwili i w najdogodniejszej dla mnie formie posiadanych w zbiorach Towarzystwa róde³.
Za udostêpnianie  r ó d e ³ w postaci orygina³ów, faksymilów i fotokopii sk³adam równie¿ podziêkowanie nastêpuj¹cym i n s t y t u c j o m: Muzeum Narodowemu w Warszawie, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Warszawskiemu Towarzystwu Muzycznemu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie, Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Bibliotece Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie, Bibliotece Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
w Krakowie, Bibliotece Ossolineum we Wroc³awiu, Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy, Bibliotece Polskiej w Pary¿u, Bibliothèque du Conservatoire w Pary¿u, Bibliothèque Nationale w Pary¿u, Bibliothèque de lOpéra w Pary¿u, British
Museum w Londynie, Muzeum Kultury Muzycznej im. Glinki w Moskwie, Muzeum w Mariemont (Belgia), National Bibliothek w Wiedniu, Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu, firmie Breitkopf & Härtel w Wiesbaden i w Lipsku,
Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie, Deutsche Bücherei w Lipsku, Biblio185
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thèque du Conservatoire w Genewie, The Robert Owen Lehman Foundation
w Waszyngtonie.
Szczególne wyrazy wdziêcznoci za pomoc w przekazywaniu róde³ nale¿¹ siê Ambasadzie Francuskiej w Warszawie, Ambasadzie Polskiej w Pary¿u
i Ambasadzie Polskiej w Sztokholmie.
Wyra¿am równie¿ podziêkowanie antykwariatom muzycznym Domu Ksi¹¿ki
w Warszawie (kier. p. S. Miko³ajczyk) i we Wroc³awiu (kier. p. E. Jaroszewicz),
Ksiêgarni-Antykwariatowi S. A. Krzy¿anowskiego w Krakowie, Ksiêgarni-Antykwariatowi Muzycznemu Waltera Ricke w Monachium za sygnalizowanie posiadanych róde³ Chopinowskich,
Wielkim u³atwieniem w pracy by³o udostêpnienie mi materia³ów dotycz¹cych
Korespondencji Oskara Kolberga, jeszcze przed jej wydaniem a które zawdziêczam Redakcji Dzie³ Wszystkich Oskara Kolberga (Poznañ), w czym s³u¿yli mi
pomoc¹ przede wszystkim p. prof. Józef Burszta i p. mgr Agata Skrukwa.
Do o s ó b p r y w a t n y c h, którym zawdziêczam udostêpnienie ich c e n n y c h róde³, nale¿¹ w pierwszym rzêdzie: Alfred Cortot (Lozanna), Anthony
van Hoboken (Ascona, Szwajcaria), Arthur Hedley (Londyn), spadkobiercy zbiorów Stefana Zweiga (Londyn), Artur Rubinstein (Pary¿), Rudolf Nydahl (Sztokholm), Gregor Piatigorsky (USA), Christian Zabriskie (USA), dr R. F. Kallir (Nowy
Jork). Szczególne podziêkowanie nale¿y wyraziæ Witoldowi Ma³cu¿yñskiemu,
który w decyduj¹cej mierze przyczyni³ siê do rewindykacji najwiêkszego zbioru
rêkopisów Chopina.
Pozwalam sobie podziêkowaæ równie¿ tym osobom, które nie szczêdzi³y trudu
na poszukiwanie poszczególnych pozycji ród³owych lub oddawa³y je do dyspozycji redakcji, m. in. p. prof. Lidii Stolfowej (Kraków), p. doc. Natalii Hornowskiej
(Warszawa), p. Marcie Gozdeckiej (Warszawa), p. Januszowi Cegielle (Warszawa), p. Aurelemu Kêdzierskiemu (Radom), p. Halinie Czarkowskiej (Kraków),
p. doc. Irenie Mondelskiej-Wyrzykowskiej (Poznañ), p. J. Gudelowi (Kutno),
p. doc. H. G. Homuthowi (Lüneburg), p. dr Ewaldowi Zimmermannowi (Duisburg)
oraz p. dr Jaros³awowi Simonidesowi (Praga).
Generalnym i d³ugoletnim konsultantem we wszystkich zagadnieniach zwi¹zanych z ca³okszta³tem problemów r e d a k c y j n y c h WN, któremu z tego tytu³u
na pierwszym miejscu nale¿¹ siê s³owa podziêkowania, by³ zespó³ specjalistów zgromadzonych w Radzie Naukowej Towarzystwa im. F. Chopina pod
kolejnym przewodnictwem prof. Jana Hoffmana (Kraków), prof. Kazimierza
Sikorskiego (Warszawa) i doc. Mieczys³awa Tomaszewskiego (Kraków). Po
przygotowaniu przez redaktora pe³nych materia³ów do Wstêpu, l tomu nutowego Ballad i Komentarzy ród³owych do Ballad Rada Naukowa powo³a³a
15-osobowy zespó³ recenzentów, rekrutuj¹cych siê zarówno sporód cz³onków Rady, jak i sporód wybitnych specjalistów spoza jej krêgu. W ostatecz186
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noci dziewiêæ z tych osób podjê³o siê recenzowania materia³ów. Do nich
nale¿eli: prof. Igor Be³za (Moskwa), prof. dr Józef Chomiñski (Warszawa), prof.
Zbigniew Drzewiecki (Warszawa), prof dr Konrad Górski (Toruñ), Jaros³aw Iwaszkiewicz (Stawisko k. Warszawy), prof. dr Zofia Lissa (Warszawa), doc. Adam
Rieger (Kraków), prof. Witold Rudziñski (Warszawa), doc. Mieczys³aw Tomaszewski (Kraków). Recenzenci  zarówno w tekstach swych recenzji, jak
równie¿ na specjalnie zwo³anej konferencji  ocenili pozytywnie przedstawiony
materia³, jako nadaj¹cy siê do druku, równoczenie jednak wysunêli szereg
s³usznych i wnikliwych uwag, które w maksymalnej mierze uwzglêdni³em
w ostatecznej redakcji. Dziêkuj¹c wszystkim Recenzentom za niezwykle gruntowne podejcie do opiniowania materia³ów, pragnê ich na tym miejscu przeprosiæ za to, ¿e niezbyt czêsto cytujê ich nazwiska przy wprowadzaniu ich sugestii.
S¹dzê, ¿e rozproszy³oby to zbytnio uwagê czytelnika, mog³oby te¿ stanowiæ
pewnego rodzaju balast, np. w wypadku polemiki z ró¿nymi punktami widzenia
recenzentów pomiêdzy sob¹ czy te¿ ró¿nicami pogl¹dów pomiêdzy nimi a redaktorem. Pozwoli³em sobie tylko kilka razy zacytowaæ w przypisach ich s¹dy 
a mianowicie wtedy, kiedy wnosi³y one co zupe³nie nowego do nomenklatury,
kiedy ich opinie stanowi³y dodatkow¹ argumentacjê dla tez wysuniêtych przez
redaktora lub te¿ kiedy ich autorytet decydowa³ w wyborze jednej z kilku mo¿liwoci.
W tym miejscu pragnê równie¿ z³o¿yæ podziêkowanie prof. Olgierdowi Wojtasiewiczowi (Uniwersytet Warszawski) za krytyczne przejrzenie maszynopisu niniejszego Wstêpu.
Szczególnie mi³ym dla mnie obowi¹zkiem jest wyra¿enie s³ów wdziêcznoci
za ich ofiarn¹ pracê wszystkim bezporednim w s p ó ³ p r a c o w n i k o m r e d a k c j i. Na pierwszym miejscu muszê wymieniæ osobê ¯ony mojej, Marii, która
bezinteresownym przepisywaniem tysiêcy stron maszynopisu i dziesi¹tek stron
tekstu nutowego, a przede wszystkim kilkunastoma latami wyrzeczeñ osobistych, w olbrzymiej mierze przyczyni³a siê do realizacji pierwszych, g³ównych
jednostek edytorskich WN. W nastêpnej kolejnoci dziêkujê serdecznie za niezwykle dok³adne i terminowo oddawane prace wszystkim osobom wykonuj¹cym
pomocnicze czynnoci redakcyjne, takie jak: kolacjonowanie tekstów pierwszych
wydañ, kwerendy bibliograficzne, problemowe zestawienia ró¿nych elementów
dzie³ Chopina itp. Zespó³ tych osób stanowili: doc. Halina Ekier, mgr Krystyna
Brzezicka, mgr Barbara Frydrychowicz, doc. Natalia Hornowska, p. Janina Ohrt,
mgr Witalis Raczkiewicz, p. Stanis³aw Sobañski, p. Irena Sydow. Osoby te nie
ogranicza³y siê wy³¹cznie do wzorowego wykonania prac objêtych umowami, ale
nieraz przez d³ugie lata dzieli³y siê ka¿dym nowym odkryciem, ka¿d¹ now¹
