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KOMENTARZ  WYKONAWCZY 
 
 
Uwagi dotycz ce tekstu nutowego 
 
W a r i a n t y  opatrzone jakim  okre leniem, np. Piano à 6 octaves, zo-
sta y w ten sposób oznaczone w ród ach, uj cie okre lenia w nawiasy 
kwadratowe oznacza, e wariant pojawia si  w ród ach, lecz bez ad-
nych okre le . Pozosta e warianty wynikaj  z rozbie no ci przekazów 
autentycznych lub z niemo no ci jednoznacznego odczytania tekstu. 
Drobne autentyczne odmiany (pojedyncze nuty, ozdobniki, uki, akcenty, 
znaki pedalizacji itp.), które mo na uwa a  za warianty, uj te s  w nawia-
sy okr g e ( ). Dodatki redakcyjne ujmowane s  w nawiasy kwadratowe [ ]. 
Wykonawcom, którzy nie s  zainteresowani problemami ród owymi 
i pragn  oprze  si  na jednym, bezwariantowym tek cie, mo na pole-
ci  tekst podany na g ównych pi cioliniach, z uwzgl dnieniem wszel-
kich oznacze  uj tych w nawiasy. 
Zaznaczone lini  przerywan  wskazówki dotycz ce podzia u mi dzy 
praw  i lew  r k  pochodz  od redakcji. 
Generalne problemy interpretacji dzie  Chopina zostan  omówione 
w osobnym tomie pt. Wst p do Wydania Narodowego, w cz ci zaty-
tu owanej Zagadnienia wykonawcze. 
 
Skróty: pr.r. – prawa r ka, l.r. – lewa r ka, t. – takt, takty. 
 
 
 

Hexameron 
 
Liczne w tym utworze zestawienia  r y t m ó w  p u n k t o w a n y c h  i  t r i o l  
nale y wykonywa  w sposób wynikaj cy z podpisania nut w pionie.  
W zdecydowanej wi kszo ci sytuacji (t. 67-85, 87-95, 99, 103, 107,  
1. po owa 108, 111, 119, 139-145 – pr.r., 290-297, 302-306, 408-411) 
oznacza to, e szesnastka powinna by  uderzona razem z ostatni  
nut  trioli ósemkowej (w t. 223, 229-230 i 233 trzydziestodwójka razem 
z ostatni  nut  trioli lub sekstoli szesnastkowej). Jedynie ostatnia 
szesnastka pr.r. w t. 108 i szesnastki l.r. w t. 139-144 wymagaj  naj-
prawdopodobniej uderzenia po 3. nucie trioli. Por. Komentarz ród owy. 
 
Oryginalne  p a l c o w a n i e  Liszta oznaczone jest nieco wi kszymi cy-
frami o kroju prostym 1 2 3 4 5, w odró nieniu od palcowania redak-
cyjnego, wypisanego mniejszymi cyframi pochy ymi 1 2 3 4 5. 

s. 12 t. 45 i 47  l.r. Trudno rozstrzygn , czy motywy opatrzone nazwa-
mi instrumentów mia y w intencji Liszta by  wykonywane w wersji 
solowej. Zdaniem redakcji mo liwe s  oba rozwi zania. Uwzgl d-
nienie motywu Vc. i Cb. w t. 47 wymaga zrezygnowania z tremo-
landa wyst puj cego w tek cie g ównym. 

s. 18 t. 139-145  Nale y zwróci  uwag  na odmienn  notacj  i wyko-
nanie rytmów  w prawej i lewej r ce: szesnastki pr.r. powin-
ny by  uderzane równocze nie z 3. nut  triol l.r., natomiast 
szesnastki l.r. – po. 

s. 29 t. 282-288  Odmienna notacja arpeggiów w t. 282 i 286 nie ozna-
cza ró nicy wykonania. Zdaniem redakcji wszystkie arpeggia  
w t. 282-288 mo na wykonywa  w sposób ci g y od nuty basowej 
w l.r. do nuty melodycznej, któr  w zale no ci od kontekstu mo -
na gra  pr.r. lub l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
s. 31 t. 313-314  pr.r. Nie jest jasne, jak nale y rozumie  uki cz ce 

kolejno 4 wier nuty e4 w t. 313 i górn  nut  akordu na pocz tku 
t. 314. Odczytane dos ownie, wydaj  si  one mie  znaczenie prze-
trzymuj ce; by by to jednak e zapis czysto teoretyczny i niepo-
trzebnie skomplikowany. Redakcja proponuje 3 rozwi zania: 

