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KOMENTARZ  WYKONAWCZY 
 
 
Uwagi dotycz ce tekstu nutowego 
 
W a r i a n t  opatrzony okre leniem ossia zosta  w ten sposób oznaczony 
w jednym z autografów Walca As WN 47; warianty bez tego okre lenia 
wynikaj  z rozbie no ci tekstu w ród ach lub z niemo no ci jednoznacz-
nego odczytania tekstu. 
Drobne autentyczne odmiany (pojedyncze nuty, ozdobniki, uki, akcenty, 
znaki pedalizacji itp.), które mo na uwa a  za warianty, uj te s  w na-
wiasy okr g e ( ). Dodatki redakcyjne umieszczono w nawiasach kwa-
dratowych [ ]. 
Wykonawcom, którzy nie s  zainteresowani problemami ród owymi i pra-
gn  oprze  si  na jednym, bezwariantowym tek cie, mo na poleci  tekst 
podany na g ównych pi cioliniach, z uwzgl dnieniem wszelkich oznacze  
uj tych w nawiasy. 
Oryginalne palcowanie Chopina oznaczone jest nieco wi kszymi cyframi 
o kroju prostym, 1 2 3 4 5, w odró nieniu od palcowania redakcyjnego, 
wypisanego mniejszymi cyframi pochy ymi, 1 2 3 4 5.  
Generalne problemy interpretacji dzie  Chopina zostan  omówione w osob-
nym tomie pt. Wst p do Wydania Narodowego, w cz ci zatytu owanej 
Zagadnienia wykonawcze. 

 
Skróty: pr.r. – prawa r ka, l.r. – lewa r ka, t. – takt, takty. 
 
 
 
Wybór wersji 
 
Kilka spo ród Walców zamieszczonych w niniejszym tomie stawia przed 
pianist  problem wyboru wersji, któr  zamierza wykona . Decyduj c si  
na jedn  z nich, powinien on wzi  pod uwag  nast puj ce sugestie: 
— wszystkie wersje umieszczone w g ównej cz ci tomu (s. 12-43) mog  
by  wykorzystywane w praktyce koncertowej; 
— wersje oznaczone liter  ‘a’ s  zalecane przez redakcj  jako najbar-
dziej dopracowane przez Chopina (por. „Uwagi o Walcach serii B” w Ko-
mentarzu ród owym); 
— wersje zamieszczone w Dodatku stanowi  przede wszystkim ilustracj  
zagadnie  ród owych i nie s  przeznaczone do wykona  koncertowych; 
— do wiadczony pianista mo e – je li uzna to za celowe z punktu widze-
nia swojej koncepcji interpretacyjnej – do wybranej przez siebie wersji 
ca o ci w czy  odmienne redakcje pewnych fragmentów zaczerpni te 
z innych wersji; wskazana jest tu jednak daleko posuni ta ostro no , 
tak aby nie naruszy  wewn trznej logiki biegu muzyki. Jako przyk ady te-
go typu dopuszczalnych zapo ycze  mo na poda : t. 35 Walca h WN 19 
(wykonuj c wersj  2a, mo na w pr.r. u y  wariantu tego motywu wyst -
puj cego w wersji 2b), t. 8 Walca As WN 47 (do wersji 7b mo na wpro-
wadzi  w l.r. wariant harmoniczny 3. wier nuty taktu z wersji 7a) lub t. 5 
Walca f WN 55 (w wersji 8b mo na w pr.r. doda  przednutk  wyst pu-
j c  w wersji 8a). 
 
 
Pedalizacja 
 
Oznaczenia pedalizacji pojawiaj  si  tylko w niektórych Walcach niniej-
szego tomu i s  na ogó  fragmentaryczne. Nie oznacza to oczywi cie, e 
nale y u ywa  peda u tylko tam, gdzie zosta  wpisany przez Chopina. 
Autentyczna pedalizacja najdok adniej pod tym wzgl dem oznaczonego 
Walca As WN 47, a tak e Walców przygotowanych przez Chopina do 
druku, prowadzi do wniosku, e fragmenty o typowym, tanecznym akom-
paniamencie nale y z regu y wykonywa  z peda ami harmonicznymi, 
branymi na pocz tku ka dego taktu. Krótsze peda y lub wykonanie bez 
peda u wskazane s , gdy nuta basowa na pocz tku taktu jest zatrzy-
mana r k  lub gdy na 3. wier nucie taktu nast puje zmiana harmonii. 
Dwutaktowe odcinki o identycznym akompaniamencie mog  by  wyko-
nane na jednym pedale. 

 

 
 
 
1. Walc E WN 18 
s. 12 t. 9  pr.r. Przednutk  nale y wykona  w sposób antycypowany, 

tak by równocze nie z e w l.r. uderzy  tercj  e2-gis2. 

 t. 23 i 55  pr.r. Przednutka mo e by  wykonana zarówno w sposób 
antycypowany (przed tercj  a1-cis2 uderzon  razem z akordem l.r.), 
jak i równocze nie z wier nut  a1 i akordem l.r.: 

 . 

 W obu wypadkach przednutka powinna by  l ejsza od s siednich 
g ównych nut melodycznych h1 i cis2. 

 
 

2. Walc h WN 19 
 
2a. Pó niejsza wersja 

s. 14 Pocz tek  Wyst puj ce w jednym ze róde  okre lenie dolente 
(por. wersja 2b) dobrze okre la charakter pocz tkowej cz ci Wal-
ca niezale nie od wersji. 

 t. 24  pr.r. Inny autentyczny sposób akcentowania tego taktu: 

  

 t. 25  pr.r. Bardziej stylowe jest wykonanie wariantowej przednutki 
równocze nie z 1. wier nut  l.r. 

 t. 27 i 28  pr.r. Przednutki powinny by  l ejsze od nast puj cych 
po nich punktowanych wier nut. To, czy wypadn  równocze nie 
z wier nutami l.r., czy nieco przed nimi, jest mniej istotne. 

s. 15 t. 58 i 60  pr.r. Przednutki e2 lepiej wykona  równocze nie z Ais l.r. 

 t. 65, 67 i analog. pr.r. Inne palcowanie: 
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2b. Wcze niejsza wersja 

s. 17 t. 13 i 45  pr.r. Przednutka fis2 brzmi naturalniej wykonana w spo-
sób antycypowany (por. odpowiedni fragment w wersji 2a). 

 
 

3. Walc Des WN 20 
s. 21 t. 24 i 48  pr.r. Inne palcowanie: 
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5. Walc e WN 29 
 
P rz e dn u tk i  w t. 61-64 i analog. nale y wykona  równocze nie z l.r., 
dotyczy to tak e podwójnej i potrójnej przednutki w t. 57 i 71 i analog. 
Takie wykonanie jest wskazane równie  w t. 13-15 i analog. Natomiast 
podwójn  przednutk  w t. 11 i analog. mo na wykona  zarówno w spo-
sób antycypowany, jak i razem z nut  basow . 
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6. Walc Ges WN 42 
s. 28, 30, 32 t. 19, 20 i 23  pr.r. Przednutki nale y wykona  w sposób anty-

cypowany. 

s. 29, 31, 33 t. 25 i 41  pr.r. Przednutki nale y wykona  równocze nie z l.r. 
 
6a. Wersja najpó niejszego autografu 

s. 28 Przedtakt i t. 1  pr.r. Oba ozdobniki bez wzgl du na sposób nota-
cji nale y najprawdopodobniej wykona  jako mordenty ( ). 

s. 29 t. 39  pr.r. Wykonanie arpeggia z przednutk : 

 . 

 Bardziej stylowe jest uderzenie równocze nie z l.r. pierwszej nuty, 
ges1. W tym kontek cie harmonicznym mo liwe jest jednak tak e 
wykonanie antycypowane (ges2 razem z l.r.). 

 t. 40  pr.r. W razie arpeggiowania pierwszego akordu nale y rów-
nocze nie z podstaw  basow  uderzy  jego najni sz  nut , f1. 

 
6b. Wersja wcze niejszego autografu 

s. 31 t. 39  pr.r. Przednutka mo e by  wykonana zarówno w sposób 
antycypowany (przed kwint  c2-ges2 uderzon  razem z akordem 
l.r.), jak i równocze nie z wier nut  c2 i akordem l.r.: 

 . 

 Bez wzgl du na przyj te rozwi zanie rytmiczne przednutka powin-
na by  l ejsza od nast puj cej po niej g ównej nuty melodycznej 
ges2. 

 
6c. Wersja najwcze niejszego autografu 

s. 32 Przedtakt  pr.r. Tryl mo na wykona  jako grup  5 nut ( ) 
lub mordent. 

s. 33 t. 39  pr.r. Mo liwo ci wykonania przednutki – jak w analogicznym 
takcie wersji 6b (patrz wy ej). 

 t. 40  pr.r. W razie arpeggiowania pierwszego akordu nale y rów-
nocze nie z podstaw  basow  uderzy  jego najni sz  nut , f1. 

 
 
7. Walc As WN 47 
s. 34, 36 t. 12 i analog. pr.r. Przednutk  a1 lepiej wykona  równocze -

nie z des w l.r. 
 

7a. Wersja pó niejszego autografu 

s. 34 t. 15 i analog. pr.r. Aby unikn  deformacji rytmicznej trioli na po-
cz tku taktu, przednutk  nale y wykona  w sposób antycypowany. 

 
7b. Wersja wcze niejszego autografu 

s. 36 t. 11, 14 i analog. pr.r. Nie jest jasne, czy umieszczenie przez 
Chopina w t. 11 wariantu z okre leniem ossia oznacza, e: 

 — mo na nim zast pi  wersj  g ówn  we wszystkich wyst pie-
niach tego taktu, 

 — obie wersje mog  by  wykorzystane w ramach jednego wyko-
nania Walca. 

 W tym drugim przypadku naturalniejsze wydaje si  u ycie najpierw 
wersji g ównej, a nast pnie wprowadzenie wariantu jako urozmai-
cenia jednego lub kilku powtórze  tego taktu. 

 W podobny sposób mo na uwzgl dnia  wariant w t. 14 i analog. 
 
 
8. Walc f WN 55 
 
8a. Wersja autografu dla pani Oury 

s. 38 t. 4 i 12 pr.r. Potrójn  przednutk  nale y wykona  tak, by jej pierw-
sz  nut  uderzy  równocze nie z nut  basow . 

 t. 20  pr.r. Wykonanie 3. wier nuty taktu: . 

s. 39 t. 52  Wybieraj c wersj  wariantu, nale y powtórzy  ca o  Wal-
ca (bez repetycji t. 1-20) i zako czy  wersj  g ówn  tego taktu. 

 
8b. Wersja autografu dla panny Gavard 

s. 40 t. 4 i 20 pr.r. Potrójn  przednutk  nale y wykona  tak, by jej 
pierwsza nuta wypad a równocze nie z odpowiedni  wier nut  l.r. 
(w t. 20 tak e razem z e1 dolnego g osu pr.r.). 

 
 
9. Walc a WN 63 
 
Wykonanie podwójnych przednutek tak, by ich pierwsza nuta wypad a 
równocze nie z l.r., trzeba uzna  za bardziej stylowe. Wa niejszy ni  
moment uderzenia jest jednak walor brzmieniowy – przednutki powinny 
by  lekkie i szybkie, tote  wykonanie ich w sposób antycypowany jest 
równie  dopuszczalne. 

 
Jan Ekier 

Pawe  Kami ski 
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KOMENTARZ  RÓD OWY  /SKRÓCONY/ 
 
 
Uwagi wst pne 
 
Niniejszy komentarz w skróconej formie poddaje ocenie zakres auten-
tyczno ci róde  do poszczególnych utworów, przedstawia zasady 
redagowania tekstu nutowego i omawia wszystkie miejsca, w których 
odczytanie lub wybór tekstu nastr cza trudno ci. Wydania po miertne 
uwzgl dniane i omawiane s  tylko wtedy, gdy mog y by  oparte na nieza-
chowanych autografach lub ich kopiach. Dok adn  charakterystyk  ró-
de , ich filiacj , uzasadnienie wyboru róde  podstawowych, szczegó owe 
zestawienie wyst puj cych mi dzy nimi ró nic, a tak e reprodukcje cha-
rakterystycznych ich fragmentów zawiera oddzielnie wydany Komentarz 
ród owy. 

 
Skróty: pr.r. – prawa r ka, l.r. – lewa r ka, t. – takt, takty. Znak  symbolizuje 
powi zanie róde , nale y go czyta  jako „i opieraj ce si  na nim”. 
 
 
Uwagi o Walcach serii B 
 
Chopin komponowa  Walce przez ca y niemal okres swej twórczej aktyw-
no ci. Powstanie najwcze niejszego z 12 walców, których incipity znaj-
dujemy w spisie Kompozycje niewydane, sporz dzonym przez siostr  
kompozytora, Ludwik  J drzejewiczow , okre li a ona – z zastrze eniem 
„data niepewna” – na rok 1824 (patrz Utwory zaginione na ko cu komen-
tarza). Najpó niejszy z zachowanych, Walc a WN 63, nale y do grupy 
kilku ostatnich utworów Chopina. Dok adniejsze okre lenie dat powstania 
Walców zawartych w niniejszym tomie by o trudne ju  dla najbli szych 
Chopina: w swoim spisie Ludwika wielokrotnie zmienia a przypisywane 
Walcom daty, a w ród tych, które ostatecznie pozostawi a, nie wszystkie 
okaza y si  cis e. Oto najprawdopodobniejsza – wed ug aktualnego sta-
nu bada  – chronologia powstawania Walców i wynikaj ca z niej ich 
kolejno  w naszym wydaniu: 
 Walc E WN 18   –           1829 r. 
 Walc h WN 19   –           1829 r. 
 Walc Des WN 20   –     3 X 1829 r. 
 Walc As WN 28   –     1829–30 r. 
 Walc e WN 29   –           1830 r. (?) 
 Walc Ges WN 42   –  8 VIII 1832 r. 
 Walc As WN 47   – przed 1835 r. 
 Walc f  WN 55   –           1841 r. 
 Walc a    WN 63   –     1847–49 r. 
Problemem edytorskim wyst puj cym w niniejszym tomie w szczególnym 
nasileniu jest obfito  róde  prezentuj cych odmienne, w wi kszo ci 
bez w tpienia autentyczne wersje poszczególnych Walców. Dotyczy to 
Walców h WN 19 (4 wersje), Ges WN 42 (3 wersje), As WN 47 i f WN 
55 (po 6 wersji), które nale a y do najcz ciej ofiarowywanych przez 
Chopina jako pami tkowe wpisy. Pisane na ogó  pospiesznie, z wi ksz  
dba o ci  o estetyk  r kopisu ni  dopracowanie niuansów kompozycji 
czy precyzj  notacji, autografy tych Walców ró ni  si  licznymi, cz sto 
niezbyt istotnymi szczegó ami. Redakcja stara a si  wi c z jednej strony 
uwzgl dni  wszystkie znacz ce odmiany, od detali melodii poczynaj c, 
a na koncepcji ca o ci ko cz c, z drugiej za  nie przyt acza  wykonawcy 
nadmiarem ma o s yszalnych ró nic. Przy wyborze g ównych wersji, 
brano pod uwag  przede wszystkim staranno  dopracowania poszcze-
gólnych róde , a tak e – o ile pojawia y si  znacz ce pod tym wzgl -
dem ró nice – zakres ich autentyczno ci i chronologi . Wersje, które 
najlepiej odpowiadaj  powy szym kryteriom zamieszczone s  na pierw-
szym miejscu (z liter  ‘a’ przy numerze). 
 
 
1. Walc E WN 18 
 

r ó d a  
[A] Autograf nie zachowa  si . 
IJ Sze ciotaktowy incipit w sporz dzonym ok. 1854 r. przez siostr  

kompozytora, Ludwik  J drzejewiczow , spisie 36 utworów Cho-
pina, zatytu owanym Kompozycje niewydane (Muzeum Fryderyka 
Chopina, Warszawa). Tekst zaczerpni ty zosta  zapewne z [A]. 

 
 
 
[KK] Zaginiona kopia Oskara Kolberga, sporz dzona najprawdopo-

dobniej na podstawie [A], przes ana Towarzystwu Muzycznemu  
we Lwowie jako podk ad dla wydania (patrz ni ej). 

WL Pierwsze wydanie, Lwów 1861. Walc w czony zosta  do albumu 
Towarzystwa Muzycznego we Lwowie za rok 1861. W nag ówku, 
przy nazwisku autora widnieje notatka: „z r kopisu z R. 1829”. 

WCh Drugie wydanie, W. Chaberski, Kraków 1871. Odtworzono w nim 
tekst WL z niewielkimi uzupe nieniami oznacze  wykonawczych. 
Repryz , oznaczon  w WL jako Da Capo, wypisano nutami, pomi-
jaj c jednak t. 1-4. Jest to z pewno ci  dowolna adiustacja tego 
wydania, gdy  nic nie wskazuje na to, by korzystano w nim z ja-
kichkolwiek innych, niezachowanych róde . 

 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst WL. 

s. 12
 t. 4  Na 3. wier nucie taktu WL ma . Nie podajemy go, gdy  

jego autentyczno  jest w tpliwa (Chopin u ywa  tego znaku tylko 
wyj tkowo), a okre lenie dynamiczne nie wydaje si  w tym miej-
scu konieczne. 