myl¹ czy uwag¹, porednio czy bezporednio ³¹cz¹c¹ siê z opracowywanymi
przez nich tematami.
Oddzielne podziêkowanie sk³adam osobom, które prowadzi³y sekretariat
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redakcji  mgr Krystynie Fangorowej, adiunkt Krystynie Brzezickiej, red. Stefanii
Golañskiej.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, podejmuj¹c siê r e a l i z a c j i
WN, daje gwarancjê najwy¿szego osi¹galnego u nas poziomu edytorskiego
wydania. Pod kolejnym kierownictwem dyr. Tadeusza Ochlewskiego i dyr. Mieczys³awa Tomaszewskiego, w wyniku wielkiej iloci debat i konferencji wszystkich dzia³ów, PWM udoskonala wszelkie elementy edytorskie wchodz¹ce
w sk³ad WN. Za ten stosunek do Wydania pragnê gor¹co podziêkowaæ ca³emu
zespo³owi pracowników PWM, a w pierwszym rzêdzie dyr. doc. Mieczys³awowi
Tomaszewskiemu, który prócz prac koordynuj¹cych wielk¹ iloæ elementów,
sk³adaj¹cych siê na tego rodzaju przedsiêwziêcie, s³u¿y³ mi pomoc¹ w rozwi¹zywaniu konkretnych problemów redaktorskich (np. w ostatecznym ustaleniu podzia³u edycji na tomy) czy merytorycznych (np. ustalaniu chronologii Pieni).
Najgorêtsz¹ jednak¿e wdziêcznoæ dla niego ¿ywiê za jego nies³abn¹cy nigdy
entuzjazm do sprawy Wydania Narodowego w ogóle, a zw³aszcza w momentach, kiedy okolicznoci zewnêtrzne nie sprzyja³y kontynuowaniu rozpoczêtej
edycji.
Pragnê nadto podkreliæ przyjemnoæ wspó³pracy z pracownikami Polskiego
Wydawnictwa Muzycznego, a szczególnie z p. red. Teres¹ Chyliñsk¹ (Redakcja
Merytoryczna) i p. red. Lidi¹ Górsk¹ (Redakcja Graficzna), z Pracowni¹ Matryc
i Korekt¹, cile zwi¹zanymi z problematyk¹ edytorsk¹ Wydania Narodowego,
wyra¿aj¹c jednoczenie najwy¿sze uznanie dla ich kwalifikacji fachowych oraz
dok³adnoci w pracy we wszystkich jej etapach.
Szczere uznanie wyra¿am pracownikom Drukarni Narodowej i Krakowskich
Zak³adów Graficznych za doskona³e wywi¹zanie siê z tak trudnego zadania, za
p. Henrykowi Winiewskiemu, dyrektorowi Dzia³u Techniczno-Produkcyjnego PWM,
za niezwykle troskliw¹ opiekê nad techniczn¹ stron¹ realizacji Wydania.
Na stronie graficzno-edytorskiej ca³oci Wydania Narodowego piêtno wybitnej
indywidualnoci artystycznej pozostawi³ doc. Wojciech Zamecznik, projektodawca szkiców do ok³adek, charakteru czcionki literowej do ca³oci Wydania i wielu
innych szczegó³ów, sk³adaj¹cych siê na wizualn¹ stronê edycji. P. red. Zygmuntowi Kasickiemu, który ze strony Wydawnictwa czuwa³ nad realizacj¹ graficznego kszta³tu Wydania, dziêkujê za twórczy wk³ad w kontynuowanie owych pierwotnych idei graficzno-edytorskich.
Wdziêcznoæ winienem te¿ fotografikom, pp. Stefanowi Deptuszewskiemu
i Franciszkowi Myszkowskiemu, za niezwykle staranne wykonanie wszelkich fotokopii róde³ oraz za udzielenie WN priorytetu wród licznych ich prac.
Na koniec kilka s³ów usprawiedliwienia siê z mej strony jako redaktora.
Uchwa³a Rady Pañstwa powo³uj¹ca WN nosi datê 1959 r. WN pomylane jest
jako jedna z form uczczenia 150. rocznicy urodzin Chopina, która przypada³a
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w 1960 r. Ukazanie siê pierwszego zeszytu Ballad zapowiedziane by³o wed³ug
prospektu WN  na 1961 r. Zeszyt ten faktycznie ukaza³ siê w 1967 r.,
a niniejszy Wstêp oddajê do druku w marcu 1973 r. Opónienie to nie jest
wynikiem opiesza³oci w pracy pisz¹cego te s³owa redaktora Wydania. Niezale¿nie od tego, ¿e nie móg³ on przerwaæ swych prac pianistycznych i pedagogicznych (równie¿ i ze wzglêdu na WN), niezale¿nie od trudnoci tzw. obiektywnych,
towarzysz¹cych ka¿demu tego rodzaju wielop³aszczyznowemu i skomplikowanemu przedsiêwziêciu, jakim jest WN (a których miarê stanowi trwaj¹ca do dnia
dzisiejszego niemo¿noæ organizacyjna utworzenia kilkuosobowego s t a ³ e g o
zespo³u pomocniczego Redakcji), sam materia³ stawia³ niejednokrotnie du¿e
opory. Poszukiwania brakuj¹cych róde³, opracowanie nowych, rodz¹cych siê
w czasie pracy problemów, rewizja zagadnieñ pozornie dawno rozwi¹zanych,
a przy bli¿szym zapoznaniu siê z nimi zmuszaj¹cych do podjêcia ich na nowo
i na nowych podstawach, wynajdywanie nowych metod w doszukiwaniu siê
autentycznej prawdy mieszcz¹cej siê w dziele Chopina  to wszystko sprawia³o,
¿e by³y okresy, kiedy zdawa³o siê, ¿e materia³ ronie w rêkach i koñca pracy nie
widaæ. Ilekroæ w takich wypadkach, przed redaktorem stawa³a alternatywa: na
termin, ale gorzej, lub po terminie, ale lepiej, wybiera³ zawsze tê drug¹ mo¿liwoæ. Suma trudnoci organizacyjnych oraz owych nieprzewidzianych uprzednio
decyzji, da³a w wyniku opónienie Wydania. Obecnie mo¿liwoæ prawid³owych
rozwi¹zañ organizacyjnych zdaje siê byæ bardziej realna, a okres oporu materia³u mo¿na ju¿ uznaæ za zamkniêty. Nie znaczy to, ¿e wszystkie problemy doczeka³y siê definitywnego rozwi¹zania, ¿e ¿adnych dalszych materia³ów ju¿ nie
potrzeba, nie twierdzê te¿, ¿e w WN nie mo¿e siê znaleæ nigdy ¿aden b³¹d.
Przypuszczam tylko, ¿e w tym momencie wolno ju¿ mówiæ o generalnym opanowaniu g³ównych zagadnieñ dotycz¹cych mo¿liwoci odtworzenia prawdziwej myli artystycznej zawartej w dzie³ach Chopina. Je¿eli przysz³oæ okaza³aby, ¿e
tolerancja b³êdu w WN nie przekracza dopuszczalnego procentu, a problematyka, je¿eli nie rozwi¹zana, to przynajmniej postawiona jest poprawnie, redaktor
uwa¿a³by swe zadanie za spe³nione.
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Autograf-szkic Mazurka e op. 41 nr 1 i Preludium e op. 28 nr 4
Autograf-czystopis Wariacji V z op. 2 (pocz¹tek)
Autograf-czystopis Nokturnu E op. 62 nr 2 (pierwsza strona tekstu nutowego)
Autograf Poloneza A op. 40 nr 1 (druga strona tekstu nutowego)
Kopia Fontany Scherza b op. 31 (pierwsza strona tekstu nutowego)
Kopia Gutmana Sonaty b op. 35 (pierwsza strona tekstu nutowego)
Pierwsze wydanie francuskie (M. Schlesinger, Paris) Impromptu As op. 29; pierwsza
strona tekstu nutowego
Pierwsze wydanie niemieckie (Breitkopf & Härtel, Leipzig) Impromptu As op. 29; pierwsza
strona tekstu nutowego
Pierwsze wydanie angielskie (Wessel & Co. London) Impromptu As op. 29; pierwsza
strona tekstu nutowego
Odbitka korektorska pierwszego wydania francuskiego (M. Schlesinger, Paris) Etiudy
a op. 10 nr 2 z w³asnorêczn¹ korekt¹ Chopina; druga strona
Kompozycje nie wydane  spis Ludwiki Jêdrzejewiczowej (strona pierwsza)
Kompozycje nie wydane  spis Ludwiki Jêdrzejewiczowej (strona druga)
Kompozycje nie wydane  spis Ludwiki Jêdrzejewiczowej (strona trzecia)
Kompozycje nie wydane  spis Ludwiki Jêdrzejewiczowej (strona czwarta i ostatnia)
Autograf-czystopis Preludium E op. 28 nr 9
Autograf-czystopis zakoñczenia Poloneza-Fantazji op. 61 (piêtnacie ostatnich taktów)
i pierwsze wydanie niemieckie zakoñczenia Poloneza-Fantazji op. 61 dokonane na podstawie powy¿szego autografu (piêtnacie ostatnich taktów)