 — uderzanie ka dej z 5 zapisanych nut e4; 
  — uderzanie 1. i 5. z nich, a wi c tylko na pocz tku taktów; 
 — uderzanie 1., 3. i 5. z nich. 

 t. 314  atwiejsze palcowanie: 

 

2 1 4 1 2 1 4 1 2

3 1 5 2 5 1 3  

s. 32 t. 339  Liszt mia  prawdopodobnie dwie nieco odmienne koncepcje 
dynamiczne tej ko cówki frazy: 

 — kulminacj  cresc. na pocz tku t. 339; 
 — cresc. a  do ostatniej, zaakcentowanej wier nuty as. 

s. 34 t. 364-391  Zdaniem redakcji wykonanie fragmentu oznaczonego 
jako Tutti mo na potraktowa  fakultatywnie. Za jego uwzgl d-
nieniem  przemawia efektowna faktura i oryginalny post p harmo-
niczny, przeciwko – do  dok adne powtórzenie schematu kon-
strukcyjno-harmonicznego poprzedniego odcinka (t. 332-363). 

 
 
 

„Bo e, co  Polsk ” 
Harmonizacja dawnej wersji pie ni 

s. 49 t. 13  l.r. =  

 
 
Wariacje na temat z „Kopciuszka” Rossiniego 
na flet i fortepian 
 
Przy identyfikowaniu utworu, np. w programach koncertów, redakcja 
zaleca wymienianie obu prawdopodobnych autorów Wariacji: Fryderyka 
Chopina i Józefa Cichockiego (patrz Komentarz ród owy). Podaj c 
bardziej szczegó owe informacje o utworze, mo na doda , e Chopin 
skomponowa  najprawdopodobniej tylko 3. wariacj . 
 
W partii fletu wyst puj  dwa rodzaje znaków  s t a c c a t o:  kliniki i kropki. 
W czasach m odo ci Chopina znaczenie tych znaków nie zawsze by o 
ró ne: najcz ciej stosowanym znakiem by  klinik, kropek u ywano za  
przede wszystkim w po czeniu z ukami. Wykonawca Wariacji powi-
nien wi c przy wyborze artykulacji kierowa  si  nie dos ownym odczy-
taniem oznacze , a raczej wyczuciem charakteru motywów i fraz. 

 
Jan Ekier 

Pawe  Kami ski  
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KOMENTARZ  RÓD OWY  /SKRÓCONY/ 
 
 
Uwagi wst pne 
 
Niniejszy komentarz przedstawia w skróconej formie zasady redago-
wania tekstu nutowego poszczególnych utworów i omawia wa niejsze 
rozbie no ci pomi dzy ród ami. Dok adn  charakterystyk  róde , ich 
filiacj , uzasadnienie wyboru róde  podstawowych, szczegó owe ze-
stawienie wyst puj cych mi dzy nimi ró nic, a tak e reprodukcje cha-
rakterystycznych ich fragmentów zawiera oddzielnie wydany Komen-
tarz ród owy. 
 
Skróty: pr.r. – prawa r ka, l.r. – lewa r ka, t. – takt, takty, fl. – flet. Znak  
symbolizuje powi zanie róde , nale y go czyta  jako „i oparte na nim”. 
 
 
 

Zawarto  tomu 
 
W niniejszym Suplemencie znalaz y si  utwory powsta e z udzia em 
Chopina, które jednak nie wysz y w ca o ci spod jego pióra. Materia  to-
mu mo na podzieli  na trzy grupy: 
1. Wariacje na temat Belliniego (Hexameron), dzie o 6 kompozytorów, 
w tym Chopina, który napisa  jedn  z wariacji; wariacja ta jest jedyn  
kompozycj  w tym tomie, przygotowan  przez Chopina do druku. 
2. Ró ne kompozycje, w których autorstwo Chopina mo na przekonu-
j co wykaza  tylko w odniesieniu do pewnych fragmentów (Mazurki) 
b d  elementów (harmonizacje polskich pie ni patriotycznych oraz 
polskich i francuskich melodii ludowych). 
3. Wariacje na temat Rossiniego na flet z towarzyszeniem fortepianu, 
utwór napisany najprawdopodobniej wspólnie przez Chopina i flecist  
Józefa Cichowskiego. 
Wobec du ej niepewno ci datowania niektórych utworów, zasada chro-
nologicznego ich uszeregowania, przyj ta w innych tomach WN, mog a 
w Suplemencie by  zastosowana jedynie w ograniczonym zakresie. 
Do Suplementu nie w czamy utworów w ca o ci w tpliwego autorstwa 
Chopina (np. Walca Es) ani utworów autodydaktycznych ( wicze  kom-
pozytorskich, kanonu, Fugi a). Nie podajemy te  szkiców. 
Powy szy wybór ma na celu ukazanie nawet drobnych okruchów inwen-
cji Chopinowskiej, cho by marginesowych lub przypadkowych, które 
wykroczy y jednak poza faz  fragmentarycznych szkiców. 
 