 
 
2. Walc h WN 19 
 
Rozmaito  szczegó ów tekstowych wyst puj cych w ród ach do tego 
Walca ka e przypuszcza  istnienie przynajmniej  c z t e r e c h  a u t o g r a -
f ó w,  z których aden si  niestety nie zachowa . Mo na jednak z du ym 
prawdopodobie stwem odtworzy  je na podstawie istniej cych kopii 
i wyda , mimo e ich chronologi  i wzajemne powi zania uda o si  
okre li  jedynie cz ciowo. 
 

r ó d a  
[AI] Zaginiony autograf wersji pierwotnej, w metrum 3/8, by  mo e 

jeszcze bez Trio w H-dur (patrz ni ej KXI). 
IJ Czterotaktowy incipit w sporz dzonym ok. 1854 r. przez siostr  

kompozytora, Ludwik  J drzejewiczow , spisie 36 utworów Cho-
pina, zatytu owanym Kompozycje niewydane (Muzeum Fryderyka 
Chopina, Warszawa). Tekst zosta  przepisany – z b dami – za-
pewne z [AI]. 

KXI Kopia wersji pierwotnej w metrum 3/8, sporz dzona przez niezna-
nego kopist  (Biblioteka Kórnicka, Kórnik-Zamek) prawdopodobnie 
na podstawie [AI]. Obejmuje tylko cz  g ówn  Walca (t. 1-48), 
w pocz tkowej fazie tworzenia utworu stanowi c  by  mo e 
ca o . Oprócz trzech uków w t. 31-33 KXI nie ma adnych ozna-
cze  wykonawczych. 

[A1] Zaginiony autograf, na którego podstawie sporz dzono KY (patrz 
ni ej). Przedstawia wcze niejsz  z wyko czonych wersji ca o ci 
Walca. 

KY Kopia nieznanego kopisty* (Biblioteka Jagiello ska, Kraków), spo-
rz dzona na podstawie [A1]. U do u pierwszej strony zawiera na-
st puj c  adnotacj  Oskara Kolberga: „Orygina  Walca ofiarowa-
nego memu bratu Wilhelmowi w r. 1829 ofiaruj  Bibliotece Jagiel-
lo skiej d. 29 marca 1881. O. Kolberg”. W Trio zwraca uwag  
u ycie rytmów punktowanych i brak podwójnych d wi ków wzbo-
gacaj cych drug  cz  melodii (por. cytaty o Walcach… przed 
tekstem nutowym). Zawiera liczne oznaczenia wykonawcze oraz 
dopisane w wi kszo ci o ówkiem, by  mo e Chopinowskie palco-
wanie. 

[A2] Zaginiony autograf pó niejszej z wyko czonych wersji ca o ci, 
mo liwy do zrekonstruowania na podstawie zachowanej kopii 
(KZ, patrz ni ej). W stosunku do wersji [A1] ( KY) wykazuje 
liczne cechy dojrzalszej, na ogó  bogatszej koncepcji utworu: 

                                                                  
* Spotykanego w literaturze przedmiotu przypuszczenia, i  kopist  tym móg  by  
Wojciech ywny, nie mo na jak dot d zweryfikowa  wobec niemo no ci odnale-
zienia próbki jego pisma nutowego. 
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— urozmaicenie linii melodycznej cz ci g ównej Walca (t. 1-48)

 

poprzez u ycie rytmów punktowanych (t. 13, 15, 16, 20), przed-
nutek (t. 20, 27-28), trioli (t. 28) i obiegnika (t. 44); 

 — nowa wersja t. 8, 35 i 40-43; 
 — przeniesienie linii basu w t. 13-15 i 45-47 o oktaw  ni ej; 
 — urozmaicenie akompaniamentu przez cz stsze u ycie pauz; 
 — wprowadzenie akordu H-dur ju  w t. 48; 
 — rezygnacja z rytmów punktowanych w Trio (t. 53-78); 
 — urozmaicenie melodii Trio poprzez u ycie przednutek (t. 58, 

60), mordentów (t. 67, 75) i wprowadzenie rytmu   
(t. 66, 68, 74 i 76); 

 — u ycie dwud wi ków w melodii drugiej cz ci Trio (t. 64-80). 
 Wersja [A2] wyró nia si  w ród innych róde  najstaranniej do-

pracowanym akompaniamentem, o konsekwentnej linii basu oraz 
przemy lanym uk adzie i g sto ci towarzyszenia akordowego. 

KZ Kopia [A2] pióra nieznanego kopisty (Bibliothèque Nationale, Pa-
ry ), zanotowana razem z pisan  t  sam  r k  kopi  Walca Ges 
WN 42. Zawiera szereg mechanicznych, atwych do wychwycenia 
b dów. 

[A3] Zaginiony autograf z albumu hrabiny Plater, na którego podstawie 
przygotowano w krakowskiej oficynie Juliusza Wildta pierwsze 
wydanie (patrz ni ej). Liczne zbie no ci z wersj  [A2] pozwalaj  
widzie  w nim alternatywn  wersj  pó niejszej redakcji utworu, 
jednak przedwczesne wprowadzanie pewnych chwytów melo-
dycznych i harmonicznych wiadczy o tym, e Chopin – prawdo-
podobnie wskutek po piechu – nie zadba  o precyzyjne umiejsco-
wienie poszczególnych detali. Wskazuj  na to: 

 — zamiana podstaw basowych w t. 3 i 11; 
 — obiegnik ju  w t. 12; 
 — przednutki w t. 19-20, a nie 27-28; 
 — dwug os w Trio ju  od t. 56. 
Wp Pierwsze wydanie polskie, I. Wildt, Kraków 1852, zawieraj ce 

tak e Walca f WN 55. Wed ug informacji podanej na ok adce, oba 
Walce zosta y w 1844 r. wpisane do albumu hrabiny P*** [Plater]. 
W Wp odtworzono – z b dami – tekst [A3], by  mo e za po red-
nictwem zaginionej kopii. 

WF Dwa niemal jednobrzmi ce wydania po miertne, francuskie i nie-
mieckie, zredagowane przez Juliana Fontan , obejmuj ce dwa 
Walce (nr 1 As WN 48, nr 2 h WN 19): 

WfF Wydanie Fontany francuskie, J. Meissonnier Fils (J. M. 3526), 
Pary  VII 1855. Tekst WfF jest najbli szy wersji [A1] ( KY), ale 
zawiera te  elementy charakterystyczne dla pó niejszej redakcji 
(nowa wersja t. 40-42, dwud wi ki pr.r. w Trio) oraz kilka szczegó-
ów, które mog  pochodzi  od Chopina, mimo e nie wyst puj   
w adnym innym ródle (t. 12-14, 16(1v)-1, 46). Ponadto, tak jak 
w innych redagowanych przez siebie utworach, Fontana z pew-
no ci  dokona  pewnych zmian, przede wszystkim uzupe niaj c 
oznaczenia wykonawcze (niektóre dopiero w druku) i wypisuj c 
w ca o ci wszystkie powtórki; prawdopodobne s  tak e ingerencje 
w materi  wysoko ciowo-rytmiczn  (np. zmiana tercji ais1-cis2 na 
kwinty fis1-cis2 w t. 65, 67 i analog. czy obni enie o oktaw  nuty 
basowej w t. 81). W tej sytuacji trudno stwierdzi , jakie ród a 
zosta y u yte do redakcji WfF. Najprawdopodobniej Fontana wzi  
za podstaw  r kopis niewiele odbiegaj cy od KY i na o y  na  
kilka pó niejszych wersji zaczerpni tych z innego ród a lub tylko 
zapami tanych ze s yszenia*. Na o enie to jest najwyra niej wido-
czne w t. 53-56 i analog.: je li – co wydaje si  prawdopodobne – 
rezygnacja w KZ i Wp z rytmów punktowanych w tych taktach 
wi za a si  z wprowadzeniem podwójnych d wi ków w drugiej 
cz ci Tria, to po czenie tych elementów w WfF mo na uzna  
za efekt dokonanej przez Fontan  dowolnej kompilacji wersji. 

WnF Wydanie Fontany niemieckie, A. M. Schlesinger (S. 4395), Berlin 
VII 1855, oparte na odbitce korektorskiej WfF. W WnF zeszyt z ty-
mi dwoma Walcami opatrzony zosta  nieautentycznym numerem 
opusowym 69. WfF i WnF ró ni  si  niektórymi oznaczeniami 
wykonawczymi, zapewne w wyniku uzupe nie  dokonywanych 
przez Fontan  w trakcie niezale nych korekt ka dego z nich. 

                                                                  
* W pos owiu do Chopinowskich Oeuvres posthumes Fontana napisa : „nie tylko 
wielokrotnie s ysza em autora graj cego prawie wszystkie utwory z tego zbioru, lecz 
[…] równie  wykonywa em je przed nim, zachowuj c je odt d w pami ci takimi, 
jakimi on je stworzy  […]”. 

Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy obie wyko czone wersje Walca: pó niejsz  na podstawie KZ 
i wcze niejsz  wed ug KY, obie porównane z pozosta ymi ród ami dla 
wyeliminowania pomy ek kopistów. Mniej dopracowan  wersj  Wp i wer-
sj  WF o trudnym do ustalenia zakresie autentyczno ci przytaczamy 
w Dodatku (s. 46-53). 
 
2a. Pó niejsza wersja. Podajemy tekst KZ, poprawiaj c kilka niew t-
pliwych pomy ek kopisty. Wypisujemy powrót pierwszej cz ci Walca 
(t. 81-96), oznaczony w KZ w uproszczony sposób jako powtórzenie 
t. 1-16. W formie wariantów do czamy kilka najprawdopodobniej Cho-
pinowskich odmian zaczerpni tych z Wp. Zró nicowanie akcentów na 
d ugie i krótkie, w KZ zaznaczone bardzo nieprecyzyjnie, odtwarzamy 
bior c pod uwag  zwyczaje Chopina znane z jego innych kompozycji. 
W poni szej cz ci komentarza oprócz omówienia problemów redakcyj-
nych zwi zanych ze ród em podstawowym tej wersji (KZ) zasygnalizo-
wane s  wszystkie wa niejsze odmiany tekstu Walca w innych ród ach. 
(Dla identyfikacji omawianych taktów stosujemy numeracj  tej wersji 
Walca; numeracja w pozosta ych wersjach, zw aszcza WF, jest inna.) 

s. 14 Pocz tek pr.r. W ród ach znajdujemy 5 ró nych wersji pocz tku: 

   IJ i KXI  

 KY         KZ      

 WF        Wp     

 Wprawdzie brak uku czy akcentu mo na by w niektórych ró-
d ach uwa a  za przypadkowy, jednak bardziej prawdopodobne 
wydaje si , e Chopin nie mia  jednego, ustalonego sposobu roz-
poczynania Walca (por. komentarz do pocz tku Walca f WN 55). 
Do tekstu g ównego przyjmujemy wyst puj c  w ródle podsta-
wowym wersj  z powtórzonym fis2, pozostawiaj c mo liwo  prze-
trzymania tej nuty (z akcentem lub bez) jako wariantow . Warto 
zauwa y , e w analogicznej sytuacji w t. 80-81 wyst puj  w KZ 
zarówno uk, jak i akcent. 

 t. 3  l.r. Na pocz tku taktu Wp ma Fis, a w akordach dodatkowo 
ais. Wyst puj c  tylko w Wp zamian  nut basowych w t. 3 i 11 
(por. komentarz do tego taktu) mo na wyt umaczy  nast puj cym 
domys em: po napisaniu w t. 3 – przez nieuwag  – wersji z Fis, 
maj cej pojawi  si  dopiero w t. 11, Chopin postanowi  w tym 
drugim takcie wstawi  pomini t  w a nie wersj  z Ais. Manewr 
ten pozwoli  zachowa  zró nicowanie tych taktów bez kre lenia 
pami tkowego r kopisu. 

 t. 7, 8, i 40  l.r. W obu akordach t. 7 oraz na 3. wier nucie t. 8 
i 40 Wp ma dodatkowo cis1. Mo e to by  wynik z ego odczytania 
autografu (ustalenie, czy po o ona na linii dodanej nuta znajduje 
si  wewn trz akordu, bywa w autografach Chopina bardzo trudne; 
por. np. komentarze do Walca cis op. 64 nr 1, t. 34, 42 i analog. 
oraz do Mazurka a WN 60, t. 1, 3, 5…). Znamienne, e wsz dzie 
tam, gdzie w akompaniamencie tego Walca wyst puj  w ró-
d ach czterod wi ki, jedn  z nut jest zawsze cis1, którego nie ma 
w innych ród ach (niektórych lub wszystkich). Por. komentarze 
do t. 8 oraz 54 i 72 wersji 2b i do t. 3 i 80 wersji (2a) w Dodatku. 

 t. 8  pr.r. Jako 6. ósemk  taktu wcze niejsza wersja (KXI, KY i WF) 
ma cis2. 

 t. 11  l.r. Na pocz tku taktu Wp ma Ais, a w akordach cis1 zamiast 
ais. Por. komentarz do t. 3. 

 t. 11 i 14  pr.r. Na 3. wier nucie t. 11 i 1. wier nucie t. 14 Wp ma 

rytm , stanowi cy zapewne autentyczn  odmian  rytmiczn . 
Poniewa  w przyj tej przez nas wersji KZ podobne rytmy wyst -
puj  ju  w s siednich t. 13 i 15, uwzgl dnienie jeszcze wariantów 
Wp spowodowa oby nadmierne zag szczenie tego typu rytmów 
w omawianym fragmencie. Dlatego jako jedyn  pozostawiamy wer-
sj  KZ. Patrz komentarz do t. 46. 
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t. 12  pr.r. Nad 3. wier nut  taktu Wp ma obiegnik, brak w nim

 

natomiast ko cz cej takt przednutki. 

 t. 12-14 i 46  Wersje WF tych taktów, mimo i  niepotwierdzone 
przez inne ród a, mog  wszak e by  autentyczne. Zwraca uwag  
oparcie t. 14 i 46 na akordzie e-moll z sekst , poza WF wyst pu-
j ce – w odmiennej postaci – tylko w najwcze niejszym ródle, 
KXI. 

 t. 13 i 15  pr.r. W obu taktach rytm na 1. wier nucie podajemy 
wed ug KZ. Wszystkie pozosta e ród a maj  równe warto ci. 

 t. 13-15  l.r. Oktawy na pocz tku t. 13-14 wyst puj  tylko w KZ. 
W pozosta ych ród ach bas prowadzony jest w ma ej oktawie.  
W t. 15 KZ i Wp maj  Fis, pozosta e – fis. Por. t. 45-47. 

 t. 16  l.r. Wp ma pierwotn  (zgodn  z KXI) wersj  akompania-
mentu. 

 t. 16 (1a volta) – 1  pr.r. Wyst puj cy tylko w WF post p cis2-d 2 
na przej ciu taktów mo e by  autentyczny. 

 t. 17-47  Repetycja tych taktów (wraz z pe ni c  funkcj  cznika 
wersj  1a volta t. 48) jest zaznaczona w Wp i wypisana nutami  
w WF. Nie ma podstaw, by kwestionowa  jej autentyczno , tote  
podajemy j  w formie wariantu. cznikowy t. 48 podajemy w od-
sy aczu w wersji z szesnastk  na ko cu taktu, co wspó gra z no-
tacj  Wp tego taktu, lub z ósemk , wyst puj c  w Wp w t. 16. 

 t. 17-32  l.r. Wcze niejsze ród a cechuje wi ksza jednostajno  
rytmiczna akompaniamentu: pauzy na 3. wier nucie taktu w KXI 
nie pojawiaj  si  wcale, w WF tylko t. 31 ko czy si  pauz , a w KY 
– tylko t. 22, 30 i 31. Z kolei w Wp pauz jest wi cej, przez co jed-
nak fraza dzieli si  na krótkie, dwutaktowe odcinki. 

 t. 19-20 i 27-28  pr.r. Przednutki na pocz tku tych taktów wyst pu-
j  w Wp w t. 19-20 i – co jest bardziej naturalne – w t. 27-28 w KZ. 
W pozosta ych ród ach nie ma ich w ogóle. 

 t. 21 i 29  pr.r. Tekst g ówny pochodzi z KZ, warianty – z Wp. Po-
zosta e ród a s  zgodne z KZ. 

 t. 24  l.r. Na 3. wier nucie KZ ma akord fis-cis1-e1. Zgodna wersja 
KY, Wp i WF pozwala uzna  to za pomy k  kopisty. 

 t. 25  pr.r. Tekst g ówny pochodzi z KZ i pozosta ych róde , 
wariant – z Wp. Tego typu przednutki s  charakterystyczne dla 
Chopina, por. np. Nokturny Fis op. 15 nr 2, t. 52 i c op. 48 nr 1, 
t. 19 czy Koncerty e op. 11, cz. I, t. 607 i 609 oraz f op. 21, cz. III, 
t. 160, 186 i 190. 

 t. 27  l.r. Akordy na 2. i 3. wier nucie s  w KZ zanotowane z b -
dami: fis-a-g1 i a-g1. Podajemy wersj  analogicznego t. 19, po-
twierdzon  tak e przez KY. 

 t. 28  pr.r. Triola na 3. wier nucie taktu jest urozmaiceniem melo-
dii wprowadzonym w KZ i Wp. 

s. 15 t. 31  pr.r. Rytm w tek cie g ównym pochodzi z KZ i pozosta ych 
róde , w wariancie – z Wp. Zwraca uwag  zgodno  podzia u 

motywicznego zaznaczonego ukami w wersji KZ z podzia em wy-
znaczonym pauz  w wersji Wp. 

 t. 32-33  l.r. uk cz cy Ais i H pochodzi z KXI, KY i WF. 

 t. 34  l.r. Na pocz tku taktu KZ ma b dnie e. Podajemy cis wyst -
puj ce w pozosta ych ród ach. 

 t. 34 i 36  pr.r. KZ ma tu dwukrotnie znak , którego Chopin 
u ywa  tylko wyj tkowo. Mo na s dzi , e znakiem tym, u innych 
kompozytorów cz ciej spotykanym, kopista odruchowo zast pi  
Chopinowskie . Przypuszczenie to znajduje potwierdzenie  
w notacji KY, z której wynika, e [A2] mia  tu w a nie . 