1. Autograf-szkic Mazurka e op. 41 nr 1 i Preludium e op. 28 nr 4
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2. Autograf-czystopis Wariacji V z op. 2

3. Autograf-czystopis Nokturnu E op. 62 nr 2
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5. Kopia Fontany Scherza b op. 31
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7. Pierwsze wydanie francuskie Impromptu As op. 29

8. Pierwsze wydanie niemieckie Impromptu As op. 29
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9. Pierwsze wydanie angielskie Impromptu As op. 29
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10. Odbitka korektorska pierwszego wydania francuskiego Etiudy a op. 10 nr 2 z korekt¹ Chopina

11. Kompozycje nie wydane  spis L. Jêdrzejewiczowej (s. 1)

201

12. Kompozycje
nie wydane  spis L. Jêdrzejewiczowej (s. 2)
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13. Kompozycje nie wydane  spis L. Jêdrzejewiczowej (s. 3)
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14. Kompozycje
nie wydane  spis L. Jêdrzejewiczowej (s. 4)
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15. Autograf-czystopis Preludium E op. 28 nr 9
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16. Autograf-czystopis Poloneza-Fantazji op. 61 (zakoñczenie)
Pierwsze wydanie niemieckie Poloneza-Fantazji op. 61 dokonane na podstawie powy¿szego autografu

206

Indeks rzeczowy
(Liczby wyró¿nione drukiem pochy³ym odnosz¹ do szerszych omówieñ danego zagadnienia)

Album Maria 47, 134135
Albumy (sztambuchy) przyjació³ i znajomych
24, 43, 47, 49, 53, 54, 76, 126, 127, 130
Albumy (wydawnictwa) zawieraj¹ce utwory Chopina i innych kompozytorów 3334, 81
Aleatoryzm chopinowski 142
Analogia w utworach Chopina 101102, 114
Analogiczne problemy do innych twórców
 Mickiewicza 22, 105
 Norwida 70, 167168
 S³owackiego 22
 Wergiliusza 22
Autentycznoæ (jako zasada) 11, 14
 kolejnoci wewn¹trz wspólnych opusów
3841
 kompozycji (zob. Utwory)
 kopii 100
 opusowania (zob. Opusowanie)
 podzia³u kompozycji 23
 póniejszych nak³adów 94
 rozumienia wydania 2832
 róde³ (zob. ród³a)
 autentycznoæ (wtórna) podzia³u na tomy
6465
 poliautentyzm chopinowski 142
 stopieñ zbli¿enia druków do róde³ autentycznych 94
 stylistyczne kryteria autentycznoci 101
104, 128
 nieautentyczne dodatki (zob. Tekst)
Autografy 43, 69, 70, 74, 7576, 99, 106, 107,
122, 124125, 127, 130, 144, 174176
 podzia³ 7576
 czystopisy 70, 71, 75, 76, 87, 90, 98
99, 106, 107, 122, 123, 124
 pierwsze redakcje 14, 75
 szkice 14, 1617, 18, 70, 75, 126, 127,
130
 zaginione 76
 b³êdnie zakwalifikowane 100
Autoryzacja
 dla J. Fontany na wydanie pomiertne
2021, 5657

 dla wydawców na dokonywanie transkrypcji 92
B³êdy
 Chopina (przeoczenia) 15, 76, 106, 116,
119, 140
 kopistów 78, 79, 135
 pierwszych wydañ 12, 13, 82, 83, 86,
107, 111, 119
 uczniów 111
Chronologiczne nastêpstwo
 powstawania dzie³ 34, 40, 41, 4246, 56
63
 wydawania dzie³ 56, 5859
Cyklicznoæ utworów 37, 40, 41
Æwiczenia kompozytorskie i pianistyczne 14
Dedykacje Chopina 25, 26, 29, 31, 47, 58, 79
 zmiany dedykacji dokonywane przez wydawców 90
Dodatki nutowe przy czasopismach 39, 47, 50,
82
Dodatki redakcyjne (zob. Tekst)
Drukarskie maniery (zob. Wydania, pierwsze)
Drukowane w Warszawie kompozycje 2833
Dzie³a ³¹czne 33
Editio optima 120
Edytorstwo muzyczne i jego metody 12, 13, 14,
15, 24, 26, 43, 64, 68, 95, 115, 117, 119,
120, 122, 124, 128, 152, 153, 154, 183184,
188
Egzemplarze uczniów 12, 83, 107111, 149, 176
Ekonomia dwiêku i ekonomia pisowni u Chopina 102
Ekspertyzy
 pisma nutowego 59, 99, 137
 pierwszych wydañ 9295
 omy³ki ekspertyz 93100
Filiacje róde³ (zob. ród³a)
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INDEKS RZECZOWY

Grafika nutowa 149150
Harmoniczne funkcje (ich ³¹czenie) 103
Improwizacje Chopina 23, 30, 68
Incipity kompozycji Chopina (zob. Spis incipitów...)
Intencja twórcza Chopina 12, 14, 15, 23, 28
29, 30, 32, 68, 74, 94, 112, 118, 119, 120,
122, 124125, 126127, 140
 zniekszta³cenia intencji twórcy 13, 154
Komentarze 119, 120, 151157
 wykonawcze 15, 156157
 ród³owe 14, 15, 114, 117, 119, 151152
 potrzeba komentarzy 114, 116
Kompozycje (zob. Utwory)
Kompozytorskie chwyty
 Chopina 101104
 redaktorów dzie³ Chopina 114
Kopie 30, 70, 72, 7475, 7780, 100, 130138,
159160, 166168
 zaginione 77, 80
Kopici 7780, 98, 100, 130138
 b³êdy kopistów (zob. B³êdy)
Korekty
 Chopina 26, 29, 40, 7273, 83, 84, 87,
90, 99, 100, 105111, 112, 122, 124
125
 w czasie druku 37, 67, 122, 124
 pierwszych wydañ 83
 obce 72, 86
 odbitki korektorskie 36, 95, 96, 97, 99,
100
Maniery wykonawcze (zob. Wykonawstwo)
Metody odtwarzania tekstu 12, 7374, 115,
129
Nak³ad 31, (def.) 75
 póniejsze nak³ady 75, 91, 93, 108
Notacja (zob. Pisownia)
Numeracja dzie³ (zob. Opusowanie)
Obraz graficzny pisma nutowego Chopina i obraz dwiêkowy jego muzyki 144, 150
Odmiany (zob. Warianty)
Opusowanie
 autentyczne 26, 28, 32, 33, 58, 64
 nieautentyczne (J. Fontany) 5658, 61
63, 161163
 jako kryterium podzia³u 23, 26
 symbolika opusowania i numeracji 64
 uzupe³nienie numeracji opusowej 3335
 zmiany opusowania dokonywane przez
wydawców 34, 87, 90
Ortografia chopinowska 116117, 143, 152, 153
Ostatnia wola Chopina 1623
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Ozdobniki
 notacja 147148
 rozwi¹zywanie 108, 120, 147148
Palcowanie 15, 107, 108109, 113, 119, 149, 153
 zmiany symboliki palcowania 90
Pamiêtniki wspó³czesnych 121
Pedalizacyjne oznaczenia 149
Pianistyczne chwyty Chopina 50, 53
Pianistyczne mylenie Chopina 102, 103, 104
Pierwsze redakcje utworów (zob. Autografy)
Pierwsze wydania (zob. Wydania)
Pismo nutowe Chopina (zob. Ekspertyzy)
 zmienne cechy pisma nutowego Chopina
59
Pisownia chopinowska 13, 120, 144147, 174
178
 ekonomia pisowni (zob. Ekonomia...)
P³yty sztycharskie 71, 75
 numeracja 26, 27, 9394, 98
Pocz¹tek metody 16, 18
Poliautentyzm chopinowski (zob. Autentycznoæ)
Pomy³ki Chopina (zob. B³êdy)
Powtarzanie dwiêków u Chopina 103104
Prawa autorskie 89, 92
Programowoæ w muzyce Chopina 51
Próbne odbitki (zob. Korekty, odbitki Korektorskie)
Przeoczenia Chopina (zob. B³êdy)
Przyjaciele Chopina 23, 29, 30, 115, 123
 ich relacje i opinie dotycz¹ce dzie³ pomiertnych 1623, 2728
Publikacja (def. w odró¿nieniu od wydania) 138
 publikacje dzie³ pomiertnych 139
 publikacje warszawskie (zob. Drukowane
w Warszawie kompozycje)
Rekonstrukcje 5354, 126, 128, 129, 131
 tytu³ów 55
Rêkopisy mylnie przypisywane Chopinowi (zob.
Autografy, b³êdnie zakwalifikowane)
Rodzina Chopina 1820, 29, 32, 56, 134, 136
Skala fortepianu Chopina 15, 140, 172173
Spis incipitów kompozycji Chopina (ze zbioru
J. Stirling) 27, 41, 49, 76, 108110, 119, 134
Spis Ludwiki Jêdrzejewiczowej Kompozycje
niewydane 31, 32, 47, 59, 135
Studia muzyczne Chopina 178180
Szko³y fortepianowe
 Wyk³ad systematyczny... Kurpiñskiego
179
 Méthode des méthodes (rozdzia³ Szko³y
Fétisa i Moschelesa) 33, 4041
Szkice (zob. Autografy)
Tekst nutowy 15, 140150. 173
 autentyczny 13, 121, 154
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nieautentyczny 13
ostateczny 6871, 125
dodatki redakcyjne 13, 15, 120, 128, 150
dodatki nieautentyczne 13, 112, 113
poprawki tekstu 12, 76
rozumienie tekstu Chopinowskiego 13
sposób redagowania tekstu 74
ulepszenia tekstu 12, 70, 76, 142
uzupe³nienia tekstu 15, 131
wersje ró¿ne tekstu nutowego 12, 13,
69, 101104, 124, 142
 zmiany tekstu 13, 71, 90, 122, 131132,
153
 zró¿nicowanie wersji u Chopina 101
102
Transkrypcje 14, 5354, 9192, 128, 171
Tytu³y
 autentyczne 27, 46
 nieautentyczne 4655, 158160
 zmiany tytu³ów dokonywane przez wydawców 8889
Uczniowie Chopina 17, 18, 90, 108, 111114,
122, 141
Utwory
 pomiertne 1632, 4664, 109, 126139
 w¹tpliwej autentycznoci 14, 51, 128,
131, 135
 nieautentyczne 14, 92, 128
 pierwsze redakcje utworów (zob. Autografy)
Wariacyjnoæ w utworach Chopina 101102
Warianty 12, 13, 68, 71, 113, 114, 119, 123,
125, 141143
Wersje ró¿ne tekstu nutowego (zob. Tekst)
Wp³ywy
 innych kompozytorów na Chopina 21
23, 49
 innych osób na Chopina 122123
Wydania
 dzie³ pomiertnych 16, 1923, 4664
 krytyczne 15, 119, 120
 praktyczne 15, 120
 pierwsze 12, 64, 7173, 75, 8091, 92
95, 99, 106113, 118121, 124, 138139,
169170, 176, 178
 póniejsze 75, 9394