 
Hexameron 
 
Powy szym tytu em opatrzono w drugim (wiede skim) i dalszych wyda-
niach wariacje na temat marsza z opery „Purytanie” Vincenzo Belliniego, 
napisane przez Franciszka Liszta i pi ciu innych kompozytorów-wirtu-
ozów: Sigismunda Thalberga, Johanna Petera Pixisa, Henri Herza, 
Carla Czernego i Chopina. Utwór powsta  z inicjatywy ksi nej Cristiny 
de Belgiojoso dla u wietnienia zorganizowanego przez ni  31 III 1837 
koncertu dobroczynnego na rzecz ubogich W ochów. Kompozycji nie 
uda o si  jednak przygotowa  na czas (por. cytaty o Hexameronie… 
przed tekstem nutowym), zosta a uko czona dopiero w grudniu 1837. 
W nast pnych latach dzie o opublikowa o 4 wydawców w Mediolanie, 
Wiedniu, Londynie i Pary u. 
W niniejszym tomie podajemy podstawow  wersj  utworu, na fortepian 
solo. Ju  pierwsze wydania tej wersji dowodz , e Liszt od pocz tku 
przewidywa  tak e aran acj  na fortepian i orkiestr  (por. t. 45, 47  
i 364-391 oraz komentarz do t. 408-416); ide  t  zrealizowa  jednak tylko 
cz ciowo, o czym przekonuje zachowany r kopis partytury, w którym 
Hexameron uleg  znacznym skrótom. Równie  w opublikowanej w la-
tach siedemdziesi tych XIX w. wersji na dwa fortepiany Liszt dokona  
skrótów o podobnym zakresie. W obu tych opracowaniach usuni ta 
zosta a m.in. wariacja pióra Chopina; z tego wzgl du nie w czamy ich 
do naszego wydania. 
Sama wariacja Chopinowska jest w WN do czona tak e do tomu Dzie-
a ró ne (A). 

 
 
 

r ó d a  
[R] Nie zachowa  si  aden r kopis wersji solowej. Przez [R] oznacza-

my r kopis s u cy za podk ad do druku; czy by y to zestawione 
autografy wariacji poszczególnych autorów, czy te  r kopis (auto-
graf/kopia) Liszta, który koordynowa  ca o  projektu – trudno 
stwierdzi . 

Rork R kopis partytury opracowania na fortepian z orkiestr  (Gesell-
schaft der Musikfreunde, Wiede ), staranny czystopis z wpisa-
nymi w partie poszczególnych instrumentów licznymi replikami. 
W opracowaniu tym Hexameron uleg  znacznemu skróceniu po-
przez po czenie 3. wariacji z fina em (wed ug numeracji wersji 
solowej po t. 177 nast puje t. 392); 4. wariacj  Liszt przesun  
przed trzeci , a dwie nast pne pomin . Rork sporz dzony zosta  
najprawdopodobniej na podstawie roboczego, autorskiego zapisu 
partii orkiestry, który kopista mia  przepisa , do czaj c zaczerp-
ni t  z wydania Haslingera parti  fortepianu. Ta ostatnia pozo-
sta a jednak niedoko czona na skutek pomy ki przy wpisywaniu: 
przepisuj cy nie uwzgl dni  zmiany kolejno ci i wpisa  14 taktów 
(2 strony Rork) wariacji Pixisa w akompaniament orkiestrowy do 
wariacji Herza. Po spostrze eniu pomy ki, w dalszym ci gu utwo-
ru pi ciolinie przeznaczone na parti  fortepianu pozostawiono 
puste. Dla ustalenia tekstu wersji solowej Rork ma jedynie pomoc-
nicze znaczenie. 