 

t. 35  pr.r. Podajemy wersj  KZ i Wp. W pozosta ych ród ach 4.

 

i 5. ósemka wyst puj  w odwrotnej kolejno ci, cis2-e2 (analogicz-
nie do t. 3). 

 t. 38  pr.r. W KZ akcent znajduje si  nad 1. wier nut . Jest to naj-
prawdopodobniej pomy ka, tote  podajemy go – tak jak w analo-
gicznym t. 6 – nad 3. wier nut . 

 t. 40-43  Podajemy wersj  KZ i Wp. We wcze niejszych ród ach 
(KXI i KY) takty te s  powtórzeniem t. 8-11. WF ma wersj  pó -
niejsz  w t. 40-42, a wcze niejsz  w t. 43. 

 t. 43  pr.r. Tekst g ówny 3. wier nuty taktu pochodzi z KZ, wariant 
– z Wp. 

 t. 44  pr.r. Obiegnik i przednutka na 3. wier nucie taktu pocho-
dz  z KZ. Wykonanie wyst puj cego w Wp trylu z wypisan  ko -
cówk  w naturalnym dla Walca tempie nie ró ni si  od obiegnika. 
W pozosta ych ród ach ornament ten nie wyst puje. 

 t. 45-47  l.r. Podajemy wersj  KZ. Bas w wielkiej oktawie, cho  
 w innym uk adzie, wyst puje tak e w Wp. 

 t. 46  pr.r. Tekst g ówny 1. wier nuty taktu pochodzi z KZ. Wa-
riant jest wersj  Wp wyst puj c  jedynie w analogicznym t. 14. 
Uwa amy za dopuszczalne takie przeniesienie wersji, poniewa  
tego typu odmiany rytmiczne, cz ste u Chopina, nie wi  si  
ci le ze struktur  frazy, lecz maj  charakter czysto wykonawczy. 

Dodatkowym argumentem za do czeniem tego wariantu tutaj 
jest wyst puj cy w wersji g ównej akcent na a2, mog cy ozna-
cza  tak e niewielkie przed u enie tej nuty. 

 Pr.r. Jako 3. i 4. ósemk  KZ ma b dnie his1-cis2. Wobec niew t-
pliwie poprawnej partii l.r. przyjmujemy w melodii wersj  analo-
gicznego t. 14, potwierdzon  tak e przez KY i Wp. 

 t. 48  l.r. dis1 jako górna nuta seksty na 2. wier nucie taktu wyst -
puje jedynie w KZ i Wp (pozosta e ród a maj  d1). Tylko w KZ 
seksta ta jest powtórzona na 3. wier nucie taktu. 

 t. 49  Okre lenie Trio dla cz ci rozpoczynaj cej si  na 3. wier -
nucie t. 48 pojawia si  tylko w KY i Wp. 

 t. 49-52  l.r. Tylko w KZ na 2. i 3. wier nucie konsekwentnie 
u yto dwud wi ków, co wraz z przednutkami w melodii w t. 58 
i 60 daje charakterystyczne dla Chopina subtelne zró nicowanie 
t. 49-52 i 57-60. 

 t. 53-56 i analog. pr.r. Na 2. wier nucie KZ i Wp maj  w tych 
taktach równe ósemki. W KY i WF w odpowiednich motywach 
wyst puj  rytmy punktowane. 

 t. 56  pr.r. Jako 2. ósemk  na 2. wier nucie taktu KZ ma dis2. 
Jest to na pewno pomy ka, na co wskazuj : 

 — cis2 wyst puj ce zgodnie we wszystkich pozosta ych ród ach; 
 — cis2 wyst puj ce we wszystkich ród ach (tak e w KZ) w ana-

logicznym t. 72. 

 t. 56-64  W Wp melodia prowadzona jest dwug osowo od 3. 
wier nuty t. 56. Zdaniem redakcji, wprowadzenie tego efektu ju  

w drugim z czterech o miotaktów Tria jest wynikiem nieuwagi 
i po piechu Chopina przy pisaniu [A3]. W przyj tej przez nas wer-
sji KZ dwug os pojawia si  w naturalny sposób w po owie Tria, 
jako kolejne – po przednutkach w t. 58 i 60 – wzbogacenie pod-
stawowej frazy tej cz ci. 

 t. 60  l.r. W akordach na 2. i 3. wier nucie KZ nie ma cis1. Jest to 
najprawdopodobniej z e odczytanie [A2] przez kopist  (por. ko-
mentarz do t. 7, 8 i 40). 

 t. 61  l.r. Tekst g ówny pochodzi z KZ, wariant – z WF. T  sam  
zmian  harmoniczn , cho  zapisan  przy u yciu dwud wi ków – 
kolejno fis-dis1 i gis-dis1 – ma te  Wp. Trudno stwierdzi , czy 
w KZ Chopin celowo pozostawi  pierwotn  wersj , czy po prostu 
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zapomnia  o tym drobnym urozmaiceniu harmonicznym. Niewy-
kluczona jest te  pomy ka kopisty, który móg  nie zauwa y  zmia-
ny akordu. Podobn  alternatyw  harmoniczn  w zbli onym kon-
tek cie odnajdujemy w Walcu As WN 28, t. 11-12. 

 t. 62  l.r. Jako najwy sze nuty obu akordów KZ ma b dnie ais1. 

s. 16 t. 65, 67 i analog. pr.r. Jako 4. ósemk  WF ma w tych taktach 
kwint  fis1-cis2. Autentyczno  tej wersji wydaje si  bardzo w t-
pliwa w wietle naturalniejszej, zgodnej wersji KZ i Wp. 

 t. 66, 68 i analog. pr.r. Rytm  wyst puje tylko w KZ. 

 t. 67 i 75  pr.r. Mordenty znajduj  si  tylko w KZ. 

 t. 68  pr.r. Na pocz tku taktu KZ ma b dnie non  fis1-gis2. 

 t. 69  l.r. Jako najwy sz  nut  akordu na 2. wier nucie KZ ma 
najprawdopodobniej b dnie fis1. 

 t. 70  pr.r. Doln  nut  dwud wi ków na 2. i 3. wier nucie taktu 
jest w WF cis2. 

 t. 72  pr.r. Na 3. wier nucie taktu Wp ma oktaw  fis1-fis2. 

 t. 73  W Wp i WF tonacja h-moll pojawia si  ju  w tym takcie. 
Pozostawiamy jako jedyn  wersj  KZ – potwierdzon  tak e przez 
KY – w której takt ten oparty jest jeszcze na akordzie H-dur.  
W wersji tej przej cie od H-dur do h-moll odbywa si  w charak-
terystyczny dla Chopina, stopniowy sposób: najpierw (t. 74) poja-
wia si  obni ony VI stopie  g2, a dopiero potem (t. 75) tercja 
mollowej toniki, d 2. Por. np. Mazurek h op. 33 nr 4, t. 161-164, 
Etiuda h op. 25 nr 10, t. 90-95. 

 t. 76  pr.r. W KZ takt ko czy si  trójd wi kami: 

  (brak chor giewki ósemkowej w 1. trójd wi ku 

jest oczywistym b dem). Zdaniem redakcji, nuty e2 zosta y tu wpi-
sane pomy kowo: 

 — e2 nie ma bezpo redniego rozwi zania w nast pnym takcie; 
 — ais1 jako dolna nuta dwud wi ku w ko cówce taktu potwier-

dzone jest zarówno wersj  Wp, jak i WF;  
 — trójd wi ki w pr.r. w ogóle w tym Walcu nie wyst puj  (w ad-

nym ze róde ). 

 t. 77-80  Zako czenie Tria ma w ka dym ze róde  wyra nie od-
mienn  posta : 

 KY    

 WF   dim.  

 Wp    

 KZ     

 

Podajemy nie budz c  powa niejszych w tpliwo ci wersj  KZ.

 

W wersji WF nie jest pewna autentyczno  po czenia pierwot-
nej wersji melodii (zawieraj cej szesnastki i zgodnej z KY) z jej 
dwug osowym opracowaniem. W wersji Wp b dem mo e by  Fis 
zamiast H na pocz tku t. 77. 

 t. 80  l.r. Jako najwy sz  nut  akordu KZ ma ais1. Jest to naj-
prawdopodobniej b d kopisty: 

 — ais1 jest przetrzymane w pr.r.; 
 — prostota faktury Walca czyni ma o prawdopodobnym u ycie 

w akompaniamencie nuty le cej powy ej nuty melodycznej (fis1 
na 2. wier nucie); 

 — identyczny b d pope ni  kopista w t. 62, a podobne jeszcze 
w t. 27, 68 i 69. 

 t. 81-96  Takty te s  w KZ oznaczone jako powtórzenie t. 1-16 
(Dal segno al fine), przy czym tego, jak ma wygl da  t. 96, 
nale y si  domy li  na podstawie nast puj cego zapisu t. 16: 

 

Fine

 
 
 
2b. Wcze niejsza wersja. Podajemy tekst KY, poprawiaj c oczywi-
ste pomy ki. Wypisujemy nutami t. 38-48, oznaczone w KY jako powtó-
rzenie (Dal Segno) t. 6-16. Uwzgl dniamy mog ce pochodzi  od Cho-
pina palcowanie. 
 
F o r m a.  Nie jest jasne, czy powrót cz ci g ównej (h-moll) po Trio ma 
obejmowa  pierwszy okres (t. 1-16) czy ca  cz  (t. 1-48). Wynika to 
z faktu, e w KY ju  sama cz  g ówna jest zapisana z u yciem skrótu 
– ko czy si  w t. 37 okre leniem Dal Segno al fine e poi, 
oznaczaj cym kolejno powrót do t. 6 (Segno), kontynuacj  do t. 16 
(Fine) i przej cie do Trio. Umiejscowienie Fine w t. 16 powoduje, e 
znajduj ca si  po Trio wskazówka Valce (sic!) da capo al fine jest 
niejednoznaczna, mo na j  bowiem rozumie  jako: 
— „walc od pocz tku do wskazówki Fine” (najbli szej), a wi c powtó-
rzenie jedynie t. 1-16; 
— „walc od pocz tku do ko ca” – powtórzenie t. 1-48. 
Pozosta e ród a przemawiaj  raczej za pierwsz  z tych mo liwo ci – 
w KZ Walc niew tpliwie ko czy si  powtórzeniem t. 1-16, w Wp sposób 
zako czenia nie zosta  oznaczony, a WF, zawieraj ce pe n , 48-takto-
w  repryz , nie jest pod tym wzgl dem wiarygodne (Fontana z regu y 
stara  si  maksymalnie rozbudowywa  redagowane utwory). Dlatego 
zako czenie Walca oznaczamy w t. 16. 

s. 17 t. 8  l.r. Nuty cis1 w akordach mog y znale  si  w KY w wyniku 
z ego odczytania autografu przez kopist . Trójd wi ki – bez cis1 
– ma tutaj KXI. Patrz komentarz do wersji 2a, t. 7, 8, i 40. 

s. 18 t. 36  pr.r. Brak  jest z pewno ci  przeoczeniem kopisty, który 
w tym miejscu zacz  ju  pisa  Dal Segno z nast pnego taktu. 

s. 19 t. 54 i 72  l.r. KY ma w tych taktach czterod wi ki. Porównanie 
z analogicznymi t. 70 i 56 prowadzi do wniosku, e nuty cis2 mo-
g y tu zosta  napisane omy kowo. Por. komentarz do t. 7, 8 i 40 
wersji 2a. 

 t. 60  pr.r. Jako ostatni  nut  taktu KY ma b dnie e2. 

 t. 77  l.r. Przed najwy sz  nut  akordu na 2. wier nucie taktu 
w KY przeoczono  obni aj cy dis1 na d1. 

 t. 78  pr.r. Przed 1. nut  taktu KY ma  zamiast . Jest to z pewno-
ci  pomy ka, gdy  rozpoczynaj ce si  wej ciem g2 w t. 75 stop-

niowe przygotowywanie tonacji h-moll, wyklucza tego rodzaju 
u ycie dis2 w tym miejscu. 

 L.r. Przed 1. nut  taktu nie ma w KY adnego znaku, co daje Gis. 
T  by  mo e pierwotn  wersj  podajemy w tek cie g ównym. 
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W wariancie z G uwzgl dniamy natomiast ca kiem prawdopo-
dobn  mo liwo  przeoczenia : 

 — G wyst puje zgodnie w pozosta ych ród ach; 
 — b d w pr.r. w tym takcie i brak  w poprzednim wiadcz   

o prawdopodobnej dekoncentracji pisz cego pod koniec utworu. 
 
 
3. Walc Des WN 20 
 

r ó d a  
[AW] Zaginiony autograf, 3 X 1829 r. pos any Tytusowi Woyciechow-

skiemu (patrz cytaty o Walcach… przed tekstem nutowym). 
[AE] Zaginiony autograf z albumu Emilii Elsner. Informacj  o jego ist-

nieniu podaje kilkakrotnie Ferdynand Hoesick*. 
IJ Czterotaktowy incipit w spisie Ludwiki J drzejewiczowej Kompo-

zycje niewydane (patrz komentarz do Walca E WN 18). Mo na 
przypuszcza , e przepisano go z tego samego r kopisu, który po-
s u y  Julianowi Fontanie do zredagowania jego wydania. 

WF Dwa niemal jednobrzmi ce wydania po miertne, francuskie i nie-
mieckie, zredagowane przez Juliana Fontan , obejmuj ce trzy 
Walce (nr 1 Ges WN 42, nr 2 f WN 55, nr 3 Des WN 20): 

WfF Wydanie Fontany francuskie, J. Meissonnier Fils (J. M. 3527), Pa-
ry  VII 1855. Wobec braku zachowanych r kopisów trudno orzec, 
na którym z nich – [AW], [AE] czy jeszcze innym – Fontana opar  
swój tekst. Wydanie nosi lady adiustacji typowej dla redakcji Fon-
tany: wypisanie nutami powtórek, które w autografie by y zapew-
ne oznaczone znakami repetycji, i uzupe nienia oznacze  wyko-
nawczych. 

WnF Wydanie Fontany niemieckie, A. M. Schlesinger (S. 4396), Berlin 
VII 1855, oparte zapewne na odbitce korektorskiej WfF. W WnF 
zeszyt z tymi trzema Walcami opatrzony zosta  nieautentycznym 
numerem opusowym 70. 

 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst WfF, poprawiaj c najbardziej prawdopodobne b dy lub 
adiustacje Fontany. Usuwamy oznaczenia wykonawcze o niewielkim 
prawdopodobie stwie autentyczno ci (tempa metronomiczne, tempo 
pocz tkowe,  i in.). Oznaczamy za pomoc  znaków repetycji powtó-
rzenia t. 1-8 i 9-16. 

s. 20 Pocz tek  WF podaje tu Moderato =108. Oznaczenia te s  za-
pewne dodatkiem Fontany, gdy  w walcach nie przeznaczonych 
do druku Chopin z regu y nie podawa  okre lenia tempa (by o ono 
niepotrzebne dla tak modnego wówczas ta ca), a tempa metro-
nomicznego nie wskaza  w ogóle w adnym walcu. 

 t. 1  pr.r. W niektórych pó niejszych wydaniach zbiorowych oba f 2 
po czono dowolnie ukiem. 

 t. 8 (2a volta) pr.r. Jako ostatni  ósemk  WF ma c2 (wersja podana 
w odsy aczu). Mo na w tpi , czy nuta ta odpowiada intencji Cho-
pina, który tego rodzaju zwroty melodyczne z regu y ko czy d wi -
kiem akordu stanowi cego t o harmoniczne danego taktu lub nut  
przej ciow , cz c  melodycznie taki d wi k z nast pnym (cz -
sto jedno i drugie). Por. np. Walce h WN 19, t. 16, Es op. 18,  
t. 172, cis op. 64 nr 2, t. 39-40 i analog., Koncert f op. 21, cz. III, 
t. 425 i 427. Omawiane c2 jest w tym miejscu nut  obc : ani nie 
nale y do akordu Des-dur, ani nie prowadzi do adnej z nut melo-
dycznych w nast pnym takcie (f 2 i jego rozwi zanie es2). 

 Proponowana przez redakcj  wersja z des2 jest zadowalaj ca za-
równo pod wzgl dem melodyczno-harmonicznym, jak i pianisty-
cznym: por. podobne chwyty np. w Walcu a op. 34 nr 2, t. 37-38  
i analog. 

 t. 9  WF ma tu . Usuwamy je, gdy  Chopin u ywa  tego ozna-
czenia tylko wyj tkowo i jego autentyczno  w tym miejscu jest 
bardzo w tpliwa. 

                                                                  
* F. Hoesick: Józef Elsner i pierwsze Konserwatorium w Warszawie. (Z papierów i pa-
mi tek po Elsnerze), „Biblioteka Warszawska”, VII 1900. 