 drukarskie maniery pierwszych wydañ 84,
86, 107
 synchronizacja pierwszych wydañ 7172,
124
Wydania zbiorowe 64, (def.) 111, 183184
 iloæ 11, 154
 kompletnoæ 111
 pierwsza idea 64
 pierwsze wydania zbiorowe 57, 155
 póniejsze wydania zbiorowe 58, 64,
111121, 143, 145146, 152155
 redaktorzy wydañ zbiorowych 16, 20, 73,
101, 108, 111121, 143, 145146, 152
155, 183184
Wydania ród³owe 13, 1415, 16, 111121
 brak wydañ ród³owych 147
Wydanie (def. w odró¿nieniu od nak³adu) 75,
(def. w odró¿nieniu od publikacji) 138
Wydawca (w rozumieniu J. Fontany) 56
Wydawcy 20, 2526, 2728, 30, 31, 32, 34,
3541, 71, 8091, 92, 9394, 9597, 99,
105, 106, 130131, 138139, 152155
Wykonawstwo
 maniery wykonawcze 13
 tradycje wykonawcze 154
 zagadnienia wykonawcze 15, 156
Zbiory
 prywatne 186
 publiczne 11, 185186
ród³a 1112, 1415, 7374, 74125, 127128
 autentyczne 121122, 124, 129
 nieautentyczne 47, 55, 128
 niedostêpne 11, 60
 podstawowe 75, 92, 121125, 128, 129,
140
 porednie 75, 111121
 zaginione 12, 101
 autentycznoæ róde³ i metody jej ustalenia 12, 15, 94, 99107, 125
 filiacja róde³ 12, 15, 90, 9599, 120,
122, 125, 128, 129
 hierarchia wartoci róde³ 12, 15, 122,
123
 kompletnoæ róde³ 12, 84, 87, 91, 125
 opis róde³ 15
 podzia³ róde³ 7476
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Indeks utworów Chopina
(Dla identyfikacji dzie³ pomiertnych wprowadzono numeracjê WN)

Adagio zob. Lento con gran espressione
Allegretto Fis-dur 53, 54, 55, 62, 66, 67, 129
Allegro de concert A-dur op. 46 45, 66, 77, 80,
84, 87, 96, 104, 107, 110
Andante spianato i Polonez Es-dur op. 22 na
fort. z ork. 45, 80, 84, 87, 98, 99, 107, 110,
169, 170
Andante spianato i Polonez Es-dur op. 22 na
fort. i ork. (wersja z drugim fort.) 67
Allegro vivace zob. Impromptu Ges op. 51
Ballady 64, 66, 88, 115, 121, 188
Ballada g-moll op. 23 45, 66, 80, 84, 87, 88,
98, 99, 107, 110, 123, 169, 170, 174
Ballada F-dur op. 38 27, 45, 66, 78, 80, 84,
85, 87, 88, 97, 98, 104, 107, 108, 110
Ballada As-dur op. 47 45, 66, 77, 79, 80, 84,
87, 104, 107, 108, 110, 118
Ballada f-moll op. 52 46, 66, 69, 80, 84, 87,
98, 104, 107, 110, 145
Barkarola op. 60 46, 66, 80, 84, 87, 98, 99,
107, 110, 115, 169
Berceuse (Variantes) op. 57 46, 50, 52, 66,
79, 80, 84, 87, 98, 99,107, 110, 137, 141
Bolero op. 19 44, 66, 80, 84, 87, 88, 98, 107,
109, 110, 169, 170, 176
Cantabile B-dur 47, 51, 55, 62, 66, 139
Czary 62, 135, 139
Dumka (l wersja Nie ma, czego trzeba) 63,
139
Dwa zapomniane utwory 48
Dwojaki koniec 63, 137, 139
Dzie³a ró¿ne 65, 66
Ecossaises 60
Ecossaise B-dur 60
Ecossaise D-dur WN 27a 62, 66, 139
Ecossaise G-dur WN 27b 62, 66, 139
Ecossaise Des-dur WN 27c 62, 66, 139
Etiudy 41, 107, 108, 115, 117, 121
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Etiudy op. 10 44, 64, 66, 80, 84, 87, 92, 98,
105, 107, 108, 109, 110, 111
Etiuda a-moll op. 10 nr 2 100
Etiuda c-moll op. 10 nr 12 33
Etiudy op. 25 33, 45, 64, 66, 72, 77, 80, 84,
87, 90, 98, 107, 108, 110, 111
Etiuda As-dur op. 25 nr 1 77
Etiuda f-moll op. 25 nr 2 78
Etiuda F-dur op. 25 nr 3 78
Etiuda a-moll op. 25 nr 4 77
Etiuda e-moll op. 25 nr 5 77
Etiuda gis-moll op. 25 nr 6 77
Etiuda cis-moll op. 25 nr 7 78
Etiuda Des-dur op. 25 nr 8 77
Etiuda Ges-dur op. 25 nr 9 78
Etiuda h-moll op. 25 nr 10 78, 177
Etiuda a-moll op. 25 nr 11 78, 122123
Etiuda c-moll op. 25 nr 12 77
Etiudy (z Méthode des méthodes Moschelesa
i Fétisa) zob. 3 nouvelles études
Fantaisie-Impromptu zob. Impromptu cis-moll
Fantazja f-moll op. 49 45, 50, 77, 80, 84, 87,
107, 108, 109, 110, 115, 172
Fantazja na tematy polskie op. 13 na fort.
i ork. 44, 50, 67, 80, 84, 87, 93, 98, 107,
110, 169, 170
Fantazja na tematy polskie op. 13 na fort.
i ork. (wersja z drugim fort.) 67
Feuille dalbum zob. Moderato
Gdzie lubi 61, 135, 137, 139
Grand duo concertant Dbop 16 A na fort.
i wiolonczelê 23, 33, 34, 44, 67, 79, 80, 84,
87, 90, 115
Grand duo concertant Dbop 16 B na fort. na 4
rêce 33, 34, 44, 67, 80, 84, 93, 115
Hexameron zob. Wariacja E-dur na temat Marsza z opery Purytanie Belliniego 33, 34, 67,
80, 81
Hulanka 62, 133, 135, 139