Ww Pierwsze wydanie w oskie, Jean Ricordi (N 10982 N, na ostatniej 
stronie C 10982 N, na 4 poprzednich – C 10982 C), Mediolan XII 
1838, oparte zapewne na [R]. Zawiera bardzo du o b dów i nie-
dok adno ci. 

Wn Pierwsze wydanie niemieckie (austriackie), Tob. Haslinger (T. H.

 
7700), Wiede  II 1839, oparte na Ww. Poprawiono w nim b dy 
wysoko ciowe, uzupe niono znaki chromatyczne (niekiedy nawet 
niekonieczne) i uporz dkowano w pewnym stopniu oznaczenia 
wykonawcze, dokonano te  pewnych, najprawdopodobniej do-
wolnych zmian, przede wszystkim w notacji rytmicznej i uk adzie 
graficznym. 

Wa Pierwsze wydanie angielskie, Cramer & Co. (No. 406), Londyn 
1840, oparte na Ww, z uwzgl dnieniem cz ci zmian wysoko-
ciowych wprowadzonych w Wn. Zawiera te  kilka odmiennych 

wersji niewiadomego pochodzenia. 
Wf Pierwsze wydanie francuskie, E. Troupenas et Cie (T. 1066), 

Pary  1841, oparte na Ww, z uwzgl dnieniem korekt wysoko-
ciowych wprowadzonych w Wn oraz innymi, prawdopodobnie 

autentycznymi zmianami. 
 
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  
Za podstaw  przyjmujemy Ww, jako oparte najprawdopodobniej na 
r kopisie, z uwzgl dnieniem korekt wprowadzonych do Wn, Wa i Wf. 
Mog ce pochodzi  od autorów zmiany, które nie s  poprawkami b -
dów, w tym uzupe nienia oznacze  wykonawczych, podajemy bez 
nawiasów, gdy wyst puj  zgodnie w tych trzech wydaniach, a w nawia-
sach, gdy tylko w niektórych (najcz ciej Wn). 
 
Notacj  r y t m ó w  p u n k t o w a n y c h  n a  t l e  t r i o l  odtwarzamy zgodnie 
z pierwszymi wydaniami; zarówno w wariacji Chopinowskiej, jak i w po-
zosta ych (z nielicznymi wyj tkami – ostatnia szesnastka pr.r. w t. 108 
i partia l.r. w t. 139-144) jest ona zgodna z notacj , której Chopin u y-
wa  w ca ej swojej twórczo ci (patrz po wi cony temu rozdzia  w: Jan 
Ekier, Wst p do Wydania Narodowego. Zagadnienia edytorskie; do-
st pne na www.pwm.com). W cz ci pó niejszych wyda  zbiorowych 
szesnastki przesuni to dowolnie poza 3. nut  triol. 
 
Uprecyzyjniamy notacj  tremoland wype niaj cych warto ci krótsze ni  
pó nuta, zgodnie z powszechnie dzi  stosowanym systemem. W ró-

d ach s  one zapisane  lub nawet . 
Pozostawiamy zastosowany w pierwszych wydaniach sposób oznacze-
nia autorów poszczególnych fragmentów dzie a za pomoc  inicja ów 
(na pocz tku fragmentu) lub inicja u imienia i nazwiska (na ko cu). 
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Komentarz ród owy 

Introduction 
s. 10 t. 2 -3  l.r. Jako pó nuty z kropk  Ww ma b dnie Des-F. 

 t. 10-11  W Ww nie ma adnych okre le  dynamicznych w t. 10 
ani  w t. 11 wersji alternatywnej. 

s. 11 t. 19  W Ww ( Wn,Wa,Wf) pedalizacja jest niedok adnie wpisa-
na: na pocz tku taktu znajduje si  znak , a znak wzi cia peda-
u – dopiero przed 1. szesnastk . Por. t. 16, 22 i 25. 

 t. 25  l.r. Arpeggio znajduje si  tylko w Ww ( Wf). 

 t. 28  pr.r. Jako 4. wier nut  taktu Ww ( Wn,Wa) ma oktaw  
c1-c2, a Wf – akord c1-es1-as1-c2. Obie wersje s  najprawdopodob-
niej autentyczne. 

 t. 28-30  l.r. Oznaczenia wykonawcze ( uki, kliniki, ) poda-
jemy wed ug Wf, w którym s  najdok adniejsze. 

s. 12 t. 45  l.r. Replik  motywu kot ów podaje tylko Ww ( Wf). 

 t. 46, 48 i analog. pr.r. Tremolanda w 1. po owie taktu nie s   
w Ww zapisane w zwyk y, skrótowy sposób, lecz wypisane nuta 
po nucie. Podano przy tym 12 nut zarówno na 1. wier nucie 
taktu, jak i – b dnie – na drugiej, która jako cz  trioli ósemko-
wej niew tpliwie powinna obejmowa  tylko 8 nut tremolanda. 
Przyjmujemy poprawn  wersj  Wn, Wa i Wf. 