 

t. 17  Okre lenie Trio nie wyst puje w WF, jednak Chopin u y

 

go do identyfikacji tej cz ci w li cie do przyjaciela (patrz cytaty 
o Walcach… przed tekstem nutowym). 

 t. 17 i 41  l.r. Z opisu frazy rozpoczynaj cej si  w tych taktach 
(patrz cytaty o Walcach… przed tekstem nutowym) wynika, e 
Chopinowi zale a o na podkre leniu melodii l.r., co nie znajduje 
odzwierciedlenia w oznaczeniach wykonawczych zawartych w WF. 
Dlatego dodajemy okre lenie ben marcato il canto, wzoruj c 
si  na powsta ym w zbli onym czasie Polonezie B WN 17, t. 82. 

 t. 21-23 i 45-47  l.r. Uzupe niamy i porz dkujemy uki na wzór 
analogicznych t. 29-30 i 53-54. WF ma tu jedynie uk nad ósem-
kami w t. 21 i 45. 

s. 21 t. 32 (2a volta)  pr.r. WF ma na ko cu taktu trójd wi k des1-ges1-b1. 
Obci enie przedtaktu trójd wi kiem jest zapewne b dem, gdy  
w tego typu kontek cie z pauz  w l.r. Chopin najcz ciej stoso-
wa  pojedyncze nuty, a trójd wi ku nie u y  nigdy w adnym Wal-
cu. Dlatego pozostawiamy tylko nut  melodyczn  b1. 

 t. 56  WfF ma tu wskazówk  Fine o da Capo. Jest to z pewno ci  
dodatek Fontany, który – prawdopodobnie wskutek niejasnych 
oznacze  r kopisu, którym dysponowa  – nie by  pewien, czy Cho-
pin yczy  sobie powrotu pierwszej cz ci Walca. Okre lenie Trio, 
u yte przez Chopina w odniesieniu do cz ci Ges-dur (por. cytaty 
o Walcach… przed tekstem nutowym), potwierdza jednoznacznie 
jego intencj  nadania Walcowi naturalnej dla ta ca formy da Capo. 

 
 
4. Walc As WN 28 
 
Walc ten jest jedynym zachowanym w ca o ci Chopinowskim walcem 
zapisanym w metrum 3/8. Istnia y zapewne przynajmniej dwa autografy 
tego Walca. Ocena ich wzajemnej relacji jest utrudniona, gdy  tekst jed-
nego znamy tylko po rednio, a oparte na nim wydanie zawiera szereg 
miejsc, w których tekst autografu uleg  przypuszczalnie zniekszta ceniu. 
Mo na jednak stwierdzi , e oba autografy prezentowa y zbli ony stopie  
wyko czenia utworu. Brak te  podstaw do wiarygodnego uszeregowa-
nia chronologicznego obu autografów. 
 

r ó d a  
ALB Autograf pochodz cy z albumu doktorowej Pauliny Le Brun, z pod-

pisem Chopina, bez daty (Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, 
Warszawa). 

[AE] Zaginiony autograf z albumu Emilii Elsner (por. komentarz do 
Walca Des WN 20), na którego podstawie dokonano pierwszego 
wydania.  

W Pierwsze wydanie, Breitkopf & Härtel (Klav. Bibl. 23183 II), Lipsk 
1902, oparte na [AE], zapewne za po rednictwem zaginionej kopii. 
Szereg miejsc w tek cie W rodzi podejrzenia o z e odczytanie [AE] 
przez kopist  lub kopii przez sztycharza; najwa niejsze z nich to: 

 — wypisanie nutami repetycji t. 1-16 i oznaczenie ca ego tego 
32-taktowego fragmentu do powtórzenia; 

 — ósemka c3 zamiast pauzy na 2. ósemce pr.r. w t. 16(2v); 
 — ostatnia szesnastka pr.r. (des2) w t. 24(2v); 
 — akompaniament Trio w t. 41, 42 i 45. 
 W zawiera te  kilka niew tpliwie Chopinowskich wersji alterna-

tywnych w stosunku do ALB. 
 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy pewny tekst zachowanego autografu (ALB), wypisuj c nutami 
t. 25-40, oznaczone skrótowo (Dal Segno). Jako warianty przytaczamy 
te wersje W, których autentyczno  nie budzi adnych w tpliwo ci. 

s. 22 t. 1-16  W W powtórzenie tych taktów jest wypisane nutami i za-
ko czone znakiem repetycji po 2. ósemce t. 32 tego wydania (2a 
volta t. 16 wed ug numeracji przyj tej w naszym wydaniu). Roz-
budowanie tej cz ci do 64 wykonywanych taktów jest – bior c 
pod uwag  struktur  melodii (du a ilo  powtarzanych motywów) 
i jednorodno  rytmiki – z pewno ci  obcym dodatkiem, by  mo e 
wynik ym z niezrozumienia skrótów r kopisu. 
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t. 5 i analog. l.r. Akordy na 2. i 3. ósemce podajemy w brzmieniu

 

zanotowanym w ALB. W t. 5 W ma dwukrotnie g-b-des1, a w ana-
logicznych taktach es-b-des1; te ostatnie akordy odpowiadaj  
przypuszczalnie pisowni [AE]. 

 t. 7 i analog. pr.r. Przed ostatni  szesnastk  w ALB brak  
przywracaj cego as1. Tego typu przeoczenia s  najcz stszymi 
spo ród pope nianych przez Chopina b dów. W ma  w t. 7, ale 
nie przy jego powtórzeniach, co pozwala s dzi , e tak e w [AE] 
nie by o tego znaku. 

 t. 11-12  l.r. Tekst g ówny pochodzi z ALB, wariant – z W. Podob-
ne post py spotykamy niejednokrotnie w Walcach Chopina: por. 
np. Walce h WN 19, t. 61, As WN 48, t. 8, cis op. 64 nr 2, t. 66-
67 i 70-71. 

 t. 16 (2a volta) S owo Fine w tym miejscu znajduje si  w ALB, od-
nosi si  jednak do okre lenia Dal Segno al fine, którym Chopin 
oznaczy  t. 25-40 jako powtórzenie t. 1-16. Czy realizuj c Da 
Capo po Trio, nale y sko czy  utwór w t. 16 czy 40, nie jest ca -
kiem pewne. Z powodów opisanych dok adniej w komentarzu do 
Walca h WN 19 (patrz wy ej, uwaga na temat formy wcze niejszej 
wersji tego Walca) przyjmujemy pierwsz  z tych mo liwo ci. W W 
Fine znajduje si  w ostatnim takcie cz ci g ównej Walca. 

 t. 16 (2a volta) i 40  pr.r. Na 2. ósemce taktu W ma ósemk  c3 za-

miast pauzy: 
8

. Autentyczno  tej wersji jest bar-

dzo w tpliwa – w tego typu zako czeniach fraz Chopin z regu y 
rozpoczyna nast pn  my l po pauzie, tworz cej krótki oddech  
w melodii i pozwalaj cej zarazem na wygodne przeniesienie r ki, 
por. np. Walce E WN 18, t. 56 i 72, Des WN 20, t. 16(2v), 32 i 40, 
e WN 29, t. 24, 88 i analog., As op. 34 nr 1, t. 40, 64 i analog., F 
op. 34 nr 3, t. 32 i analog., cis op. 64 nr 2, t. 48 i analog. 

 t. 17-24 Tekst g ówny (8 taktów z repetycj ) jest wersj  ALB, 
natomiast 16-taktowy wariant podany u do u stron pochodzi z W. 
Nietrudno wskaza  zalety muzyczne ka dej z tych wersji: 

 — (ALB) zró nicowanie charakteru fraz  c z t e r o t a k t o w y c h, 
wynikaj ce z odmiennego uk adu akompaniamentu, podkre lone 
ukowaniem pr.r. i akcentem w t. 19; 

 — (W) podobne zró nicowanie charakteru odcinków  o m i o t a k -
t o w y c h  z subtelnie podkre lonym zako czeniem pierwszego 
o miotaktu (w t. 23 wier nuta l.r. zamiast ósemki z pauz ) i po-
cz tkiem drugiego (ósemka c3 w nast pnym takcie, analogiczna 
do c3 na ko cu t. 16).  

 t. 18  l.r. W 2. akordzie w ALB nie ma nuty c1. Jest to z pewno-
ci  przypadek: nuta ta konsekwentnie wyst puje w pozosta ych 

akordach tego odcinka. Chopin albo zapomnia  j  napisa , albo 
napisa  na tyle niewyra nie, e zla a si  z lini  dodan . Cztero-
d wi k z c1 ma w tym miejscu W. 

s. 23 t. 24 (2a volta) l.r. Na 2. ósemce taktu ALB ma akord z c1 i t  nie 
budz c  w tpliwo ci wersj  podajemy w tek cie g ównym. Nie jest 
natomiast ca kiem pewne, czy wyst puj ca w tym miejscu w W 
seksta as-f1 rzeczywi cie by a wpisana w [AE], czy te  brak c1 
nale y przypisa  niedok adnemu odczytaniu r kopisu. Poniewa  
wersja z sekst  mo e by  autentyczna, uwzgl dniamy j  w poda-
nej u do u strony alternatywnej wersji t. 17-24. 

 Pr.r. Jako ostatni  nut  W ma des2. Postawiony przed ni   zo-
sta  jednak zapewne wydrukowany omy kowo zamiast , gdy  dla 
zanotowania des2 aden znak chromatyczny nie by by potrzebny. 
Dlatego jako jedyn  podajemy wersj  ALB. 

 t. 41-42 i 45-46  l.r. W W akompaniament ma nast puj c  posta : 

 

41 45

 

 

Autentyczno  tej wersji mo na z du ym prawdopodobie stwem

 

zakwestionowa . Wskazuj  na to niekonsekwencje pomi dzy ana-
logicznymi dwutaktami (por. ca kowicie regularn  wersj  ALB), 
niepotrzebnie komplikuj ce t  tak prost  muzyk . Zdaniem redak-
cji najprawdopodobniejsza jest nast puj ca rekonstrukcja wersji 
[AE]: 

 

41 45

 
 Jest to jednak tylko przypuszczenie, tote  jako jedyn  podajemy 

wersj  ALB. 
 
 
5. Walc e WN 29 
 
Nie zachowa y si  adne autentyczne ród a tego Walca ani adne 
wiadomo ci, które mo na by z ca  pewno ci  odnie  do okoliczno ci 
jego powstania. Oskar Kolberg skojarzy  go z listem Chopina do Tytusa 
Woyciechowskiego (patrz cytaty o Walcach… przed tekstem nutowym); 
przypuszczenie to, wyra one w li cie Kolberga do Woyciechowskiego, 
nie doczeka o si  bezpo redniego potwierdzenia ze wzgl du na mier  
adresata. Wydaje si  ono jednak prawdopodobne: 
— nie znamy innego Walca, który Chopin móg  mie  na my li w tym 
li cie; 
— Polonez Ges WN 35, tak e ofiarowany w 1830 r. Tytusowi Woycie-
chowskiemu, zosta  opublikowany przez firm  J. Kaufmanna, pierwszego 
wydawc  Walca; 
— cechy stylistyczne utworu nie przecz  mo liwo ci, e powsta  on 
w czasie bezpo rednio poprzedzaj cym dat  listu Chopina (1830). 
 

r ó d a  
[A] Autograf nie zachowa  si . 
Wp1 Pierwsze wydanie polskie, Joseph Kaufmann (J 159 K), Warsza-

wa 1868, oparte przypuszczalnie na [A], najprawdopodobniej za 
po rednictwem kopii przygotowanej specjalnie jako podk ad dla 
wydania. Tekst Wp1 nosi lady adiustacji wydawniczej (uzupe nie-
nia oznacze  wykonawczych, wypisanie powtórek), nie jest te  
wolny od b dów. 

Wp2 Drugi nak ad Wp1 (ta sama firma i numer), w którym poprawiono 
kilka usterek i rozpocz to adiustacj  akordów w t. 90 i analog. 

Wp3 Trzeci nak ad Wp1 (ta sama firma i numer), w którym doko czono 
adiustacj  akordów w t. 90 i analog. i wprowadzono kilka dalszych 
zmian. 

Wp4 Czwarty nak ad Wp1 (ta sama firma i numer), w którym dokonano 
drobnych uzupe nie  znaków artykulacyjnych. 

Wp = Wp1, Wp2, Wp3 i Wp4. 
Wn Pierwsze wydanie niemieckie, Les Fils de B. Schott (19551), Mo-

guncja 1868, oparte na Wp1 (zachowa  si  s u cy za podk ad 
egzemplarz Wp1 z naniesieniami adiustatora Wn). 

 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst Wp1, poprawiaj c niew tpliwe i prawdopodobne pomy ki. 
Redukujemy liczb  znaków pedalizacji, dopasowuj c j  do g sto ci 
oznacze  spotykanej w autentycznych ród ach innych Walców nie przy-
gotowanych przez Chopina do druku. Wprowadzamy – najprawdopodob-
niej zgodnie z notacj  [A] – znaki repetycji na oznaczenie wypisanego 
w ród ach nutami powtórzenia t. 89-112 (takty tego powtórzenia nume-
rujemy liczbami w nawiasach kwadratowych [89-112]). 

s. 24 t. 1-8  pr.r. ród a maj  osobne uki dla t. 1-3, 4 i 5-8. Przerwy 
w ukowaniu maj  tu przypuszczalnie zwi zek z czynnikami natury 
czysto graficznej (zmiana kierunku wi za  czy przej cie do nowej 
linii w r kopisie). Por. komentarz do t. 139-142. 

 t. 12  pr.r. Na 3. wier nucie taktu ród a maj  pauz . Porówna-
nie z wszystkimi pó niejszymi wyst pieniami tego tematu (t. 20, 
44, 52 i 116) prowadzi do wniosku, e jest to najprawdopodobniej 
b d. Przyczyn  mog o by  zarówno z e odczytanie tego miejsca 
(pauza i h1 le  na tej samej wysoko ci), jak i omy kowe wpisanie 
tu pauz z t. 8. 
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t. 36  pr.r. Nad 1. ósemk  taktu ród a podaj  cyfr  palcowania 4

 

(jak w t. 34 i 38). Wydaje si  to by  pomy k , gdy  w takim uk a-
dzie klawiszów Chopin stosowa  z regu y 4. palec na czarnym kla-
wiszu a 5. na bia ym (por. np. palcowanie Chopinowskie w Etiu-
dach a op. 25 nr 11, t. 82, F op. 10 nr 8, t. 89-90, Koncercie f  
op. 21, cz. III, t. 97 i 101-102). 

s. 25 t. 71 i 111  pr.r. Pocz tek taktu zanotowany jest w Wp1 ( Wp2, 

Wn) w nast puj cy sposób:
 

. W Wp3 zmieniono 

notacj  na analogiczn  do pisowni t. 87:
 

. Zdaniem 

redakcji ani jedna z tych – w zasadzie równorz dnych – pisowni 
nie odpowiada wykonaniu przewidzianemu przez Chopina. Przy 
odczytaniu przednutek przyj tym w naszym wydaniu zrozumia e 
staje si  zró nicowanie ich postaci (  i ). Wykonanie tej figury 
odpowiada notacji u ytej przez Chopina np. w Walcu As op. 34 
nr 1, t. 28-29, a rozpocz cie taktu aman  sekst  odpowiada 
motywom w poprzednich taktach. 

s. 26 t. 90 i 92  pr.r. Poszczególne nak ady Wp ró ni  si  brzmieniem 
pierwszego akordu: 

 Wp1 t. 90, 92, [90] i [92]
 

; 

 Wp2 t. 90
 

, t. 92, [90] i [92] ; 

 Wp3 i Wp4 t. 90, 92, [90] i [92] ; 

 adna z tych wersji zapewne nie jest autentyczna: 
 — pierwsza jest prawdopodobnie wynikiem z ego odczytania lub 

adiustacji r kopisu, np. przez dodanie  zamiast brakuj cego by  
mo e ; zestawienia jednoimiennych akordów dur i moll wyst -
puj  u Chopina na ogó  jako element modulacji i nigdy nie wywo-
uj  niepewno ci co do tonacji, jak to ma miejsce tutaj; 

 — druga i trzecia to kolejne fazy pó niejszej adiustacji (z niezna-
nych powodów w trzech z czterech miejsc w Wp2 nie uko czono 
zmian); nic nie wskazuje na to, by mog a ona odzwierciedla  jaki  
autentyczny przekaz tekstu. 

 Podajemy naszym zdaniem najprawdopodobniejsz , dokonan  na 
podstawie Wp1, rekonstrukcj  [A]. Wersj  t  ma równie  Wn. 

 t. 105-106  Oznaczenia pedalizacji s  w Wp niekompletne: ma 
ono tylko znak  na ko cu t. 106. W wypisanym powtórzeniu 
tego fragmentu – t. [105-106] – przepisany jest jeden peda  na 
ka dy takt. Trudno na tej podstawie rozstrzygn , czy Chopin 
przewidywa  w tym dwutakcie jeden peda , czy dwa. 

 t. 111 l.r. Jako 2. ósemk  Wp1 i Wp2 maj  dis. W Wp3 ( Wp4) 
i Wn b d poprawiono. 

s. 27 t. 115  Na pocz tku taktu ród a maj  . Powtórzenie znaku  
z t. 113 jest tu zapewne pomy k . 

 t. 116  l.r. Jako 1. nut  Wp ma niew tpliwie b dnie H1 zamiast g, 
które wyst puje we wszystkich analogicznych taktach. Jest to wy-
nik pomy kowo wpisanych zmian kluczy, co staje si  jasne, gdy 
popatrzymy na ca  lini  tekstu (t. 113-118): 

 

113 116

 
 t. 124  Arpeggio przed 1. akordem l.r. znajduje si  tylko w Wp1 

( Wn); w nast pnych nak adach usuni to je przez pomy k  pod-
czas dokonywania poprawek niezr cznego graficznie umiejsco-
wienia klucza (takt ten w Wp rozpoczyna nowy system). 