INDEKS UTWORÓW CHOPINA

Impromptus 58, 64, 66, 121
Impromptu As-dur op. 29 34, 45, 49, 66, 72,
80, 84, 87, 90, 98, 103, 107, 108, 110, 144,
169, 170
Impromptu Fis-dur op. 36 27, 35, 45, 66, 80,
84, 85, 87, 98, 107, 108, 109, 110
Impromptu Ges-dur (Allegro vivace) op. 51 39,
46, 50, 66, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 98, 106,
107, 110, 174175, 176, 177, 182
Impromptu cis-moll (Fantaisie-Impromptu)
WN 46 21, 49, 50, 55, 56, 62, 66, 109,
133, 137, 139, 167
Introdukcja i Polonez C-dur op. 3 na fort. i wiolonczelê 44, 58, 67, 80, 84, 87, 88, 91, 98,
107, 110, 111, 119
Kartka z albumu zob. Moderato
Ko³ysanka zob. Berceuse
Koncerty 50, 108
Koncert e-moll op. 11 na fort. i ork. 44, 59, 67,
76, 79, 80, 84, 87, 92, 98, 102, 104, 107,
109, 110
Koncert e-moll op. 11 na fort. i kwintet smyczkowy 67
Koncert e-moll op. 11 na fort. z tow. ork. (wersja z drugim fort.) 67
Koncert f-moll op. 21 na fort. i ork. 27, 45, 59,
67, 80, 84, 87, 90, 92, 98, 102, 104, 107,
108, 110, 169, 170, 175
Koncert f-moll op. 21 na fort. i kwintet smyczkowy 67
Koncert f-moll op. 21 na fort. z tow. ork. (wersja z drugim fort.) 67
Kontredans Ges-dur 67
Krakowiak zob. Rondo à la Krakowiak
Largo Es-dur 48, 51, 55, 63, 66, 139, 174
Leci licie z drzewa 63, 131, 132, 137, 139
Lento con gran espressione (Nokturn cis-moll)
47, 51, 55, 62, 66, 135, 139
Marsz ¿a³obny c-moll WN 11 (Marsz pogrzebowy) 59, 61, 66, 100, 119, 136, 137, 139,
159
Mazur G-dur (z alb. Hanki) 61, 139
Mazurki 33, 35, 37, 39, 48, 58, 83, 88, 89, 92,
94, 107, 108, 115, 166
Mazurki op. 6 35, 36, 37, 44, 66, 69, 80, 84,
87, 92, 95, 98, 107, 110
Mazurek es-moll op. 6 nr 4 37
Mazurek C-dur op. 6 nr 5 37
Mazurki op. 7 35, 36, 37, 44, 66, 69, 80, 84,
87, 92, 94, 98, 107, 108, 110
Mazurek B-dur op. 7 nr 1 159
Mazurek As-dur op. 7 nr 4 37
Mazurki op. 17 34, 36, 38, 40, 44, 66, 80, 84,
87, 98, 107, 110
Mazurek a-moll op. 17 nr 4 102

Mazurki op. 24 40, 45, 66, 80, 84, 87, 98, 99,
107, 108, 110, 159, 169, 170
Mazurek As-dur op. 24 nr 3 104
Mazurki op. 30 40, 45, 66, 77, 80, 84, 87, 98,
107, 110, 169, 170
Mazurki op. 33 35, 40, 45, 66, 80, 84, 87, 96,
98, 107, 108, 110
Mazurek gis-moll op. 33 nr 1 38, 77, 104
Mazurek C-dur op. 33 nr 2 38, 77
Mazurek D-dur op. 33 nr 3 38, 77
Mazurek h-moll op. 33 nr 4 38, 77, 166
Mazurki op. 41 35, 37, 39, 40, 45, 66, 78, 80,
84, 85, 87, 98, 107, 110
Mazurek e-moll op. 41 nr 1 40
Mazurek H-dur op. 41 nr 2 40
Mazurek As-dur op. 41 nr 3 40
Mazurek cis-moll op. 41 nr 4 40
Mazurek a-moll Dbop 42 A (dedyk. E. Gaillard)
23, 33, 34, 35, 42, 45, 66, 71, 79, 81, 84,
107, 109, 110
Mazurek a-moll Dbop 42 B (z Notre Temps)
23, 33, 34, 35, 45, 66, 80, 84, 87, 88, 90
Mazurki op. 50 40, 46, 66, 80, 84, 87, 90, 91,
98, 107, 109, 110
Mazurek G-dur op. 50 nr 1 110
Mazurek As-dur op. 50 nr 2 110
Mazurki op. 56 40, 46, 66, 80, 84, 85, 87, 98,
107, 110
Mazurki op. 59 40, 46, 66, 72, 80, 84, 87, 98,
99, 107, 110, 169, 170
Mazurek As-dur op. 59 nr 2 108
Mazurki op. 63 46, 66, 69, 80, 84, 87, 98, 107,
110
Mazurek B-dur WN 7 24, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 61, 66, 136, 138, 139
Mazurek G-dur WN 8 24, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 61, 66, 136, 138, 139
Mazurek a-moll WN 13 61, 66, 139
Mazurek C-dur WN 24 62, 66, 139
Mazurek F-dur WN 25 62, 66, 139
Mazurek G-dur WN 26 62, 66, 139
Mazurek B-dur (dedyk. Wo³owskiej) WN 41
62, 66, 139
Mazurek As-dur (z alb. Szymanowskiej) WN
45 62, 66, 139
Mazurek C-dur WN 47 63, 66, 139
Mazurek a-moll WN 59 63, 66, 133, 136, 139
Mazurek g-moll WN 64 63, 66, 139
Mazurek f-moll WN 65 14, 63, 66, 127, 129,
130, 133, 139
Mazurek C-dur (w¹tpliwy) 67
Mazurek D-dur (w¹tpliwy) 30, 67
Mazurek Fis-dur [G-dur, As-dur?] (w¹tpliwy)
zob. Allegretto
Melodia zob. Z gór, gdzie dwigali
Méthode des méthodes 16, 18, 33, 96, 97
Moderato E-dur (Kartka z albumu  Feuilledalbum) WN 56 51, 53, 55, 63, 66, 139
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Moja pieszczotka 63, 137, 139
Narzeczony 62, 137, 139
Nie ma, czego trzeba 55, 63, 133, 137, 139
Nokturny 33, 88, 94, 107, 115, 120, 121
Nokturny op. 9 34, 36, 44, 66, 80, 84, 87, 88,
92, 95, 107, 108, 110
Nokturn b-moll op. 9 nr 1 90, 91, 98, 103
Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 90, 91, 141, 159
Nokturn H-dur op. 9 nr 3 54, 102
Nokturny op. 15 44, 66, 80, 84, 87, 88, 98,
107, 108, 110
Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2 104
Nokturn g-moll op. 15 nr 3 (Na cmentarzu)
51
Nokturny op. 27 45, 50, 66, 80, 84, 87, 88, 98,
107, 109, 110
Nokturn cis-moll op. 27 nr 1 84, 175
Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 104
Nokturny op. 32 45, 66, 80, 84, 87, 88, 98,
107, 108, 110
Nokturn As-dur op. 32 nr 2 176
Nokturny op. 37 27, 35, 45, 66, 78, 80, 84, 85,
87, 88, 98, 107, 108, 109, 110
Nokturn g-moll op. 37 nr 1 104, 110
Nokturny op. 48 45, 66, 77, 80, 84, 87, 105,
107, 108, 110
Nokturn c-moll op. 48 nr 1 110, 141
Nokturn fis-moll op. 48 nr 2 110
Nokturny op. 55 46, 80, 84, 86, 87, 98, 107,
108, 110
Nokturn f-moll op. 55 nr 1 79, 110, 167
Nokturn Es-dur op. 55 nr 2 110
Nokturny op. 62 46, 80, 84, 87, 98, 99, 107,
109, 110, 169
Nokturn e-moll WN 23 58, 62, 66, 139
Nokturn c-moll WN 62 48, 63, 66, 139
Nokturn cis-moll zob. Lento con gran espressione
3 nouvelles études Dbop 36 A B C 23, 33, 35,
39, 40, 45, 66, 80, 84, 87, 96, 97, 98, 107,
109, 110
Etiuda f-moll Dbop 36 A nr 1 41
Etiuda As-dur Dbop 36 B nr 2 41
Etiuda Des-dur Dbop 36 C nr 3 41
Piercieñ 54, 63, 137, 139
Pieni 47, 54, 55, 56, 61, 67, 100, 115, 131,
132, 133, 134, 135, 137, 188
Piosnka litewska 54, 62, 135, 137, 139
Polonezy 57, 58, 88, 107, 108, 115, 121, 146
Polonez Es-dur op. 22 na fort. i ork. 67, 172,
174
Polonezy op. 26 45, 66, 80, 84, 87, 88, 91, 98,
99, 107, 108, 109, 110
Polonez cis-moll op. 26 nr 1 33, 58 104
Polonezy op. 40 33, 45, 66, 77, 80, 84, 85, 87,
88, 89, 97, 98, 107, 110
Polonez A-dur op. 40 nr 1 122, 123
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Polonez fis-moll op. 44 45, 46, 66, 72, 76, 77,
80, 84, 87, 88, 91, 107, 110
Polonez As-dur op. 53 46, 66, 80, 84, 87, 98,
99, 107, 110
Polonez B-dur WN 1 29, 58, 61, 66, 139
Polonez g-moll WN 2 24, 28, 29, 32, 61, 66,
138, 139
Polonez As-dur (dedyk. ¯ywnemu) WN 3 61,
66, 139, 148
Polonez gis-moll WN 5 61, 66, 139
Polonez d-moll WN 6 57, 58, 61, 66, 136, 137
139
Polonez f-moll WN 9 57, 58, 61, 66, 139
Polonez b-moll WN 12 61, 66, 139
Polonez B-dur WN 14 57, 58, 61, 66, 134,
136, 137
Polonez Ges-dur WN 35 62, 66, 128, 139
Polonez-Fantazja As-dur op. 61 46, 50, 57, 58,
66, 80, 84, 87, 98, 99, 107, 110, 145, 146,
169, 175
Pose³ 62, 135, 137, 139
Precz z moich oczu 62, 100, 135, 137, 139
Preludia 64, 72, 83, 95, 105, 107, 108, 115,
122, 143, 175, 180
Preludia op. 28 45, 66, 77, 80, 81, 84, 87, 90,
97, 98, 107, 108, 110, 111, 120, 121, 158, 159
Preludium C-dur op. 28 nr 1 33, 66
Preludium a-moll op. 28 nr 2 42, 66
Preludium G-dur op. 28 nr 3 77, 160
Preludium e-moll op. 28 nr 4 33, 66
Preludium D-dur op. 28 nr 5 33, 66
Preludium E-dur op. 28 nr 9 175, 176, 178,
180
Preludium es-moll op. 28 nr 14 111
Preludium Des-dur op. 28 nr 15 33, 66
Preludium As-dur op, 28 nr 17 77, 158,
159, 160
Preludium c-moll op. 28 nr 20 33, 66, 100,
122
Preludium cis-moll op. 45 45, 66, 72, 80, 83,
84, 87, 89, 91, 96, 107, 110, 111
Preludium As-dur (dedyk. Wolffowi) zob. Presto con leggierezza
Presto con Ieggierezza (Preludium As-dur)
WN 44 47, 48, 51, 55, 62, 66, 77, 139,
158, 159, 160
Ronda 32, 64, 76, 88
Rondo c-moll op. 1 26, 27, 32, 44, 66, 76, 80,
84, 87, 98, 107, 109, 110
Rondo à la Mazur F-dur op. 5 26, 30, 31, 32,
44, 66, 76, 80, 84, 87, 88, 98, 107, 110,
176
Rondo à la Krakowiak op. 14 na fort. i ork.
(Krakowiak) 44, 67, 80, 84, 87, 92, 98, 107,
110
Rondo à la Krakowiak op. 14 na fort. i kwintet
smyczkowy 67
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Rondo à la Krakowiak op. 14 na fort. i ork.
(wersja z drugim fort.) 67
Rondo Es-dur op. 16 34, 44, 66, 76, 80, 84,
87, 88, 98, 107, 110
Rondo C-dur na 1 fort. WN 15 a 61, 65, 66,
139
Rondo C-dur na 2 fort. WN 15 31, 58, 61, 67,
109, 139
Ró¿ne utwory 65, 66
Scherza 76, 88, 100, 108, 120, 166
Scherzo h-moll op. 20 45, 66, 76, 80, 84, 87,
88, 89, 98, 107, 110, 169, 170
Scherzo b-moll op. 31 45, 66, 77, 80, 84, 87,
88, 89, 98, 100, 107, 110, 166, 169, 170
Scherzo cis-moll op. 39 27, 45, 66, 76, 78, 80,
84, 85, 87, 98, 107, 110, 166, 172
Scherzo E-dur op. 54 46, 66, 80, 84, 87, 98,
99, 107, 110
Smutna rzeka 62, 133, 139
Sonaty 20, 100, 108, 115, 166
Sonata c-moll op. 4 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 33, 61, 65, 66, 98, 107, 110, 126, 127,
130, 138, 139
Sonata b-moll op. 35 26, 27, 45, 66, 76, 78,
80, 84, 85, 87, 92, 98, 100, 102, 107, 108,
110, 111, 159, 166, 172
Sonata h-moll op. 58 27, 46, 66, 80, 84, 87,
98, 102, 107, 108, 110, 141, 159, 172
Sonata g-moll op. 65 na fort. i wiolonczelê 46,
56, 67, 69, 71, 79, 80, 84, 92, 98, 108, 110,
119, 146
Sostenuto (Walc Es-dur) 48, 51, 54, 55, 63,
66, 128, 139
Souvenir de Paganini zob. Warianty
liczny ch³opiec 55, 63, 137, 139
piew z mogi³y Janusza 131, 132
Tarantela op. 43 13, 34, 35, 45, 66, 72, 77,
80, 84, 87, 88, 91, 97, 99, 100, 107, 110,
177, 182
Trio g-moll op. 8 na fort., skrzypce i wiolonczelê 24, 44, 67, 80, 84, 87, 90, 92, 98, 107,
110, 119
Utwory kameralne 119, 146
Utwory koncertowe na fort. z tow. ork. 120
Variantes zob. Berceuse op. 57
Variations brillantes op. 12 34, 44, 66, 80, 84,
87, 98, 107, 110, 111