 Akompaniuj ca figuracja na ostatniej ósemce 1. po owy taktu  
i w ca ej 2. po owie jest w ród ach zapisana trzydziestodwójkami. 
Pisownia ta, mimo e niezupe nie cis a (3 nuty wype niaj ce 
ósemk  powinny tworzy  triol  szesnastkow ), nie tylko nie pro-
wadzi do nieporozumie , ale ponadto lepiej oddaje proporcj  
rytmiczn  mi dzy tymi nutami a podstawow  jednostk  metrycz-
n , czyli wier nut  (9 nut w wier nucie to przecie  raczej trzy-
dziestodwójki). Dlatego pozostawiamy bez zmian notacj  róde . 

s. 13 t. 56  pr.r. W akordzie na 4. ósemce taktu Ww ma as3 zamiast g3. 
W pozosta ych wydaniach b d poprawiono. 

 
Tema 
s. 14 t. 78 i 94  pr.r. uk znajduje si  tylko w Wf. 

 t. 81  W 2. po owie taktu Wa ma nast puj c  wersj : 

 . Podajemy tekst Ww ( Wn,Wf). 

 t. 84 i 88  pr.r. Kropki przed u aj ce brzmienie wewn trznych pó -
nut w 1. akordzie znajduj  si  tylko w Wn. 

s. 15 t. 90  l.r. W 1. akordzie zapisanym drobnymi nutami Ww ( Wn, 
Wa,Wf) ma b dnie g1-b1 zamiast b1-des2. 

 
1re. Var. 
s. 16 t. 99-122  W ca ej 1. wariacji znaki dynamiczne – , ,  – oraz 

niektóre inne okre lenia wpisane s  na ogó  nie na pocz tku za-
kresu obowi zywania, lecz pó niej, najcz ciej o wier nut  (np. 

 leggero w t. 102 i  w t. 103 umieszczone s  na 2. wier nu-
cie taktu). T  wychodz c  ju  wówczas z u ycia konwencj  spo-
tykamy sporadycznie tak e w utworach m odego Chopina. Tam 
gdzie zamierzony zakres obowi zywania danego okre lenia nie 
budzi w tpliwo ci, umieszczamy je zgodnie z obecnie stosowan  
zasad . 

 t. 101  l.r. W Wn 2., 4., 6. i 8. ósemka podpisane s  dok adnie 
pod 3. ósemk  kolejnych triol pr.r. Wykonanie odpowiadaj ce ta-
kiej pisowni nie jest niemo liwe (por. podobny rytm w analogicznej 

frazie w t. 121), jednak szereg innych tego typu miejsc, w któ-
rych w Wn zmieniono sposób wzajemnego podpisania ró nych 
g osów, niekiedy niew tpliwie b dnie (por. komentarz do t. 140-
146, 292, 296 i 297), ka e w tpi  w autentyczno  tej zmiany. 

 t. 103 i 119  pr.r. Na 2. wier nucie taktu szesnastk  f 2-b2 prze-
suni to w Wn nad 6. szesnastk  l.r. Zachowujemy notacj  Ww 
( Wa,Wf). Patrz komentarz do t. 101. 

 t. 104 i 120  Na 4. wier nucie taktu tekst g ówny pochodzi z Ww 
( Wf). Wersja podana w odsy aczu znajduje si  w Wn, jej auten-
tyczno  nie jest pewna. W Wa po czono elementy obu wersji, 
podaj c d na pocz tku grupy l.r. i des3 na ko cu taktu w pr.r. 

 t. 106 i 122  pr.r. Pierwsze 4 nuty pasa u na 2. wier nucie taktu 
zanotowane s  w Ww ( Wa,Wf) jako szesnastki. Podajemy bar-
dziej racjonaln  pisowni  Wn. 

 t. 106  l.r. Jako ostatni  nut  Wa ma samo As. 

 t. 107 i 108  pr.r. Ko cz ce 1. po owy taktów szesnastki dolnego 
g osu notujemy zgodnie z pisowni  Ww ( Wa,Wf). W Wn prze-
suni to je nieco w prawo (mi dzy 5. a 6. szesnastk  l.r.). Patrz 
komentarz do t. 101. 

 t. 108  pr.r. Na 2. wier nucie taktu Wn ma w górnym g osie b d-
nie g2-des3 zamiast g2-es3. 