 Kliny staccato oraz  dodano w korekcie Wp2, prawdopodobnie 
na podstawie podk adu. To ostatnie oznaczenie podajemy jako , 
którego Chopin u ywa  znacznie cz ciej. 

 

t. 133  pr.r. W niektórych pó niejszych wydaniach zbiorowych

 

pierwsz  z grupy czterech ósemek zmieniono dowolnie na a2. 

 t. 139-142  pr.r. W ka dym z tych taktów grupa ósemek obj ta 
jest w ród ach osobnym ukiem. W tego rodzaju jednorodnych 
pochodach nast puj ce po sobie uki oznacza y po prostu arty-
kulacj  legato. Poniewa  nie maj  one adnego odniesienia do 
budowy motywów czy fraz, zast pujemy je jednym ukiem zgodnie 
z dzisiejszym rozumieniem tych znaków. Por. komentarz do t. 1-8. 

 
 
6. Walc Ges WN 42 
 
Podstawowe ród a, dzi ki którym znamy obecnie tego Walca to dwa 
autografy* i pierwsze wydanie (po miertne), dokonane przez Juliana 
Fontan . W wydaniu Fontany zwraca uwag  wyrazistszy ni  w autogra-
fach kontrast mi dzy obiema cz ciami utworu, osi gni ty przede wszy-
stkim dzi ki prostszej i jednolitej rytmice melodii w ka dej z nich (brak 
szesnastek w cz ci g ównej i brak pauz szesnastkowych w cz ci rod-
kowej). Wydaje si  niemo liwe, by tak daleko id cych zmian dokona  
Fontana samowolnie. Prowadzi to do wniosku, e podstaw  jego wydania 
musia  by  trzeci, zaginiony obecnie autograf, prezentuj cy odmienn  
koncepcj  utworu. Co wi cej, dzi ki znanym datom powstania obu za-
chowanych autografów (1832 i 1833 r.) mo na stwierdzi , e kierunek 
zmian, jakie wykazuj  rytmika i charakter drugiego z nich w stosunku 
do pierwszego, prowadzi konsekwentnie do wersji trzeciego, utrwalonej 
w wydaniu Fontany: 

— w melodii t. 1-24  rytmy  i  wyst puj  – przy uwzgl dnieniu 
wszystkich repetycji – 42 razy w autografie z 1832 r., ju  tylko 21 razy 
w autografie z 1833 r., a ani razu w wydaniu Fontany; dla przyk adu 
zestawiamy w tej kolejno ci róde  wersje pierwszych 4 taktów: 

8

3 3
3

 
8

3 3
3

 
8

3 3
3

 

— w t. 25-48  Chopin stopniowo odchodzi  od rytmów  na korzy  

. W autografie z 1832 r. rytm  wyst puje tylko w t. 32(2v)-35. 

W pó niejszym proporcje s  ju  odwrócone – to rytm  pojawia si  
jedynie w t. 25 i analog., by w wydaniu znikn  zupe nie. Oto zestawie-
nie wersji ród owych pocz tkowego czterotaktu tej cz ci: 

 

 

 
Pozwala to domniemywa , e trzeci, zaginiony autograf powsta  pó niej 
od dwóch zachowanych. Hipoteza ta znajduje potwierdzenie w dacie – 
1835 r. – przypisanej Walcowi przez Fontan  w jego wydaniu, a b d cej 
przypuszczalnie dat  powstania trzeciego autografu. Godne podkre le-
nia wydaje si  te , e najpó niejsza wersja jest – z uwagi na spokoj-
niejszy rytm skoków pr.r. i zmian  b1 na des2 w t. 4 i analog. – najwy-
godniejsza pianistycznie. 
 

                                                                  
* Oba autografy odnalaz  i opublikowa  w formie faksymile z transkrypcj  Byron Janis: 
Chopin/Janis The Most Dramatic Musical Discovery of the Age, Envolve Books, USA 
1978. 
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r ó d a  
A1 Autograf (1 strona) datowany „Paris, 8/8 [18]32” (Yale University, 

New Haven). Najwcze niejszy ze znanych zapisów Walca, cha-
rakteryzuje si  najwi ksz  liczb  rytmów punktowanych w cz ci 
g ównej (t. 1-16 autografu). 

KZ Kopia nieznanego kopisty (Bibliothèque Nationale, Pary ), zano-
towana razem z pisan  t  sam  r k  kopi  Walca h WN 19. 
Podstaw  by  A1 lub – co bardziej prawdopodobne – jego inna, 
zaginiona kopia. Zawiera wyra nie mniej oznacze  wykonawczych 
ni  A1 i szereg mechanicznych, atwych do wychwycenia b dów. 
W t. 25 zwraca uwag  przednutka des2, której nie ma w A1. 

A2 Autograf (2 strony) niedatowany (Château Thoiry), wed ug infor-
macji zapisanej przez pierwsz  w a cicielk  pochodz cy z 1833 r. 
Mimo licznych ró nic w stosunku do wersji A1, charakter ca o ci 
Walca pozostaje nie zmieniony. 

[A3] Zaginiony autograf odmiennej, najdojrzalszej koncepcji Walca, 
mo liwy do zrekonstruowania dzi ki dokonanemu na jego podsta-
wie wydaniu Fontany. 

WF Dwa niemal jednobrzmi ce wydania po miertne, francuskie i nie-
mieckie, zredagowane przez Juliana Fontan , obejmuj ce trzy 
Walce (nr 1 Ges WN 42, nr 2 f WN 55, nr 3 Des WN 20): 

WfF Wydanie Fontany francuskie, J. Meissonnier Fils (J. M. 3527), 
Pary  VII 1855, oparte – zapewne za po rednictwem specjalnie 
w tym celu sporz dzonej kopii – na [A3]. Wydanie nosi lady adiu-
stacji charakterystycznych dla redakcji Fontany (wypisanie nuta-
mi wszystkich powtórek, uzupe nienia oznacze  wykonawczych,  
a prawdopodobnie tak e inne, dowolne zmiany). 

WnF Wydanie Fontany niemieckie, A. M. Schlesinger (S. 4396), Berlin 
VII 1855, oparte zapewne na odbitce korektorskiej WfF. W WnF 
zeszyt z tymi trzema Walcami opatrzony zosta  nieautentycznym 
numerem opusowym 70. 

 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Ka dy z trzech autografów prezentuje dopracowan  w szczegó ach lecz 
odmienn  redakcj  Walca. Wersje zachowanych autografów s  przy tym 
bli sze sobie ni  najprawdopodobniej pó niejsza redakcja [A3]. W tej 
sytuacji podajemy wszystkie trzy wersje, daj c pierwsze stwo najpó -
niejszej. 
 
6a. Wersja najpó niejszego autografu. Podajemy tekst WF, eli-
minuj c elementy w tpliwej autentyczno ci, jak oznaczenia temp metro-
nomicznych czy uzupe nienia pedalizacji. Zgodnie ze zwyczajem Cho-
pina powtórzenia t. 17-24, 25-32 i 33-48 oznaczamy za pomoc  znaków 
repetycji, a powrót t. 1-16 jako Da Capo. W miejscach, w których wsku-
tek b dów lub adiustacji Fontany mo na podejrzewa  zniekszta cenia 
intencji Chopina, podajemy alternatywne, niew tpliwie Chopinowskie 
wersje A1 lub A2. Uzupe niamy lub poprawiamy wed ug miejsc ana-
logicznych drobne, oczywiste nie cis o ci ukowania. Palcowanie, maj ce 
cechy autentyczno ci, podajemy bez nawiasów. 
W poni szej cz ci komentarza, poza omówieniem problemów redak-
cyjnych zwi zanych ze ród em podstawowym tej wersji (WF), zasyg-
nalizowane s  wszystkie wa niejsze odmiany tekstu Walca w innych 
ród ach. 

s. 28 Pocz tek i t. 24-25 Na pocz tku utworu WF podaje Molto 
vivace, a w t. 24 – molto ritenuto. W obu okre leniach 
pomijamy molto, mog ce pochodzi  od Fontany, który mia  
sk onno  do wyolbrzymiania kontrastów (w Walcach 
przygotowanych przez Chopina do druku Vivace jest najcz ciej 
wyst puj cym okre leniem tempa). Dla obu cz ci Walca WF 
wskazuje tempa metronomiczne –  = 88 na pocz tku i  = 96 
w t. 25, b d ce z pewno ci  dodatkiem Fontany, gdy  Chopin nie 
wskaza  tempa metronomicznego w adnym walcu. 

 t. 4 i 12  pr.r. Jako 5. (najni sz ) nut  melodii A1 ( KZ) i A2 
maj  b1 (przy odpowiednio ni ej po o onym akompaniamencie). 
Ponadto, r kopisy te maj  na ko cu ka dego z tych taktów dodat-
kow  szesnastk  c2, nie wyst puj ca w wersji WF. 

 t. 6 i 14  pr.r. W A1 ( KZ) i A2 motywy w tych taktach maj  iden-
tyczn  struktur  jak w t. 7 i 15 (dodatkowe ges2 na ko cu taktu). 

 

t. 9 i 17  W wypisanych nutami powtórzeniach tych taktów WF ma

 

znaki . Dodawanie tworz cych kontrasty dynamiczne oznacze  
by o jednym z ulubionych zabiegów redakcyjnych Fontany, tote  
nie uwzgl dniamy tych zapewne nieautentycznych znaków. 

 t. 16  Przedtakt do cz ci Des-dur ma w A2 wyra nie odmienn  
posta : skróconemu do dwóch ostatnich nut motywowi melodycz-
nemu towarzyszy uderzony na 3. wier nucie akord es-moll. 

 t. 16 i 48 (2a volta)  l.r. Ostatnia nuta ma w WF warto  wier -
nuty, gdy  powrót t. 1-16 po cz ci rodkowej jest w ca o ci 
wypisany nutami. Przyjmujemy notacj  A1 ( KZ). 

 t. 19 i 23  pr.r. Jako 2. nut  podwójnej przednutki A1 ( KZ) i A2 
maj  ges3 zamiast wyst puj cego w WF f 3. 

 t. 24 (1a volta)  pr.r. W A1 ( KZ) i A2 melodia obu wersji tego 
taktu (volt) jest identyczna. Wyst puj cy w WF motyw nawi zuj cy 
do pocz tku Walca wydaje si  by  korzystnym urozmaiceniem. 

s. 29 t. 25 i 41  pr.r. Jako przednutk  WF ma w obu taktach tercj  b1-
des2. W adnym z nich tercja nie t umaczy si  dostatecznie ani 
brzmieniem, ani prowadzeniem g osów, tote  podajemy przednutki 
w wersji przekazanej przez r kopisy: des2 w t. 25 wyst puje w KZ, 
b1 w t. 41 w A1 ( KZ) i A2. 

 t. 28 i 44  l.r. Trójd wi ki na 2. i 3. wier nucie wyst puj  w WF, 
puste kwinty – w A1 ( KZ) i A2. Dopuszczamy obie mo liwo ci, 
gdy  niekonsekwencja brzmieniowa wersji WF – przejrzysty akord 
dominantowy (bez kwinty) w t. 27 i 43, rozwi zuj cy si  na zdwo-
jony trójd wi k toniczny w omawianych taktach – budzi w t-
pliwo ci stylistyczne. 

 t. 32 (1a volta)  pr.r. Wersja WF (nasz wariant) mo e budzi  w tpli-
wo ci stylistyczne: „obci enie” tercjami zako czenia o miotaktu, 
zmiana melodii os abiaj ca zwi zek z poprzednimi taktami (cha-
rakterystyczny dla ca ej cz ci motyw trzech powtórzonych nut). 
Poniewa  w utworach redagowanych przez Fontan  w tego typu 
zako czeniach regularnych struktur o miotaktowych kilkakrotnie 
pojawiaj  si  niezr czno ci wskazuj ce na jego ingerencje (por. 
komentarze do Marsza a obnego c WN 9, t. 26, Ecossaises G 
WN 13 nr 1, t. 4(2v) i D WN 13 nr 3, t. 8(1v), Mazurka G WN 26, 
t. 20(1v)), jako g ówn  podajemy w zasadzie jednobrzmi c  wer-
sj  A1 ( KZ) i A2 (r kopisy ró ni  si  tylko postaci  rytmu na 3. 
wier nucie). 

 t. 33-36  l.r. Jako tekst g ówny podajemy wersj  zachowanych 
autografów, na podstawie A1 ( KZ) (A2 ma oktawy na pocz tku 
t. 33-34 – patrz wersja 6b). Wersja WF ró ni si  od niej kilkoma 
istotnymi szczegó ami: d1 zamiast f1 w akordach t. 33, oktawy 
zamiast akordów na 2. i 3. wier nucie t. 34, obni ony bas w t. 36 
(por. komentarz do Walca f WN 55, t. 6-8). Czy ró nice te pocho-
dz  od Chopina, czy te  s  wynikiem b dów lub adiustacji Fon-
tany, trudno stwierdzi , nie maj c wgl du w zaginiony [A3]. Dla-
tego mniej pewn  wersj  WF podajemy w wariantach. 

 t. 36  l.r. Pod 2. i 3. wier nut  WF ma zamiast uku znak . 
Jest to najprawdopodobniej z e odczytanie [A3], tote  zast pu-
jemy je ukiem wyst puj cym w A2. 

 t. 38  pr.r. W r kopisach takt ko czy si  akordem as-moll. Wcze -
niejsze wprowadzenie w WF akordu As-dur, który z dodan  sep-
tym  wyst puje w nast pnym takcie, jest charakterystycznym 
chwytem harmoniki Chopina (por. np. Ballad  g op. 23, t. 21). 

 
6b. Wersja wcze niejszego autografu. Podajemy tekst A2. 
s. 31 t. 45  pr.r. Tekst g ówny jest odczytan  dos ownie wersj  A2. 

Wariant jest wersj  wzorowan  na trzech analogicznych t. 25, 29 
i 41. Odst py mi dzy kolejnymi tercjami w A2 sugeruj , e Chopin 
pisz c g ówki nutowe zamierza  powtórzy  rytm tej frazy w nie-
zmienionej postaci. Czy zapisane ostatecznie równe ósemki to 
wynik niedoko czenia notacji, czy wiadomie wprowadzone 
urozmaiceniem rytmu, nie sposób dzi  rozstrzygn . 



 

12 

Komentarz ród owy 

6c. Wersja najwcze niejszego autografu. Podajemy tekst A1.

 

Jako wariantow  uwzgl dniamy przednutk  wyst puj c  w t. 25 w KZ. 
s. 33 t. 25  pr.r. Przednutka des2 pochodzi z KZ, gdzie wpisano j  dwu-

krotnie, na pocz tku t. 25 i na ko cu t. 32(1v). Ten drugi zapis wy-
daje si  wynikiem jakiego  nieporozumienia. Za autentyczno ci  
przednutki w t. 25 przemawia brak w KZ jakichkolwiek ladów 
niechopinowskich dodatków zarówno w tym Walcu, jak i w Walcu h 
WN 19. 

 
 
7. Walc As WN 47 
 
Powstanie Walca czone jest na ogó  z pobytem Chopina w Dre nie we 
wrze niu 1835 r. (patrz cytaty o Walcach… przed tekstem nutowym). 
Sp dzi  on wówczas tydzie  z rodzin  Wodzi skich, a 16-letniej Marii 
wpisa  Walca do albumu. Zachowane kopie pierwotnej wersji utworu do-
wodz  jednak, e musia  on powsta  wcze niej, a w Dre nie mo e tylko 
doczeka  si  dopracowanej postaci. W pó niejszych latach Chopin jesz-
cze kilkakrotnie ofiarowywa  autografy Walca ró nym osobom. 
 

r ó d a  
[AI] Zaginiony autograf (roboczy?) pierwotnej wersji, o prostszej faktu-

rze i harmonii. Tak e wiele szczegó ów rytmicznych zosta o zmie-
nionych w pó niejszych ród ach. Odtworzenie [AI] jest mo liwe 
dzi ki zachowanym kopiom (patrz ni ej KXI, KFrI i KFrII). 

KXI Kopia wersji pierwotnej (Bibliothèque Nationale, Pary ), sporz -
dzona przez nieznanego kopist  prawdopodobnie na podstawie 
[AI] z zachowaniem oryginalnego sposobu notacji t. 33-48 jako 
powtórzenia dal segno t. 1-16. 

KFrI Kopia Augusta Franchomme’a z dedykacj  dla Jane W. Stirling, 
22 V 1850 (Biblioteka Jagiello ska, Kraków). Data umieszczona 
na r kopisie nie ma zwi zku z przepisywanym autografem i jest 
zapewne dat  sporz dzenia lub ofiarowania kopii. KFrI przed-
stawia wersj  Walca bardzo zbli on  do wersji KXI i je li przyj , 
e Chopin dokona  w [AI] niewielkich retuszów ju  po napisaniu 

KXI, mog a by  sporz dzona na podstawie tego  autografu. Fran-
chomme wypisa  nutami t. 33-48, chc c zapewne upro ci  odczy-
tywanie r kopisu. 