Walce 48, 58, 81, 88, 100, 108, 115, 121, 164
Walc Es-dur op. 18 35, 44, 48, 54, 66, 80, 84,
87, 88, 98, 107, 109, 110
Walce op. 34 45, 50, 66, 80, 84, 87, 91, 96,
98, 107. 110
Walc As-dur op. 34 nr 1 33, 45, 66
Walc a-moll op. 34 nr 2 33, 66
Walc As-dur op. 42 45, 66, 81, 84, 87, 92, 96,
107, 110
Walce op. 64 33, 46, 66, 80, 84, 87, 98, 107,
108, 110
Walc E-dur WN 18 61, 66, 139
Walc h-moll WN 19 58, 61, 66, 100, 136, 137
139
Walc Des-dur WN 20 61, 66, 139
Walc As-dur WN 28 62, 66, 139
Walc e-moll WN 29 62, 66, 119, 139
Walc Ges-dur WN 42 62, 66, 137, 139
Walc As-dur WN 48 58, 63, 66, 133, 137, 139,
141
Walc f-moll WN 55 21, 63, 66, 127, 128, 132
139
Walc a-moll WN 63 22, 60, 63, 66, 139
Walc Es-dur zob. Sostenuto
Walc H-dur (ofiar. p. Erskine 1848) 60
Wariacje 50, 51, 88
Wariacje B-dur z Don Juana Mozarta (La ci darem la mano) op. 2 25, 33, 44, 52, 58, 67,
80, 84, 87, 88, 90, 98, 107, 110, 120, 146,
174, 176
Wariacje B-dur z Don Juana Mozarta op. 2
(wersja z drugim fort.) 67
Wariacja E-dur na temat Marsza z opery Purytanie Belliniego (z cyklu Hexameron) Dbop
29 A 33, 34, 45, 80, 81, 84, 87, 98, 178
Wariacje E-dur na temat pieni niemieckiej Der
Schweitzerbub WN 4 24, 25, 26, 27, 42,
52, 61, 65, 109, 138, 174
Wariacje D-dur na 4 rêce na temat Moorea
WN 10 51, 52, 61, 67, 129, 139
Wariacje na flet i fort. 51, 128
Warianty (Souvenir de Paganini) 50, 51, 52,
61, 66, 139
Wiosna 63, 132, 133, 139
Wiosna w uk³. na fort. 63, 66
Wojak 55, 62, 135, 137, 139
Z gór, gdzie dwigali (Melodia) 54, 55, 63,
137, 139
¯yczenie 54, 61, 132, 135, 139
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Abraham Gerald
Chopins Musical Style 103
Agosti Guido 155
Agoult Marie d 85
Album pianistów polskich (Album des pianistes
polonais) 33, 34, 81
Alkan 17
Amalthea Yerlag, wydawnictwo 76
Anderson Lucy 90
Augener & Co., wydawnictwo 115
August, cesarz 22
Bach CarI Philipp Emanuel 115, 180
Versuch über die wahre Art das Clavier
zu spielen 178, 179
Bach Johann Sebastian 145, 174, 177, 179,
180, 183
Pasja wg w. Mateusza 82, 83
Bach Wilhelm Friedemann 115
Barciñska Izabela z Chopinów 57, 179
Barciñski Antoni Feliks 20
Bardin 37
Bargiel Woldemar 16, 114, 115, 116, 117, 143,
152, 155
Bärenreiter Verlag, wydawnictwo 13, 184
Beethoven Ludwig van 103, 116, 149, 173
Belleville-Oury Anne-Caroline de 21, 89, 127
Bellini Vincenzo
Purytanie 33
Belotti Gastone
Le date di composizione dell op. 22 di Chopin 42
Be³za Igor Fiodorowicz 170, 187
Tradycje uprawiania muzyki Chopina w Rosji i ZSRR 169
Benedict Julius 53, 171
Berlioz Hector 92, 171
Ouverture des Francs-Juges 171
Bernard M. 169, 170
Bernard & Holtz, wydawnictwo 170
Besseler Hans 184
Beyschlag A.
Die Ornamentation der Musik 147
Bia³ob³ocki Jan 30, 134
Bidou Henri 42
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Binental Leopold 42
Chopin. Dokumenty i pami¹tki 54, 56, 100
Bischoff Hans 184
Blahetka Leopoldine 53
Blochman J.
Dwa autografy listów Chopina w Belgii 52
The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin. PWN 1963 30, 112
Bory Robert
La vie de Frédéric Chopin par limage 83
Bote & Bock, wydawnictwo 84, 152
Bouvaist-Ganche 118
Brahms Johannes 16, 20, 28, 114, 115, 116,
117, 120, 143, 152, 153, 155
Johannes Brahms im Briefwechsel mit [...]
Ernst Rudorff 116
Brandus et Cie, wydawnictwo 28, 80, 83, 84, 111
Breitkopf & Härtel 13, 16, 20, 28, 38, 40, 47,
53, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92,
93, 96, 100, 107, 115, 116, 117, 120, 130,
131, 135, 139, 144, 147, 152, 154, 155,
162, 163, 164, 166, 169, 176, 178, 179,
180
Bronarski Ludwik 47, 55, 58, 100, 102, 119,
120, 146, 152, 155
De quelques réminiscences chez Chopin.
Études sur Chopin 21
Harmonika Chopina 102
Mazurek Chopina powiêcony E. Gaillard 42
O kilku reminiscencjach u Chopina 21
Rêkopisy muzyczne w Genewie. W: Ksiêga
pami¹tkowa ku czci prof. dr A. Chybiñskiego 42
Szkice chopinowskie 21, 34, 42, 132
W sprawie wydania pomiertnych dzie³ Fryderyka Chopina 132
Brown Maurice John Edwin 32, 34, 38, 48, 80,
87, 124, 164
Chopin. An lndex of his Works in Chronological Order 32, 34, 36, 38, 42, 49, 58, 80,
87, 90, 91, 92, 124, 159, 164, 165
Chopin and his English Publisher 87, 89
First Editions of Chopin in Periodicals and
Serial Publications 34
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Brugnoli Attilio 145, 153, 155
Brzezina Antoni, wydawca 32, 176
Bülow Hans von 153
Casella Alfredo 155
Catalog of the Emilie and Kart Riemenschneider Memorial Bach Library 83
Catelin Adolphe et Cie, wydawnictwo 80, 81
Catelin S. 84
Chabal, wydawnictwo 33, 34, 81
Chaberski W., wydawca 139
Chappel S., wydawca 87
Chomiñski Józef Micha³ 187
Chopin Justyna 57
Chopin Miko³aj 25, 94, 136, 137
Chrysander Friedrich 115
Chybiñski Adolf
Do kwestii reminiscencji w dzie³ach Chopina 21
Clementi Muzio 180
Cooks, wydawnictwo 27
Correspondance de Frédéric Chopin 17, 85
Cortot Alfred 145, 155
Couperin François 115
Cramer, Addison&Beale, wydawnictwo 80, 87,
89
Cramer Johann Baptist 180
Curci, wydawnictwo 155
Cybulski Józef Izydor 29, 139
Czaban T., Magazyn 137
Czartkowski Adam, Je¿ewska Zofia
Chopin ¿ywy 103
Czartoryska Marcelina 17, 18, 19, 69, 113, 114
Czerny CarI 33, 90, 91, 92
Dadelsen G. v. 184
Dannreuther Edward
Musical Ornamentation 147
David Ferdinand 92
Davison D. 53
Day &Hunter, wydawnictwo 48, 139
Debussy CIaude 123, 155
Demarquez Susanne 118
Deutsch Otto Erich 165
Musikverlags Nummern 36, 83
Donatus
Vita Vergilii 22
Drzewiecki Zbigniew 187
Dubois zob. OMeara Camille
Dunn John Petrie
Ornamentation in the Works of Frederic
Chopin 147
Durand A., wydawnictwo 155
Dürr A. 184
Dussek (Dusîk) Jan Ladislav 180
Eberwein 171
Egert Paul 42