 Pr.r. Szesnastka b1 na ko cu taktu zapisana jest we wszystkich 
ród ach nad ostatni  szesnastk  l.r. Zdaniem redakcji mo e to 

odpowiada  pisowni r kopisu i oznacza , e kompozytor przewi-
dywa  tu inne rozwi zanie rytmiczne ni  w po owie tego i poprzed-
niego taktu. 

 t. 111  l.r. Nuta es1 na pocz tku taktu zapisana jest w Ww ( Wn, 
Wf) jako pó nuta z dwiema laseczkami, co w tym kontek cie bez 
w tpienia oznacza pó nut  w dolnym g osie i wier nut  w gór-
nym. Zmieniamy t  notacj  na przejrzystsz . 

 L.r. Szesnastka na 2. wier nucie taktu podpisana jest w Ww pod 
5. szesnastk  sekstoli pr.r. (nawet nieco przed). W Wn przesu-
ni to j  pod 6. szesnastk  (por. komentarz do t. 101). W Wa i Wf 
umieszczono j  zgodnie z nominalnym podzia em rytmicznym, 
pomi dzy 5. a 6. szesnastk . 

s. 17 t. 112  l.r. W 1. akordzie dolnego g osu w Wn przetrzymane u-
kiem jest tylko e1, a w Wa tylko des1. 

s. 18 t. 121  W Wn nie ma . 
 
2me. Var. 

 t. 128  l.r. Arpeggio znajduje si  tylko w Ww. 

 t. 139-145  Odmienna notacja rytmów  w prawej i lewej r ce 
wyst puje we wszystkich ród ach. 

 t. 140-146  pr.r. W Wn oktawy uderzane pomi dzy ósemkami triol 
l.r., np. ósemki w t. 140 i 144, 2. i 4. ósemka w 2. po owie t. 141 
i 145-146, umieszczone s  nad ostatni  nut  odpowiedniej trioli 
l.r. Ta mog ca sugerowa  b dne wykonanie maniera sztycharza 
jest sprzeczna z prawid ow  notacj  pozosta ych wyda . Patrz 
komentarz do t. 292, 296 i 297. 

s. 19 t. 154  pr.r. Doln  nut  akordu jest w Ww najprawdopodobniej 
b dnie as1. 

 L.r. Arpeggio i  znajduj  si  tylko w Ww. 

 t. 157  Palcowanie zosta o podane tylko w Wn. 

 t. 158  W Ww ( Wa,Wf) fermata dotyczy ostatniej szesnastki. 
Umieszczenie jej nad (pod) poprzedzaj c  pauz , jak jest w Wn, 
wydaje si  znacznie bardziej naturalne. 
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3me. Var. 

s. 20
 t. 159 i 185  Inicjały imion Johanna Petera Pixisa, autora 3. wa-

riacji, podane są w Ww (→Wn,Wf) błędnie jako J.B. 

 t. 164  pr.r. Jako 4. szesnastkę Ww (→Wa,Wf) ma najprawdopo-
dobniej błędnie b1 (por. t. 397, w którym wszystkie wydania mają 
g1). 

s. 21
 t. 175  W Ww takt ten liczy tylko 7 ósemek (brak jednej pary 

szesnastek 2. połowy taktu). Podajemy wersję Wn, Wa i Wf. 

 t. 184  l.r. W Ww nie ma łuków przetrzymujących 1. akord. Poda-
jemy wersję Wn i Wf. W Wa przetrzymane są tylko es i es1. 

 t. 185  W źródłach zakończenie tej wariacji ma tylko jedną wersję: 
po 5. ósemce taktu wpisany jest znak repetycji, a po nim nastę-
puje Ritornello, rozpoczynające się pauzą szesnastkową na 6. 
ósemce. W ten sposób takt obejmujący powrót z t. 185 do t. 166 
pozbawiony jest 6. ósemki, gdyż znak repetycji w t. 166 znajduje 
się dopiero przed 7. ósemką taktu. Uściślamy tę notację, mimo iż 
właściwe jej odczytanie nie budzi w praktyce wątpliwości. 

s. 22
 t. 193  W Ww klinikami opatrzono – prawdopodobnie pomyłkowo 

– także motyw c-f-es-es (w obu rękach). 

 t. 194  l.r. Na 3. ćwierćnucie taktu Ww ma akord as-c1-f1. Błąd 
poprawiono we wszystkich pozostałych pierwszych wydaniach. 