KFrII Kopia Franchomme’a zadedykowana córce Cécile, V 1850 (Biblio-
thèque Nationale, Pary ). Pocz tkowo by a to – tak jak KFrI – ko-
pia wersji pierwotnej, nast pnie jednak Franchomme przerobi  j  
za pomoc  skroba  i skre le  na wersj  A3. Tekst pierwotny,  
w wielu miejscach mo liwy do odczytania, pozwala wy owi  kilka 
pomy ek KFrI. 

KFr = KFrI i pierwotny zapis KFrII (tam gdzie mo na go odczyta ). 
IJ Czterotaktowy incipit w sporz dzonym ok. 1854 r. przez siostr  

kompozytora, Ludwik  J drzejewiczow , spisie 36 utworów Cho-
pina, zatytu owanym Kompozycje niewydane (Muzeum Fryderyka 
Chopina, Warszawa). Opatrzony nast puj c  adnotacj : „1836 
Adieux tempo di Valse”, wydaje si  niedok adn  kopi  pocz tku 
A1 (patrz ni ej). „Adieux” nawi zuje zapewne do wpisania Walca 
do albumu Marii Wodzi skiej tu  przed odjazdem Chopina z Drez-
na (por. cytaty o Walcach… przed tekstem nutowym). 

A1 Autograf napisany dla Marii Wodzi skiej, z dedykacj , podpisem 
i dat  „Drezno Sept. 1835” (zaginiony, fotokopia w Muzeum Fry-
deryka Chopina, Warszawa). Mimo po piechu, widocznego w cha-
rakterze pisma, A1 zapisany jest bardzo czysto, bez adnych skre-
le , i zawiera starannie od strony muzycznej dopracowan  wersj  

utworu, z licznymi, szczegó owymi oznaczeniami wykonawczymi. 
Zawiera tak e o ówkowe dopiski Chopina, wiadcz ce o tym, e 
z tego r kopisu Maria gra a Walca pod okiem kompozytora. 

A2 Autograf zadedykowany uczennicy Chopina, Elizie Peruzzi, z pod-
pisem i dat  1837 (Dumbarton Oaks Research Library, Waszyng-
ton). Pod wzgl dem oznacze  wykonawczych A2 opracowany zo-
sta  niemal równie szczegó owo jak A1, przy czym zwraca uwag  
dojrzalsze, naturalniej zwi zane z frazowaniem ukowanie. W kil-
ku miejscach (t. 16, 22 i 48) widoczne poprawki zdradzaj  wpro-
wadzanie drobnych udoskonale  ju  w trakcie pisania A2. 

A3 Autograf ofiarowany pannie Charlotte de Rothschild, z dedykacj ,

 

podpisem i dat  „Pary  1842” (Bibliothèque Nationale, Pary ). 
Zanotowany z wyra n  dba o ci  o estetyk  zapisu, zawiera jed-
nak niewiele oznacze  wykonawczych (oprócz ukowania jedynie 
kropki staccato w pr.r. w t. 42-47 i akcenty w t. 14 i 48). Wskazuje 
to na wyra nie okoliczno ciowy, pami tkowy charakter r kopisu. 
Charakterystyczne jest wypisanie nutami powtórki t. 17-24. 

[AL] Zaginiony autograf, na którego podstawie sporz dzono KL (patrz 
ni ej). Przedstawia wersj  blisk  wersji zachowanych autografów, 
z kilkoma oryginalnymi szczegó ami. 

KL Kopia dla Marie Liechtenstein, sporz dzona prawdopodobnie 
przez Fernanda da Cost  na podstawie [AL] (Deutsche Bücherei, 
Lipsk). W t. 41 i analog. zawiera nad des1 zagadkowe znaki nie-
wiadomego pochodzenia. KL jest zanotowana niezbyt starannie, 
szczególnie je li chodzi o ukowanie, nie sposób jednak stwier-
dzi , czy odpowiada to zapisowi [AL]. 

WF Dwa niemal jednobrzmi ce wydania po miertne, francuskie i nie-
mieckie, zredagowane przez Juliana Fontan , obejmuj ce dwa 
Walce (nr 1 As WN 47, nr 2 h WN 19): 

WfF Wydanie Fontany francuskie, J. Meissonnier Fils (J. M. 3526), Pa-
ry  VII 1855. Wzorem innych redagowanych przez Fontan  utwo-
rów w WfF wypisano nutami wszystkie fragmenty, które w r kopi-
sach oznaczone s  skrótowo jako powtórki. Zwraca przy tym uwa-
g  fakt, i  w odpowiadaj cych sobie taktach pojawiaj  si  wersje 
autentyczne (lub bardzo do nich zbli one) wyst puj ce w  r ó -
n y c h  r kopisach (por. wersja WF w Dodatku, t. 2-4 i 18- -20; 9 
i 57; 11, 27 i 123). W ogóle wersje WfF mo na podzieli  na 3 
kategorie: 

 — znane z innych róde , zarówno pierwotnej, jak i pó niejszej 
redakcji; 

 — najprawdopodobniej autentyczne, cho  niepotwierdzone przez 
r kopisy – t. 57 i 123 (tu i dalej numeracja taktów wed ug wersji 
WfF podanej w Dodatku); 

 — ród owo niepotwierdzone, a stylistycznie mniej lub bardziej 
w tpliwe (t. 7, 41 i analog., 81-88). 

 Powy sze spostrze enia prowadz  do wniosku, i  Fontana praw-
dopodobnie zebra  w ca o  wersje zaczerpni te z kilku ró nych 
róde , nie rezygnuj c tak e z dowolnych zmian. 

WnF Wydanie Fontany niemieckie, A. M. Schlesinger (S. 4395), Berlin 
VII 1855, oparte zapewne na odbitce korektorskiej WfF. W WnF 
zeszyt z tymi dwoma Walcami opatrzony zosta  nieautentycznym 
numerem opusowym 69. 

 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy dwie wersje Walca, oparte na dwóch autografach opracowa-
nych przez Chopina staranniej od strony muzycznej (A1 i A2). Dajemy 
pierwsze stwo A2 jako pó niejszemu i nosz cemu lady Chopinowskiej 
pracy nad tekstem. Przytaczamy autentyczne warianty z A3, KL i WF. 
W Dodatku podajemy wyra nie odmienn , wcze niejsz  redakcj  oraz 
wersj  WF o trudnym do ustalenia zakresie autentyczno ci (s. 54-59). 
 
7a. Wersja pó niejszego autografu. Podajemy tekst A2. Warianty 
pochodz  z A3, KL i WF, a palcowanie Chopinowskie z A1. Wypisujemy 
nutami t. 25-40, oznaczone w A2 skrótowo jako Dal Segno. Podob-
nie, t. 57-64 oznaczone s  jako Trio da Capo. 
W poni szej cz ci komentarza, oprócz omówienia problemów redakcyj-
nych tej wersji, sygnalizujemy wa niejsze odmiany tekstu Walca w in-
nych ród ach. (Dla identyfikacji omawianych taktów stosujemy numera-
cj  wersji g ównych Walca; numeracja w wersjach umieszczonych w Do-
datku jest inna.) 

s. 34 t. 1 i analog. pr.r. Na 3. wier nucie taktu KXI, KFr, KL i WF maj  
równe ósemki zamiast rytmu punktowanego. 

 t. 2, 4 i analog. l.r. Na 2. wier nucie KXI i KFr maj  kwart  
(tak  sam  jak na 3. wier nucie). Wersj  t  podaje równie  WF, 
lecz tylko za pierwszym razem, w t. 2 i 4. 

 t. 3 i analog. pr.r. Tekst g ówny pochodzi z A2 i A1, wariant – z A3 
i KL. W WF spotykamy obie wersje: triol  w t. 3, przednutk  
w pozosta ych. Tego typu oboczno  odnajdujemy tak e w innych 
utworach Chopina, por. np. Impromptu Fis op. 36, t. 74. 
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t. 5, 13 i analog. pr.r. W KXI i KFr wersje t. 5 i 13 s  zró nicowa-
ne (patrz Dodatek, najwcze niejsza wersja). W pó niejszej redak-
cji Chopin pozostawi  tylko drug  z nich. 

 t. 6-7, 14 i analog. l.r. Na pocz tku tych taktów podajemy Es, 
zgodnie z A2, A1 i KL. W pozosta ych ród ach wyst puje kilka 
innych wersji: w A3 – trzykrotnie oktawa Es-es, w KXI i KFr – 
trzykrotnie es, w WF – es, Es i Es. W trzech ostatnich ród ach 
inne s  tak e akordy na 2. i 3. wier nucie. 

 t. 7 i analog. pr.r. Chopin rozmaicie notowa  ten takt: 

 KXI, KFr i KL 
 

, 

 A1      , 

 A2      , 

 A3      . 

 Trudno natomiast stwierdzi , czy autentyczna jest uproszczona 

wersja WF:      . 

 t. 8 i analog. l.r. Kasownik podwy szaj cy doln  nut  akordu na 
3. wier nucie taktu z es na e znajduje si  tylko w A2 i A3. Por. 
podobne przej cie w walcu As WN 28, t. 11-12. 

 t. 9 i analog. pr.r. Na pocz tku taktu KXI i KFr maj  zamiast 
dwóch ósemek wier nut  des2. 

 t. 11 i analog. pr.r. Biegnik rozpoczynaj cy takt ma w ród ach 7 
wersji: 

 1) KXI, KFr          , 

 2) A3               , 

 3) WF (t.11)          
3

, 

 4) A1 (tekst g ówny) i KL    
 

 (KL bez znaków staccato), 

 5) A1 (ossia), WF (t. 27)    , 

 6) A2          , 

 7) WF (t. 123)         

8

. 

 Ze sposobu notacji A1 mo na si  domy li , e Chopin zmieni  
napisan  tam pocz tkowo wersj  2) na wersj  4). Podane w tym 
autografie ossia jest jedynym przyk adem tak przez Chopina ozna-
czonego wariantu zawieraj cego muzycznie odmienn  redakcj  
jakiego  fragmentu. 

 Podajemy wersj  ród a podstawowego (A2), a tak e pochodz c  
z WF, najprawdopodobniej autentyczn  wersj  7) (przy ostatnim 
pojawieniu si  tej frazy). W tej ostatniej wersji pomijamy znak 

, b d cy zapewne nieautentycznym dodatkiem Fontany – 
por. Chopinowskie leggierissimo w tym miejscu w A1. 

 t. 14 i analog. pr.r. A1 i KL maj  wersje (ró ne) z chromatycznym 
przej ciem fes1 (e1) mi dzy f1 na pocz tku tego taktu a es1 w tak-
cie nast pnym. Podajemy wersj  A2, A3 i pozosta ych róde . 

 t. 15 i analog. pr.r. Przednutka es1 na pocz tku taktu wyst puje 
tylko w A2. 

 

t. 16 i analog. pr.r. We wcze niejszej wersji (KXI i KFr) na pocz t-
ku taktu wyst puje seksta c1-as1. 

 t. 16  pr.r. Na 3. wier nucie taktu wcze niejsza wersja (KXI i KFr) 
ma tylko wier nut  c2. Wersj  z dwiema ósemkami notowa  Cho-
pin z h1 (A1, A3 i KL) lub ces2 (A2 i WF); w A2 skre li  h1, by wpi-
sa  ces2. 

 t. 17-24  Zwracaj  uwag  ró nice – przede wszystkim rytmiczne 
i w fakturze akompaniamentu – mi dzy wersj  pierwotn  (KXI 
i KFr, Dodatek, s. 54) a pozosta ymi ród ami. Tak e wersja WF 
odbiega w pewnym stopniu od wersji autografów i KL – patrz 
wersja (7b) w Dodatku, s. 57, t. 33-48. Pojawiaj cy si  w WF 
wariant rytmiczny 3. wier nuty t. 41, 43 i 45 jest zapewne dowol-
no ci  Fontany. 

 t. 18 i 22  l.r. Na pocz tku taktu podajemy wyst puj c  w A2, KL 
i WF sekst  g-es1. A1 i A3 ma tu akord es-g-es1 (jak w t. 20). 
Warto podkre li , e w A2 Chopin w t. 22 skre li  akord i zast pi  
go sekst . 

 t. 23  pr.r. Dwie ostatnie nuty notowane s  albo jako równe ósemki 

(A2 i A3, a tak e WF, KXI i KFr), albo w rytmie  (A1 i KL). 

 t. 24 (1a volta)  pr.r. Podana przez nas wersja pojawia si  tylko 
w A2. T  sam  lini  melodyczn  maj  jednak tak e KXI i KFr. 

 L.r. Jako 1. nut  A1 ma – jako jedyne ród o – Es, a nie es. 

 t. 24 (2a volta)  l.r. W A2 obie volty t. 24 maj  identyczny akom-
paniament. Zbli ony uk ad wyst puje jeszcze tylko w WF, które 
jednak na 3. wier nucie taktu ma dodatkow  nut  es1. W A1 i KL 
2. i 3. wier nuta taktu s  jednakowe – g-b-es1, podobnie jest w A3 
– g-es1. 

s. 35 t. 41 i 45  l.r. Jako 2. wier nut  A3 ma b, tak jak w t. 43 i 47. 
Brak zró nicowania akompaniamentu w tych 4 taktach cechuje 
równie  wersj  KXI i KFr, które jednak maj  w tym miejscu g. 

 t. 41-48  pr.r. Motywy na przej ciu t. 41-42 i analog. maj  odmien-
n  posta  w KXI i KFr (patrz Dodatek, s. 55, t. 49 i analog.). 

 t. 48  pr.r. Zró nicowanie zako czenia tego o miotaktu (t. 41-48) 
i jego powtórki wprowadzi  Chopin tylko w A2 (jako poprawk  ju  
w trakcie pisania). W wersji pierwotnej oba razy pojawia si  sek-
sta, w WF tercja, a w pozosta ych ród ach trójd wi k. 

 t. 49-56  Wyst puj ce w WF przesuni cie rytmiczne rodkowego 
o miotaktu Tria (patrz Dodatek, s. 58, t. 80-88) jest zapewne do-
wolno ci  Fontany. 

 W wersji pierwotnej sekwencja akordów ma bardziej schema-
tyczn  posta : w l.r. wyst puj  wy cznie oktawy, a w pr.r. tylko 
seksty. 

 t. 64  pr.r. Powrót pierwszej cz ci Walca (Da Capo) zaznaczony 
jest w A1, KXI i KFr, a wypisany nutami w WF. Chopin bardzo 
cz sto niedok adnie notowa  tego typu oczywiste powtórki, tote  
nie ma adnych przes anek, by kwestionowa  zastosowanie tej 
samej formy w wersjach pozosta ych róde . 

 
7b. Wersja wcze niejszego autografu. Podajemy tekst A1, uzu-
pe niony wariantami z KL i A3. 

s. 36 t. 7  pr.r. W takcie tym znajduj  si  o ówkowe, najprawdopodob-
niej Chopinowskie dopiski: 

 — na pocz tku taktu, pomi dzy pi cioliniami  lub, co bardziej 
prawdopodobne, dwa postawione obok siebie krzy e (znak bar-
dzo charakterystyczny dla Chopina-pedagoga, tutaj wskazuj cy 
zapewne trudniejsze miejsce); 

 — palcowanie nad dwoma najwy szymi ósemkami (g2-f 2), najpraw-
dopodobniej 4 4 (ewentualnie 5 5). 

 Ze wzgl du na trudno ci w interpretacji znaków na czarno-bia ej 
fotokopii A1, nie wprowadzamy ich do tekstu nutowego. 
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t. 11  pr.r. Wariant ossia znajduje si  z tym w a nie okre leniem

 

w A1, wpisany przez Chopina na dodatkowej pi ciolinii nad teks-
tem g ównym, co dok adnie odtwarzamy w naszym wydaniu. Patrz 
te  komentarz do tego taktu w wersji 7a. 

 t. 14 i analog. pr.r. Tekst g ówny pochodzi z A1, wariant z – KL. 

 t. 24 (2a volta)  l.r. Trójd wi ki na 2. i 3. wier nucie taktu wyst -
puj  w A1 i KL, seksty – w A3. 

s. 37 t. 48  Po 2. wier nucie taktu A1 ma podwójn  kresk  taktow . 
Najprawdopodobniej Chopin zapomnia  postawi  kropki oznacza-
j ce repetycj , gdy  o intencji powtórzenia t. 49-64 wiadczy lewo-
stronny znak repetycji w t. 64, a powtórzenie t. 41-48 oznaczone 
lub wypisane jest we wszystkich pozosta ych ród ach. 