Ekier Jan
Ballady, Komentarze ród³owe 75
Komentarz ogólny do Wydania Narodowego Dzie³ Fryderyka Chopina 27
Le Problème dauthenticité de six oeuvres
de Chopin 30
EIsner Emilia 135
EIsner Józef Antoni Franciszek 25, 26, 81, 82,
179, 180
Marche triomphale 29
Sumariusz 29
Erskine Katherine ze Stirlingów 60
Este d, baronowa 48, 49, 50
Ewer&Co., wydawnictwo 53
Feicht Hieronim
Dwa cykle wariacyjne na temat Der Schweitzerbub F. Chopina i J. F. Marcksa 42
Ronda F. Chopina 26, 42
Fétis François-Joseph 33, 40, 96, 111, 155
Fétis François i Moscheles Ignaz
Szko³a fortepianowa 33, 40, 41
Field John
Nokturn c-moll nr 2 103
Field z Bath 90
Filtsch Karol 90
Fontana Julian 18, 20, 21, 22, 25, 26, 38, 40,
42, 43, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 68, 70, 72, 77, 78, 79, 81,
84, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
105, 109, 110, 111, 114, 119, 122, 123,
126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 139, 146, 158, 159, 160, 161,
162, 164, 166, 167, 175, 177, 182
Forget Édouard 47
Franchomme Auguste 16, 18, 27, 33, 37, 41,
49, 54, 55, 69, 79, 86, 87, 92, 106, 108,
109, 110, 113, 115, 133, 134, 152, 155, 167
Fr¹czyk Tadeusz
Warszawa m³odoci Chopina 29, 32
Friedlein Rudolf, wydawca 30, 138
Friedman Ignacy 73, 100, 154, 155
Gaillard Emile 33, 34, 45, 66
Ganche Édouard 41, 42, 73, 111, 112, 118,
119, 132, 141, 147, 152, 155
Dans le souvenir de Frédéric Chopin 19,
28, 132, 133, 134
F. Chopin. Sa vie et ses oeuvres 69, 154
Voyages avec Frédéric Chopin 34, 101,108,
109, 110, 112, 118, 154
Gebethner Gustaw 56, 120, 131
Gebethner&Wolff, wydawnictwo 53, 111, 114,
130, 139, 155, 162
Geigy K.  Hagenbach
Album von Handschriften berühmter Persönlichkeiten vom Mittelalter bis zur Neuzeit, herausgegeben von...
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Germer Heinrich
Die musikalische Ornamentik 147
Gieseking Walther 184
Gliñski Mateusz
Szopen, pod red. ... 112
G³adkowska Konstancja 149
Gomulicki Juliusz Wiktor
ród³a i zasady wydania w: C. Norwid. Dzie³a zebrane 12, 70, 71, 168
Gotthard J. P. 53
Górski Konrad 127, 168, 187
Sztuka edytorska 12, 22, 64, 121, 168
Z historii i teorii literatury 12, 105
rec. pracy J. Ekiera pt. Komentarz ogólny
do Wydania Narodowego Dzie³ Fryderyka
Chopina 27, 105
Groves Dictionary of Music and Musicians 36,
58
Grzyma³a Wojciech 16, 64, 92, 99, 127
Gutmann Adolf 18, 77, 78, 98, 100, 141, 146
Händel Georg Friedrich 115, 177, 184
Hanka Václav 61
Harley Hanna
Józef Sikorski 136
Härtel Hermann 86
Härtel Rajmund 86
Haslinger Charles, wydawca 138, 176
Haslinger Tobias, wydawca 25, 26, 27, 28, 80,
81, 84, 127
Haydn Joseph 180
Hedley Arthur 17, 21, 36, 40, 42, 47, 49, 53,
58, 60, 79, 91, 92, 136, 137
Chopin 21, 92
Selected Correspondence of Fryderyk Chopin 17
Heinemann 17
Heinemann Foundation 77
Heller Stefan 90
Henle G. Verlag, wydawnictwo 13, 34, 121,
137, 143, 152, 155, 164, 173, 175, 184
Henn Edition, wydawnictwo 47, 139
Herbault 28
Herz Henri 33, 169, 180
Heugel, wydawnictwo 155
Hiller Ferdinand 37, 113
Hillmacher Paul 118
Hinnenthal J. Ph. 184
Hipkins Alfred James 18
Hipkins Edith J.
How Chopin played 18
Hoboken Anthony van 80, 83, 117, 133
Probleme der musikbibliographischen Terminologie 75
Hoesick Ferdynand 83
Chopin. ¯ycie i twórczoæ 29, 100
Chopiniana 56, 130, 131, 158
S³owacki i Chopin 20, 51, 83, 123, 134, 137
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Hoffman Jan 186
Hoffmanowa Emilia z Borzêckich 122
Hofmeister Friedrich, wydawca 31, 84, 85, 171,
176
Homuth Hans 78
Hordyñski W³adys³aw
Faksymilowane wydanie autografów Fryderyka Chopina red. ... 51, 122
Hug&Co., wydawnictwo 147
Hummel Johann Nepomuk 180
Huneker James Gibbons
Chopin. The Man and His Music 49
Irmer O. 184
Iwaszkiewicz Jaros³aw 187
Jachimecki Zdzis³aw
F. Chopin 29
Kompozycje Fryderyka Chopina z okresu
dzieciêctwa 42, 137
Jêdrzejewicz Antoni 20
Jêdrzejewicz Józef Kalasanty 134
Jêdrzejewiczowa Ludwika z Chopinów 19, 25,
28, 31, 32, 43, 48, 54, 55, 57, 59, 93, 100,
105, 106, 107, 131, 133, 134 ,135, 166,
176
Kompozycje nie wydane 31, 32, 47, 59,
135, 190
Kontredans Ges 135
Mazurek C 135
Mazurek D 135
Jêdrzejewiczowie Kalasantostwo 26
Jonas Oswald
On the Study of Chopins Manuscripts 76,
143
Julien&Co., wydawnictwo 87
Jurgenson Piotr Iwanowicz, wydawca 152, 155
Kalkbrenner Friedrich Wilhelm Michael 169, 180
K. G.
O nowym obszczepoleznom zawiedienij 169
Karasowski Maurycy 42, 53, 59, 96
Fryderyk Chopin. ¯ycie  listy  dzie³a 59
Kar³owicz Mieczys³aw
Nie wydane dotychczas pami¹tki po Chopinie 19, 48, 54, 133
Kaufmann Joseph, wydawca 139
Keller Hermann 121, 143, 184
Kêdziorski Aureli 29
Kinsky-Halm
Thematisch-Bibliographisches Verzeichnis
aller vollendeten Werke Ludwig van Beethoven 34
Kistner KarI Friedrich 35, 36, 37, 69, 72, 95,
112, 120, 155
Kleczyñski Jan 50, 114, 141, 155
Klindworth Charles 117, 152, 153, 155
Klukowski Franciszek, wydawca 179