 
4me. Var. 

s. 23
 t. 206  l.r. Oznaczenia artykulacji pochodzą z Wn, Wa i Wf. 

 
5me. Var. 

s. 26
 t. 238, 242, 246-247 i 249  Oznaczenia w nawiasach znajdują się 

tylko w Wn. 

s. 27
 t. 244-245  l.r. W Ww (→Wa) przenośnikiem oktawowym objęta 

jest tylko co druga ósemka, poczynając od czwartej w t. 244. Jest 
to najprawdopodobniej pomyłka, skorygowana w Wn i Wf. 

 t. 251  l.r. Na początku taktu Wn ma E, a nie D jako najniższą nutę 
akordu. Jest to pomyłka lub rutynowa adiustacja, gdyż: 

 — E powoduje, że akord Es-dur z poprzedniego taktu zostaje 
mechanicznie przesunięty na E-dur; 

 — D nadaje logiczniejszy rytm postępowi harmonicznemu t. 251-
256 – akordy zmieniają się najpierw co 2 takty (t. 251-252 i 253-
254), a następnie co takt (t. 255 i 256). 

 t. 251, 253 i 255-256 Poszczególne źródła różnią się liczbą i umiej-
scowieniem znaków arpeggia. W stosunku do wersji przyjętej 
przez nas: 

 — w Ww brak jest arpeggiów pr.r. w t. 253 i drugiego w t. 256; 
 — w Wn brak jest arpeggiów pr.r. w t. 251, drugiego w t. 256  

i arpeggiów l.r. w t. 253 i 256; jest dodatkowe arpeggio pr.r. na 
początku t. 253; 

 — w Wa brak jest arpeggiów pr.r. w t. 253 (patrz komentarz do 
tego taktu) i drugiego w t. 256 oraz wszystkich arpeggiów l.r.; 

 — w Wf brak jest drugiego arpeggia pr.r. w t. 256 i arpeggiów l.r. 
w t. 253 i 256. 

 t. 252  l.r. Na początku taktu Ww ma tylko D, co najprawdopo-
dobniej jest pomyłką. 

s. 28
 t. 253  pr.r. Na początku 2. i 3. ćwierćnuty taktu Wa ma tylko gór-

ne nuty akordów, e3 i e2. 

 t. 262  pr.r. Jako 2. szesnastkę Ww (→Wf) ma błędnie g. 

 t. 263  pr.r. Jako najwyższą nutę 6. akordu Ww ma błędnie as2. 

 t. 267-269  pr.r. Tremolanda zapisane są w Ww (→Wf) jako pół-
nuty z kropkami połączone wiązaniem trzydziestodwójkowym: 

  
    

. W Wa zmieniono wiązanie na szesnastkowe, co 

w tym kontekście jest bardziej uzasadnione, pozostawiono jednak 
nie wypełniające całości taktu wartości rytmiczne. Notacja Wn – 

   
        

, choć poprawna, wprowadza w tej jednorod-

nej figurze niepotrzebne, niewystępujące zapewne w [R] podziały. 
 
6me. Var. 
s. 30

 t. 291  l.r. Jako 3. ósemkę Ww ma sekstę e-cis1. Jest to najpraw-
dopodobniej błąd, gdyż w akompaniamencie całej Chopinowskiej 
wariacji dominuje zasada powtarzania wspólnej nuty w kolejnych 
dwudźwiękach. Przyjmujemy gis-cis1 występujące w Wn, Wa i Wf. 

 t. 292, 296, 297 i analog. pr.r. Na 3. ćwierćnucie taktu odtwa-
rzamy notację Ww (→Wa,Wf). W Wn 2. ósemka jest zapisana 
nad 3. ósemką trioli l.r., co w drugiej połowie taktu implikuje rytm

 

3 3

, identyczny z rytmem występującym w temacie  

cyklu (i jego operowym pierwowzorze). Stosowanie dwóch rodza-
jów pisowni na oznaczenie tego samego rytmu nie ma w tym 
kontekście żadnego uzasadnienia i nie mogło odpowiadać inten-
cji Chopina. 