 
 
8. Walc f WN 55 
 
Spo ród pi ciu zachowanych autografów tego Walca tylko dwa s  dato-
wane. Nie pozwala to na ustalenie ich chronologii i utrudnia okre lenie 
wzajemnych powi za . Analiza statystyczna 46 miejsc, w których auto-
grafy ró ni  si  mi dzy sob  (nie uwzgl dniamy ukowania i innych, spo-
radycznie pojawiaj cych si  oznacze  wykonawczych), pozwala wysnu  
nast puj ce wnioski: 
— autograf ofiarowany pani Oury skupia w sobie elementy tworz ce 
najbardziej stabiln  cz  Chopinowskiej koncepcji Walca: w 43 na 46 
rozpatrywanych miejsc jego wersja jest potwierdzona wersj  przynaj-
mniej jednego, innego autografu; 
— autograf dedykowany pannie Gavard zawiera najwi ksz  liczb  ele-
mentów nale cych w ramach tej koncepcji do obszaru dynamicznej 
zmienno ci: a  w 21 miejscach ma on rozwi zania odmienne ni  pozo-
sta e autografy; 
— autografy dla pani Oury i panny Krudner s  najbardziej zbli one do 
siebie, co zgadza si  z dwudniowym zaledwie odst pem czasu mi dzy 
datami ich dedykacji; drug  tak  par  tworz  autograf Rothschildów  
i autograf dla hrabiny Eszterhazy. 
Osobnym zagadnieniem jest wersja Walca zawarta – z niewielkimi ró -
nicami – w kopii i wydaniu Fontany oraz wydaniu Wildta. Ró ni si  ona 
znacznie od wersji autografów (wszystkich), a autentyczno  pewnych 
elementów budzi powa ne w tpliwo ci (np. obni ona linia basu w t. 6-8 
czy niewykonalne ze wzgl du na rozpi to  r ki przed u enia nut baso-
wych w t. 13-17). Mo na przypuszcza , e Fontana dysponowa  jakim  
skrótowo notowanym autografem roboczym, z którego sporz dzi  kilka 
odpisów, z konieczno ci dope niaj c wed ug swojego uznania miejsca 
trudne lub niemo liwe do odczytania. Zachowany fragment by by jednym 
z nich, inne mog y pos u y  za podk ad obu wymienionym wydaniom. 
 

r ó d a  
AR Autograf ze spu cizny Rothschildów (Bibliothèque Nationale, Pa-

ry ). Walc rozpoczyna si  w nim bez przedtaktu, co mo e ozna-
cza , e jest to najwcze niejszy z zachowanych autografów. 

AE Autograf ofiarowany hrabinie Eszterhazy, z dedykacj , podpisem 
Chopina i okre leniem legato na pocz tku (Abbaye de Royau-
mont). Zawiera o ówkowe dopiski Chopina, wiadcz ce o wykorzy-
staniu go w czasie lekcji. 

AK Autograf wpisany do albumu Marie de Krudner, z dedykacj  i pod-
pisem Chopina, datowany „Pary , 8 grudnia 1842” (data bywa od-
czytywana mylnie jako 8 VI 1841; Bibliothèque Nationale, Pary ). 
Jako jedyny ma oznaczenie tempa, Allto [Allegretto]. 

AO Autograf ofiarowany Annie-Karolinie de Belleville-Oury, z dedy-
kacj  i podpisem Chopina, datowany „Pary , 10 grudnia 1842” 
(zbiory prywatne, fotokopia w Muzeum Fryderyka Chopina, War-
szawa). 

AG Autograf ofiarowany Elizie Gavard, z dedykacj  i podpisem Cho-
pina (Bibliothèque Nationale, Pary ). Stosunkowo liczne popraw-
ki wiadcz  o tym, e Chopin stara  si  zanotowa  przemy lan  
wersj  utworu, a nie tylko podarowa  czysty, okazjonalny r kopis. 

KX Kopia nieznanego kopisty, odtwarzaj ca z kilkoma b dami tekst  
AE (Bibliothèque Nationale, Pary ). 

KY Kopia AG sporz dzona przez innego, nieznanego kopist  (Biblio-
thèque Musicale de l’Opéra, Pary ). Bardzo czysta, staranna 
i wierna kopia zawiera sensowne propozycje rozwi za  kilku nie-
jasno ci notacji AG (t. 22 i 38 pr.r., t. 37 l.r., repetycja 2. cz ci). 

KC Kopia ze spu cizny ksi ny Marceliny Czartoryskiej, zdaniem Artu-
ra Hedleya pisana jej r k  (zbiory prywatne, fotokopia w Muzeum 
Fryderyka Chopina, Warszawa). Tekst KC najbardziej zbli ony 
jest do tekstu AE (nie licz c kilkunastu wyra nych b dów), za-
wiera te  jednak szereg elementów wskazuj cych na jej pocho-
dzenie od innego r kopisu (autografu lub kopii), nieznacznie ró -
ni cego si  od AE. wiadcz  o tym: oznaczenia wykonawcze nie-
obecne w AE oraz wersja t. 46-47 zgodna z t. 30-31 (pierwotna 
lub b dna), co mo e wskazywa  na u ycie w r kopisie b d cym 
podstaw  KC skrótu na oznaczenie t. 37-47. 

KF Kopia Juliana Fontany, z której zachowa a si  jedynie druga stro-
na, od t. 24 do ko ca (Biblioteka Publiczna, Bydgoszcz). KF wy-
kazuje istotne ró nice w stosunku do autografów (najwa niejsze 
w t. 25, 27 i analog., 34-35, 50 i 52). 

Wp Pierwsze wydanie polskie, I. Wildt, Kraków 1852, zawieraj ce 
tak e Walc h WN 19. Wed ug informacji podanej na ok adce, oba 
Walce zosta y w 1844 r. wpisane przez Chopina do albumu hra-
biny P*** [Plater], co w wypadku tego Walca wydaje si  – ze 
wzgl du na szereg miejsc w tpliwej autentyczno ci – ma o praw-
dopodobne. Mo na raczej przypuszcza , e wydawca, dysponu-
j c jednym autografem z albumu (Walca h), dla celów marketin-
gowych do czy  drugi, pochodz cy z innego ród a, nie precyzu-
j c jego pochodzenia. Tekst wykazuje tylko niewielkie odchylenia 
od wersji KF, wydaje si  jednak, e niektórych z nich nie da si  
wyt umaczy  ewentualnymi b dami lub adiustacjami wydawcy (np. 
w t. 34-35 Wp ma – wbrew KF – rytm zgodny z rytmem autogra-
fów). Sugeruje to, e podk adem do Wp by  inny r kopis, oparty 
na tym samym ródle co KF. Wydanie zawiera kilka niew tpli-
wych b dów. 

WF Dwa niemal jednobrzmi ce wydania po miertne, francuskie i nie-
mieckie, zredagowane przez Juliana Fontan , obejmuj ce trzy 
Walce (nr 1 Ges WN 42, nr 2 f WN 55, nr 3 Des WN 20): 

WfF Wydanie Fontany francuskie, J. Meissonnier Fils (J. M. 3527), 
Pary  VII 1855. Tekst wysoko ciowo-rytmiczny WfF tylko w mini-
malnym stopniu odbiega od wersji Wp, jednak niektóre ró nice 
graficzne wskazuj  raczej na pochodzenie obu wyda  od wspól-
nego ród a ni  na bezpo redni  zale no . Wszystkie oznacze-
nia wykonawcze WfF s  zapewne dodatkiem Fontany, z jego te  
inicjatywy wypisano nutami wszystkie powtarzane fragmenty. 

WnF Wydanie Fontany niemieckie, A. M. Schlesinger (S. 4396), Berlin 
VII 1855, oparte zapewne na odbitce korektorskiej WfF. W WnF 
zeszyt z tymi trzema Walcami opatrzony zosta  nieautentycznym 
numerem opusowym 70. 

F = KF, WF i Wp (ze wzgl du na brak KF, w t. 1-23 F = WF i Wp). 
 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy dwie wersje Walca, oparte na AO i AG. Przy wyborze tych 
w a nie autografów brali my pod uwag  nast puj ce argumenty: 
— tekst AO budzi najmniej w tpliwo ci, gdy  niemal wszystkie zapisa-
ne w nim wersje wyst puj  tak e w innych autografach; 
— AG zawiera najwi cej oznacze  wykonawczych i nosi lady cyzelo-
wania szczegó ów; 
— teksty obu tych autografów ró ni  si  na tyle wyra nie, e mo na je 
uzna  za odmienne wersje utworu. 
Do ka dej z wersji do czamy w formie wariantów najistotniejsze muzy-
cznie, autentyczne odmiany wyst puj ce w pozosta ych ród ach. 
Nieliczne oznaczenia dynamiczne, wyst puj ce tylko w AG, AE i KC, po-
dajemy w obu wersjach Walca. Chopinowskie palcowanie pochodzi z AE. 
Wersj  kopii Fontany, zredagowan  na podstawie F, podajemy w do-
datku (s. 60-61). 
 
8a. Wersja autografu dla pani Oury. Podajemy tekst AO. Warianty 
pochodz  z AK i KF. Oznaczenia wykonawcze w nawiasach zaczerp-
ni te s  z AK, AG, AE i KC. 
W poni szej cz ci komentarza, oprócz omówienia problemów redakcyj-
nych tej wersji, sygnalizujemy wa niejsze odmiany tekstu Walca w in-
nych ród ach. Nie odnotowujemy licznych b dów KC. 
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s. 38

 

Początek pr.r. W źródłach spotykamy następujące wersje począt-
ku (pomijamy ewentualne oznaczenia wykonawcze z wyjątkiem 
łuków i akcentów):

   AR              
 

                      KX, Wp    

         AE, KC    

 AO, AK, AG (→KY), WF   

 W Wp nie ma łuku, a w WF łuk rozpoczyna się od 1. ósemki. 
 Allegretto występuje w AO i AK, a legato w AE (→KX) i KC. 

 t. 1, 9, 13, 29 i 45  Określenia dynamiczne w nawiasach pochodzą 
z KC. 

 
t. 1 i 52  Powtórzenie całości Walca jest oznaczone w KF i Wp,  
a wypisane nutami w WF. Zarówno sama idea takiego powtórze-
nia, jak i połączenie t. 52 z 1 mają cechy autentyczności: 

 — zbliżoną formę miał pierwotnie Walc a op. 34 nr 2, gdyż koda 
(od 3. ćwierćnuty t. 152) była dopisana później; trzon Walca stano-
wi dwukrotnie powtórzona, zamknięta muzycznie całość, jaką two-
rzą t. 17-84; 

 — połączenie harmoniczne zapisane w wersji wariantu t. 52 po-
jawia się kilkakrotnie w utworach Chopina, patrz Walc As WN 28, 
t. 11-12 (tekst nutowy i komentarz). 

 Patrz też komentarz do t. 52. 

 t. 4  l.r. Podajemy wersję AO i AK. W pozostałych źródłach nie ma 
pauzy na 3. ćwierćnucie taktu: w AR i AE (→KX) jest powtórzony 
akord as-c1-as1, AG (→KY) ma inną wersję, F – jeszcze inną (patrz 
wersja 8b i Dodatek). 

 t. 5  pr.r. Przednutka es2 występuje w AO, AK, AR i F, nie ma jej 
w AG (→KY), AE (→KX) i KC. 

 t. 5-6  l.r. Na 3. ćwierćnucie taktu AK ma pauzę w t. 5, a tercję 
as-c1 w t. 6. Podajemy zgodną wersję pozostałych rękopisów. 
Por. komentarz do t. 12-13. 

 t. 6-8  l.r. Wersja F, w której bas schodzi aż do B1, budzi wątpli-
wości natury stylistycznej: obniżenie to nie znajduje kontynuacji 
ani w następnej frazie, ani w całym dalszym biegu utworu. Wzmac-
nianie lub obniżanie linii basu należało do najczęstszych adiusta-
cji Fontany w redagowanych przezeń Oeuvres posthumes. 

 t. 7  l.r. AG (→KY) ma obniżoną pozycję akordów na 2. i 3. ćwierć-
nucie taktu. Identyczny akord, lecz tylko na 2. ćwierćnucie taktu, 
ma F. 

 t. 9  l.r. Na początku taktu AG (→KY) i AE (→KX) i KC mają As. 

 t. 11  pr.r. Wariant pochodzi z AK. Tego typu urozmaicenie moty-
wu przez rozdrobnienie dłuższych wartości jest bardzo charakte-
rystyczne dla Chopina (por. komentarz do Mazurka g op. 24 nr 1, 
t. 59). 

 t. 12  pr.r. Ozdobnik na początku taktu mają tylko AO i AK. 
 L.r. Jako najwyższą nutę akordu na 2. ćwierćnucie AO i AK mają 

f1; w pozostałych źródłach występuje d1. 

 t. 12-13  l.r. Podajemy wersję AO. W AK pauza na 3. ćwierćnucie 

pojawia się w t. 13: . Pozostałe źródła 

nie mają pauz w tych taktach. 

 t. 15-16  pr.r. Zwraca uwagę odmienna wersja melodii pojawiają-
ca się w F. Jej autentyczność wydaje się niewątpliwa – por. bardzo 
podobny zwrot w powstałym tylko nieco wcześniej Sostenuto WN 
53, t. 19-20. Może to być zatem pierwsza redakcja tego fragmentu. 

 

t. 18  pr.r. Wariant pochodzi z AK (wersję tę ma też AE). Pozosta-
łe źródła mają wersję z fis2, którą podajemy w tekście głównym. 

 L.r. AG (→KY) ma inną wersję akompaniamentu, a F – jeszcze 
inną (patrz wersja 8b i Dodatek). Podajemy tekst AO i pozostałych 
rękopisów. 

 t. 21  l.r. Podajemy tekst AO. W AK na 2. i 3. ćwierćnucie wystę-
pują sekundy as-b (jak w t. 37). Pozostałe źródła mają trójdźwię-
ki f-b-des1. 

 t. 22 i analog. pr.r. Na 1. ćwierćnucie tych taktów podajemy tekst 
AO. Poniżej zestawiono figury melodyczne użyte w tych miej-
scach w poszczególnych źródłach (3 = triola): 

   t. 22    30    38    46 
 AR      3               
 AE      3              
 AO      3         3      
 AK      3         3     
 AG   lub 3    3  lub 3     3 
 F                   
 (Pisownia AG jest niejasna – patrz komentarz do wersji 8b.)  

W kopiach powyższe wersje są już tylko powtórzone (nie zawsze 
dokładnie). 

 t. 22  pr.r. Na 3. ćwierćnucie taktu AR ma rytm . 
 L.r. Na 2. i 3. ćwierćnucie AK ma akordy f-as-des1. Wersja ta ma 

raczej przypadkowy charakter, gdyż Chopin nie powtórzył jej  
w identycznym kontekście w t. 38. Podajemy tekst AO i pozosta-
łych rękopisów. Por. tekst nutowy i komentarz do t. 22 i 38 wersji 
zamieszczonej w Dodatku (s. 60-61). 

s. 39
 t. 25 i 41  l.r. Akompaniament różni się w źródłach zarówno liczbą 

uderzeń, jak i układem akordów: 

 AR i AO ; 

 AK  (t. 25) , w t. 41 AK = AR i AO; 

 AE (→KX) ; 

 AG (→KY) ; 

 F  . 

 Przyjęta przez nas wersja występuje najczęściej, jest najprostsza 
i wygodna pianistycznie (akompaniament nie nachodzi na pasaż 
pr.r.). 

 t. 26, 34 i 42  pr.r. Arpeggio na początku taktu występuje w AO 
tylko w t. 26. W innych źródłach pojawia się także w pozostałych 
taktach:   t. 26  t. 34 t. 42 

   AR   +   +  - 
      AE (→KX)   +  -   + 
   AK  -  -   + 
   AO   +  -  - 
  AG (→KY), KC  -  -  - 
      F   +   +   + 
 W tej sytuacji wydaje się, że decyzję o ewentualnym użyciu ar-

peggia w jednym lub kilku z tych miejsc należy pozostawić sma-
kowi wykonawcy. 

 Pr.r. Nuta des2 jest powtórzona na 3. ćwierćnucie taktu w AK, 
AO i F. W pozostałych źródłach przedłużono punktem brzmienie 
półnuty des2 na początku taktu. 

 t. 27-29 i 43-45  l.r. Źródła różnią się tu licznymi detalami akom-
paniamentu. W poszczególnych taktach większość wersji źródeł 
pokrywa się z przynajmniej jedną z wersji podanych przez nas. 
Odmienne wersje pojawiają się jedynie w AE (→KX) i KC: es1-as1 
lub c1-es1-as1 (notacja niewyraźna) jako 2. ćwierćnuta t. 27 i 43 
oraz seksta es-c1 jako 2. i 3. ćwierćnuta t. 28 i 44. 
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t. 30 i 46  l.r. Na 2. wier nucie taktu AG ma f-as-des1. Pozosta e

 

ród a maj  – zgodnie z AO – sekst  f-des1 (jedynie w t. 30 w AR 
znajduje si  trójd wi k f-b-des1). 

 t. 32  l.r. AG jako jedyne ród o ma urozmaicaj c  przebieg har-
moniczny odmienn  wersj  3. wier nuty taktu. 

 t. 33  l.r. Tak jak w t. 25 i 41, ród a ró ni  si  obecno ci  lub bra-
kiem uderzenia na 2. wier nucie taktu. Pauza wyst puje tylko  
w AO i AK (w tym ostatnim autografie na 3. wier nucie pojawia 
si  seksta es-c1).  

 t. 34  pr.r. Rozpoczynaj ca takt seksta g1-es2 jest w AR arpeggio-
wana. Równowa n  wersj  z przy czon  przednutk  ma F. 

 t. 34-35  l.r. Przyj ta przez nas wersja wyst puje w AO i AE 
( KX). W AG ( KY) i F nuta g1 pojawia si  ju  na 2. wier nucie 
t. 34, a w AR dopiero w akordach t. 35. AK ma w t. 34 dwa razy 
akord d-g-h. 

 t. 35  pr.r. Na pocz tku taktu AK i F maj  sekst  f1-d 2, przy czym 
w F jest ona po czona ukami z sekst  w poprzednim takcie. 
Podajemy zgodn  wersj  pozosta ych róde . 

 t. 36  pr.r. Zamiast pauz na pocz tku taktu AK i F maj  nuty prze-
trzymane z poprzedniego taktu: AK samo c2, pozosta e – ca  
sekst  es1-c2. 