INDEKS NAZWISK I DZIE£

Kobylañska Krystyna
Chopiniana w Bibliotece Konserwatorium
Paryskiego 166
Prace Chopina nad zbiorowym wydaniem
dzie³ w³asnych 108, 110
Koczalski Raoul
Frédéric Chopin. Betrachtungen, Skizzen,
Analysen 112
Köchel Ludwig 165
Kolberg Oskar 18, 23, 24, 30, 47, 51, 53, 56,
59, 114, 130, 132, 135, 161, 162
Kolberg Wilhelm 30, 31, 135, 139
Koreff 85
Koszewski Andrzej 48
Kocielska Józefa z Wodziñskich 134
Krasiñski Zygmunt 54, 55
Krawczuk Aleksander
Cesarz August 22
Kremlew Julij Anatoljewicz 42
F. Chopin 47
Kreutz A. 184
Kroll Franz 184
Krzy¿anowski S. A., wydawnictwo 139
Kupæ Bogumi³ S. 78, 136
Kurpiñski Karol 180
Wyk³ad systematyczny zasad muzyki na klawikord 179
Lasocki 179
Latte Bernard, wydawca 80, 81
Lea Pocket Scores, wydawnictwo 13
Lehman Robert Owen 130
Lehnhold, wydawca 169
Leichtentritt Hugo 42
Leitgeber, wydawca 30, 47, 139, 161
Lemoine Henri, wydawca 80, 94
Lenz Wilhelm von 83, 141
Die grossen Pianoforte-Virtuosen unserer
Zeit aus persönlichen Bekanntschaft. Liszt
 Chopin  Tausig  Henselt 83, 141
Léo Auguste 16, 64, 72, 86, 89
Lichtenstein Marie 137, 167
Linde Samuel Bogumi³ 30
Linde, ¿ona Samuela 31
Linnemann Richard
Fr. Kistner 1823/1923 35, 36, 37, 92, 95
Lipiñski Karol 91
Lissa Zofia 51, 187
Chopin w wietle wspó³czesnych mu wydawców 35, 36, 81
Nicht publizierte Lemberger Chopiniana 112
O pierwiastkach programowych w muzyce
Chopina 51
Liszt Ferenc 16, 33, 83, 85, 115, 142, 152, 155,
172, 180, 183
Fryderyk Chopin 18, 179
Loucký Robert 42

Maedo Ikuko 38
Maho 86, 87, 107
Marmontel Antoine-François 155
Mathias Georges 183
Matuszyñski Jan 70
Mayer Charles 53
Mechetti Pietro, wydawca 84, 96
Meissonnier Joseph, wydawca 56, 80
Mendelssohn-Bartholdy Felix 12, 180
Merseburger-Verlag, wydawnictwo 36, 83
Mertke Eduard 73, 154, 155
Preface; Vorwort. W: Chopin F.: Sämtliche
Werke. 1880 Steingräber 147
Meyerbeer Giacomo 59
Robert Diabe³ 37, 59
Meyerowa 150
Micha³owski Aleksander
Jak gra³ Fryderyk Szopen? 112, 113
Mickiewicz Adam 22, 105
Mies Paul 184
Textkritische Untersuchungen bei Beethoven 173
Migot Georges 118
Miketta Janusz
O nieautentycznoci Mazurka Fis-dur 53
Mikuli Karol 73, 112, 113, 114, 117, 119, 120,
141, 147, 155, 180, 181, 183
W oczach ucznia 113
Mikuli Stefan 113
Milsztejn Jakow Isaakowicz 121
Mori, wydawca 80
Moriolles Alexandre de 31
Moscheles Ignaz 21, 33, 40, 49, 82, 92, 96,
106, 169, 180
Etiudy charakterystyczne op. 95 82
Impromptu Es-dur 21, 49
Moscheles Ignaz  Fétis François-Joseph
Méthode des méthodes de piano 40, 96
Mozart Leopold
Violinschule 178
Mozart Wolfgang Amadeus 103, 165, 180, 184
Requiem 115
Müller-Streicher Fryderyka 113
Münchheimer Adam 50, 51
Nabielak Ludwik 70
Neuhaus Harry Gustawowicz 120, 152, 155
Neukomm M. A. 109
Niecks Frederick 36, 42, 49
Friedrich Chopin 13, 18, 49. 53, 90, 100,
141
F. Chopin as a man and musician 164
Niemann Walther
Brahms 115
Niewiadomski Stanis³aw 181
Norwid Cyprian Kamil 12, 70, 167, 168
Nouveaux perfectionnements de M. H. Pape
Piano à huit octaves 172

217
201

INDEKS NAZWISK I DZIE£

Novello, wydawnictwo 147, 164
Nowak-Romanowicz Alina
Józef Elsner 29
Pogl¹dy estetyczno-muzyczne Józefa Elsnera 180
Nowakowski Józef 31, 32, 50, 51
Nydahl Rudolf 78
Oborin Lew Niko³ajewicz 120, 121, 152, 155
OMeara-Dubois Camille 107, 108, 113, 114,
183
Onslow Georges
Sonata 83
Opieñski Henryk 42
Or³owski Antoni 92
Osborne George-Alexandre 171
Ottich Maria
Die Bedeutung des Ornamentes im Schaffen Friedrich Chopins 147
Pacini Antonio F. G. 81, 96
Paderewski Ignacy Jan 58, 100, 119, 120,
145, 152, 155
Paez J. C., wydawca 169
Parnasowa Kornelia
Album Fr. Chopina powiêcone Marii Wodziñskiej 100, 135, 166
O kajetach Chopina. Obchód setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina 30
Perthuis A. de, hrabia 158, 159
Perthuis E. de, hrabina 159
Péru F. H.
Moje wspomnienia o Fryderyku Chopinie
103
Peters Edition, wydawnictwo 13, 84, 147, 153,
155, 176, 184
Petzold Richard 37
Pixis Johann Peter 33, 59
Pleyel Camille, wydawca 18, 19, 72, 81, 95,
97, 105, 122
P³achecki Antoni 29
Pogl¹dy na muzykê kompozytorów polskich
doby przedchopinowskiej 180
Pol Wincenty
Leci licie z drzewa 131
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