 L.r. Akord c-moll jest podstaw  harmonii tego taktu we wszystkich 
ród ach oprócz AG, w którym Chopin zast pi  go czterod wi -

kiem zmniejszonym c-a-es1-ges1-c2. 

 t. 42  pr.r. Arpeggio pochodzi z AK. Por. komentarz do t. 26 i 42 
drugiej wersji Walca (8b). 

 t. 50  W  F takt ten oparty jest na innej harmonii. Wersja ta, mimo 
e nie potwierdzona w innych ród ach, mo e by  autentyczna – 

por. odmiany harmoniczne pojawiaj ce si  tylko w AG w t. 32 i 36. 

 t. 52  Wariant pochodzi z KF i Wp. Nie uwzgl dniamy zapisanego 
tam przed u enia 1. nuty l.r. do warto ci pó nuty, gdy  w ród ach 
tych zbyt cz ste u ycie tego chwytu (por. Dodatek, s. 60-61) jest 
najprawdopodobniej nieautentyczne. Równie  WF ma podobn  
wersj :   

 

 

 Przetrzymanie tercji as-c1 w l.r. jest z pewno ci  dodatkiem Fon-
tany, gdy  zapis tej wersji wymaga by oznaczenia powtórki Dal 
Segno w innym miejscu ni  zosta o to zanotowane w KF i Wp. 
Jest natomiast wi cej ni  prawdopodobne, e intencji Chopina 
odpowiada przetrzymanie c2 w pr.r., gdy  ze wzgl du na uk w t. 1 
nawet brak uku w t. 52 – jak jest w KF i Wp – nie wyklucza takie-
go odczytania; por. Walc h WN 19, pocz tek (wraz z komenta-
rzem) i t. 80-81 oraz komentarz do Mazurka a WN 60, t. 48. 

 
8b. Wersja autografu dla panny Gavard. Podajemy tekst AG. 
Warianty pochodz  z AK i AE. Oznaczenia wykonawcze w nawiasach 
zaczerpni te s  z AE (t. 1 i 20) i KC (t. 1, 9, 13, 29 i 45). 
s. 40 Pocz tek  Okre lenie legato pochodzi z AE ( KX) i KC. 

 t. 11  pr.r. Wariant pochodzi z AK. Tego typu urozmaicenie moty-
wu przez rozdrobnienie d u szych warto ci jest bardzo charaktery-
styczne dla Chopina. 

 t. 18  pr.r. Wariant pochodzi z AE (wersj  t  ma tak e AK). 

 t. 19  pr.r. Jako 4. ósemk  cz  pó niejszych wyda  zbiorowych 
podaje b dnie c2. 

 t. 20-52  Powtórzenie tego fragmentu oznaczone jest w AG nie-
dok adnie: znak rozpoczynaj cy repetycj  wpisany jest przed 3. 
wier nut  t. 20, brak jednak odpowiedniego znaku na ko cu 

utworu. KY ma oba znaki repetycji. 

 t. 22 i 38  pr.r. Tekst g ówny i wariant to dwa sposoby rozszyfrowa-
nia niejasnego zapisu AG w t. 22 (t. 38 nie jest wypisany; patrz 

komentarz do t. 37): 
3

. W KY zapis ten uzu-

pe niono w sposób, który mo na uwa a  za równowa ny morden-

towi: 
3

. Odczytanie to ma t  zalet , e wersje 

tego taktu i trzech taktów do niego analogicznych nie s  identy-
czne; zasada ta jest przestrzegana we wszystkich pozosta ych 
autografach. Dlatego wersj  z mordentem, notowanym w zwyk y 
sposób, dajemy jako g ówn . 

s. 41 t. 25 i 41  l.r. W cz ci pó niejszych wyda  zbiorowych na 2. i 3. 
wier nucie podano b dnie akordy des1-es1-g1. 

 t. 37  l.r. W AG partia l.r. nie zosta a w tym takcie zanotowana. 
Mo na to wyja ni  na dwa sposoby: 

 — Chopin uwa a  ten takt za pocz tek odcinka zapisanego skró-
towo jako powtórzenie t. 21-30, wpisa  wi c tylko inn  ni  w t. 21 
parti  pr.r.; prowadzi to do wersji g ównej, b d cej powtórzeniem 
t. 21; 

 — Chopin napisa  parti  pr.r. tego taktu, oznaczy  skrótowo lite-
rami od „a” do „i” nast pne 9 taktów jako powtórzenie t. 22-30, 
a o partii l.r. – takiej jak we wszystkich pozosta ych ród ach – 
zapomnia ; mo liwo  t   uwzgl dniamy jako wariant. 

 
 
9. Walc a WN 63 
 

r ó d a  
AI Autograf roboczy, bez oznacze  wykonawczych (Bibliothèque Na-

tionale, Pary ). Od pó niejszej wersji czystopisu ró ni si  kilkoma 
szczegó ami akompaniamentu i rytmu melodii. 

A Autograf-czystopis, opatrzony tytu em Walec (Bibliothèque Natio-
nale, Pary ). Stanowi  podstaw  wszystkich wyda  utworu, z któ-
rych najwcze niejsze przygotowa y (wraz z faksymile obu autogra-
fów) Suzanne i Denise Chainaye w numerze specjalnym czasopis-
ma „La Revue Musicale” (Richard-Masse, Editeurs, Pary  1955). 

 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst A. Nie zawsze precyzyjne ukowanie dope niamy zgod-
nie z sensem muzycznym i analogicznymi fragmentami. 

s. 42 t. 15  pr.r. Tryl nad 1. nut  pochodzi z AI. Jego brak w A jest za-
pewne wynikiem nieuwagi Chopina, na co wskazuje: 

 — mordent w podobnym kontek cie melodycznym w t. 51; 
 — brak uków w t. 9-16, wype niaj cych w A drug  linijk  tekstu; 

dowodzi to os abienia uwagi Chopina, który zapisa  w tym frag-
mencie jedynie nuty. 

 
 
DODATEK 
 
(2a). Walc h WN 19 
Wersja wydania polskiego 
 

r ó d a  –  patrz komentarz do wersji g ównych Walca, s. 4. 
 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst Wp, porównany z pozosta ymi ród ami dla wyelimino-
wania prawdopodobnych b dów. 

s. 46 t. 3 i 80  l.r. Uj te w nawias nuty cis1 mog  by  wynikiem z ego 
odczytania autografu (patrz komentarz do wersji 2a, t. 7, 8 i 40 
na s. 5). 
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t. 6-7  pr.r. Zgodna wersja wszystkich pozosta ych róde  wiad-
czy o niew tpliwym przeoczeniu w Wp uku przetrzymuj cego d 3. 
Por. te  analogiczne t. 38-39. 

 t. 7, 8 i 40 l.r. Uj te w nawias nuty cis1 mog  by  wynikiem z ego 
odczytania autografu (patrz uwaga do tych taktów w komentarzu 
do wersji 2a na s. 5). 

 t. 16  Sposób zako czenia Walca nie zosta  w Wp oznaczony 
(brak Fine). Proponujemy zako czenie w t. 16, zgodnie z KZ. 

s. 47 t. 34  pr.r. Przed ostatni  nut  Wp ma b dnie . Jest to prawdo-
podobnie nietrafna adiustacja wydawcy. 

 t. 36-37  l.r. Na pocz tku taktu Wp ma b dnie d. Dwukrotny b d 
staje si  prawdopodobny przy za o eniu, e akompaniament  
w t. 37 by  w [A3] oznaczony skrótowo jako powtórzenie t. 36 
(jak jest w KY). 

s. 48 t. 74 i 76  pr.r. Brak w Wp kasowników obni aj cych gis2 na g2 to 
najprawdopodobniej wynik przeoczenia. 

 t. 79-80  pr.r. Poniewa  w adnym z pozosta ych róde  nie wyst -
puje uderzenie nuty melodycznej na pocz tku t. 80, tercja ais1-
cis2 najprawdopodobniej mia a by  w Wp przetrzymana. 

 
 

(2b). Walc h WN 19 
Wersja wydania J. Fontany 
 

r ó d a  –  patrz komentarz do wersji g ównych Walca, s. 4. 
 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst WfF. 

s. 49 t. 13, 15 i analog. W WnF brak oznacze  dynamicznych w tych 
taktach. 

s. 50 t. 40-41  WnF ma tu dodatkowo rit. w t. 40 i tempo w t. 41. 

 t. 56-59 i analog. WnF nie ma w tych taktach ani oznacze  ago-
gicznych, ani dynamicznych, z wyj tkiem rit. w t. 168. 

s. 51 t. 94-95  Zamiast rit. w t. 95 WnF ma riten. w t. 94. 

 t. 97  WnF ma tu dodatkowo . 
 
 

(7a). Walc As WN 47 
Najwcze niejsza wersja 
 

r ó d a  –  patrz komentarz do wersji g ównych Walca, s. 12. 
 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst KFr porównany z KXI. 

s. 54 t. 7, 15 i analog. pr.r. W KXI drobne nutki s  po czone wi za-
niem szesnastkowym. 

 t. 11 i 43  l.r. Nuty a na 2. i 3. wier nucie wyst puj  w KFr, ale 
nie w KXI. 

 Pr.r. Na 3. wier nucie taktu KXI ma rytm . 

 t. 15 i 47  l.r. Nuty es na 2. i 3. wier nucie t. 15 wyst puj  w KFr, 
ale nie w KXI. W t. 47 KFrII i KXI maj  ten sam tekst, co w t. 15. 
KFrI ma najprawdopodobniej b dn  wersj  – patrz komentarz 
do t. 47-48. 

 t. 16 i 48  Podajemy Fine w t. 16, jak jest w KXI. W KFr wska-
zówka ta znajduje si  w t. 48, co zapewne nie odpowiada intencji 
Chopina (por. wersje g ówne tego Walca i uwag  o formie w ko-
mentarzu do wcze niejszej wersji Walca h WN 19). 

 

t. 17 i analog. pr.r. Na ko cu tych taktów KXI ma rytm . 

 t. 24  l.r. Na ko cu taktu KXI ma wier nut  b, jak w poprzednich 
taktach. 

s. 55 t. 47-48  l.r. W ca ym t. 47 oraz na 1. i 2. wier nucie t. 48 KFrI 
ma tekst taki jak w t. 7-8 (39-40). O niew tpliwej pomy ce kopisty 
wiadczy KFrII, w której zgodnie z KXI wyst puje wersja t. 15-16. 

 t. 49-56 l.r. Podajemy dok adniejsze oznaczenia wykonawcze KXI. 
W KFr wyst puje jedynie stringendo w t. 49-50 i fermata w t. 56. 

 t. 56 i 72  l.r. Podajemy wersj  KFr. Zamiast 2 pierwszych wier -
nut KXI ma pó nut  As. 

 
 
(7b). Walc As WN 47 
Wersja wydania J. Fontany 
 

r ó d a  –  patrz komentarz do wersji g ównych Walca, s. 12. 
 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst WF. 
 
 
(8). Walc f WN 55 
Wersja wydania polskiego i kopii J. Fontany 
 

r ó d a  –  patrz komentarz do wersji g ównych Walca, s. 14. 
 
Z a s a d y  r e d a g o w a n i a  t e k s t u  n u t o w e g o  
Podajemy tekst Wp. Tam, gdzie KF lub WF maj  wersje potwierdzone 
przez autografy, zast pujemy nimi wersje Wp, w tej sytuacji z pewno -
ci  nieautentyczne. Zgodnie z KF i Wp nie podajemy adnych oznacze  
wykonawczych. (Zachowany fragment KF zaczyna si  w t. 24.) 

s. 60 Pocz tek  pr.r. uk przetrzymuj cy c2 znajduje si  tylko w WF. 

 t. 12-17 oraz 21-24 i analog. l.r. Przyjmujemy uproszczon  grafi-
cznie notacj  tych taktów wyst puj c  w KF i w wi kszo ci miejsc 
w WF. W Wp nad pó nutami dodano pauzy, a akordy notowane 
s  z laseczkami do góry. 

 t. 20 (1a volta)  pr.r. W Wp i WF tak e pó nuta es1 ma kropk  prze-
d u aj c  warto , co jest oczywistym b dem wobec e1 w akor-
dzie na 3. wier nucie l.r. 

 t. 21-24 i analog. oraz 49-52 (1a volta)  l.r. ród a ró ni  si  war-
to ciami pierwszej, przed u anej nuty. KF ma wsz dzie pó nuty, 
za  Wp i WF – na ogó  pó nuty z kropkami: 

 — w Wp pó nuty bez kropek wyst puj  tylko w t. 31 i 45; 
 — w WF, w którym nakazane przez Dal Segno powtórzenie ca o-

ci Walca jest wypisane nutami, pó nuty bez kropek wyst puj  
w t. 40 i 45-47 za pierwszym razem, a w t. 24, 29-31 i 45 za 
drugim. 

 Kieruj c si  wzgl dami harmonicznymi, przyjmujemy zwyk e pó -
nuty w t. 30, 46 i 52 (1a volta), a punktowane w pozosta ych. 

 t. 22 i 38  l.r. W obu taktach podajemy wersj , któr  KF ma w t. 38. 
WF i Wp maj  na 3. wier nucie akord es-g-des1, co jest z pew-
no ci  dowoln  zmian  (przez analogi  do t. 30 i 46, nieuzasad-
nion  wobec innego nast pstwa harmonicznego). 

s. 61 t. 24 i 40 l.r. Nuta c1 na 2. wier nucie wyst puje w KF i Wp 
w obu tych taktach, a w WF tylko w t. 40. Niezgodno  róde  
wskazuje na mo liwo  jakich  pomy ek, dlatego w obu taktach 
nut  t  traktujemy fakultatywnie (por. podobne t. 32 i 48). 

 t. 27 i 43 pr.r. Przed 1. tercj  na 2. wier nucie taktu w KF i Wp 
brak  podwy szaj cego b1 na h1. 
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 t. 33 pr.r. Jako ostatni  nut  Wp ma najwidoczniej b dnie d 2. 

 t. 34 l.r. W obu akordach Wp ma dodatkowo b dn  nut  es1. 

 t. 35-36 pr.r. W obu taktach KF ma rytm . 

 t. 50 pr.r. W KF nie ma  podwy szaj cego es1 na e1. 

 t. 52 (1a volta)  Podajemy wersj  KF i Wp. uk przetrzymuj cy c2 
znajduje si  tylko w WF. Patrz komentarz do tego taktu w wersji 
8a. 

 
 
Utwory zaginione, niedost pne i w tpliwe 
 
W spisie Ludwiki J drzejewiczowej (patrz charakterystyka IJ w komen-
tarzu do Walca E WN 18) znajduj  si  incipity sze ciu walców, które – 
gdyby zachowa y si  w kompletnej postaci – znalaz yby si  w niniejszym 
tomie. Podajemy je wraz z wszystkimi dotycz cymi ich adnotacjami. 
 
Walc C. „1824 Data niepewna z dawniejszych”: 

 
(Mimo kilku w tpliwo ci pozostawiamy zapis bez poprawek, gdy  trud-
no jednoznacznie wskaza  miejsca b dów i sposoby ich poprawienia.) 
 
Walc C. „1826”: 

 
(Poprawiamy oczywiste b dy: metrum z 3/4 na 3/8 i doln  nut  akor-
dów w t. 1-3 z e na g.) 
 
Walc As. „1827 Valse”: 

 
(Nie jest pewna warto  rytmiczna przedtaktu: pod ósemk  es1 w pr.r. 
wpisana jest w l.r. pauza wier nutowa; podajemy bardziej prawdopo-
dobn  wersj  z wier nut .) 
 

Walc d. „1828 Valse la partenza”: 

 
Tytu  la partenza (odjazd) ma by  mo e zwi zek z jednym z Chopinow-
skich wyjazdów, letnim do Sannik lub wrze niowym do Berlina. 
 
Walc As. „1829 Valse v[el] 30”: 

 
(Poprawiamy b dne oznaczenie metrum z 3/4 na 3/8.) 
 
Walc Es. „Valse 1829 v[el] 30”: 

 
(W t. 3 poprawiamy najprawdopodobniej b dn  1. ósemk  dolnego g osu 
pr.r. z g1 na as1) 
 
Istnieje by  mo e jeszcze Walc H, którego autograf Chopin ofiarowa  
Madame Erskine 12 X 1848 (nazwisko i data znajduj  si  na pisanej r k  
Chopina karcie tytu owej). R kopis przechowywany jest jednak w nie-
dost pnych zbiorach prywatnych i w chwili obecnej nie mo na zweryfi-
kowa  jego zawarto ci. 
 
Przypisywany Chopinowi Walc Es o charakterze lendlera, wydany przez 
Ferdynanda Hoesicka wraz z Walcem As WN 28 (patrz komentarz do 
tego Walca) w firmie Breitkopf & Härtel: 

8

 
zdradza zbyt ma o cech muzyki Chopinowskiej, aby go uzna  za auten-
tyczny. Oceny tej nie podwa a wiadectwo Hoesicka, który r kopis tego 
utworu znajduj cy si  w albumie Emilii Elsner uzna  za autograf Cho-
pina, gdy  zas u onemu biografowi kompozytora zdarza o si  pope nia  
b dy przy identyfikacji jego pisma. Dlatego utworu tego nie zamiesz-
czamy w naszym wydaniu. 
 

 
Jan Ekier 

Pawe  Kami ski  
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