 t. 292  pr.r. Tekst główny i wariant stanowią dwa sposoby odczy-
tania niejasnego w Ww zapisu rytmicznego 4. ćwierćnuty taktu. 
Wypełniają ją dwie ósemki, lecz druga z nich, fis2, zanotowana 
jest nad ostatnią ósemką l.r., jak szesnastka. Albo więc prawidło-
we wartości rytmiczne zostały błędnie rozmieszczone, albo – co 
bardziej prawdopodobne z uwagi na rytm analogicznych t. 296-297 
i 305-306 – prawidłowe jest podpisanie nut, a błędna (niekomplet-
na) notacja rytmu. W pozostałych pierwszych wydaniach zacho-
wano ósemkowe wartości, korygując sposób podpisania nut. 

 t. 293  pr.r. Przed ostatnią ćwierćnutą w źródłach przeoczono . 

 t. 294-296 i 305-306  l.r. Uzupełniamy łuki według analogicznych 
taktów. 

 t. 299-300  l.r. Na 4. ćwierćnucie Ww (→Wa,Wf) ma rytm   

w t. 299, a  w t. 300. Brak uzasadnienia muzycznego dla ta-
kiej różnicy każe domyślać się błędu. Do tekstu głównego przyj-

mujemy wersję, w której w t. 299-301 rytm  występuje konse-

kwentnie wraz z dynamiką . Wn ma w obu taktach . 

 t. 302 pr.r. Łuk łączący przednutkę z dis1 przedostatniego akordu 
został zapewne przeoczony. W zbliżonym kontekście w zakoń-
czeniu Preludium As op. 28 nr 17 (t. 89) Chopin uniknął niewy-
godnej pianistycznie repetycji, pomijając es1 na przedostatniej 
ósemce. 

 t. 303  l.r. Jako 6. ósemkę Ww ma błędnie kwintę e1-h1. 

 t. 304  l.r. Na 8. ósemce w Ww brak h. 

s. 31
 t. 306  l.r. Jako 9. ósemkę Ww ma błędnie oktawę cis1-cis2. 

 t. 307  pr.r. Na 7. ósemce taktu Ww ma najprawdopodobniej błęd-
nie dodatkową nutę e1. 

 t. 313  l.r. Palcowanie pochodzi z Wf. 

 t. 313-314  pr.r. Cztery połączone łukami ćwierćnuty e4 występują 
zgodnie we wszystkich wydaniach. Możliwości interpretacji tej 
niejasnej pisowni – patrz Komentarz wykonawczy. 
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 t. 314  Palcowanie Liszta podaj  Ww, Wn i Wf, ka de wydanie 
ma jednak inny zestaw cyfr: 

 — Ww ma wszystkie cyfry l.r. i pierwsze cztery pr.r.; 
 — Wn ma tylko cz  palcowania pr.r. (od 3. do 7. cyfry); 
 — Wf ma wszystkie cyfry pr.r. i pierwsze cztery l.r. 
 
Finale 
s. 32 t. 317  Okre lenie  znajduje si  tylko w Wf. 

 t. 317-331  Brak r kopisu nie pozwala stwierdzi , czy u ycie dwu 
rodzajów znaków staccato by o tu zamierzone przez Liszta, a je li 
tak, to czy zró nicowanie to zosta o precyzyjnie oddane w pier-
wszych wydaniach. Zachowujemy notacj  róde , pozostawiaj c 
jej interpretacj  tym wykonawcom, którzy uznaj  zauwa one ró -
nice za istotne. 

 t. 324  pr.r. Nuta f 3 w akordzie na 4. ósemce znajduje si  tylko  
w Wf. 

 t. 339  Podane w nawiasach kreseczki przed u aj ce zakres 
cresc. oraz akcent na as znajduj  si  w Ww ( Wf). W Wa nie 
ma w ogóle cresc. w t. 338-339, co zapewne jest przeoczeniem. 
Wn ma cresc. tylko w t. 338 i nie ma akcentu, co mo e by  ce-
low  zmian  (por. Komentarz wykonawczy). 

s. 33 t. 354  pr.r. Wersja g ówna i podana w odsy aczu zapisane s   

w wydaniach na jednej pi ciolinii:  

Piano à 7 8ves

. T  upro-

szczon  i myl c  pisowni  zastosowano z pewno ci  ze wzgl du 
na brak miejsca na g sto zadrukowanej stronie. Tak jak w pozo-
sta ych tego typu sytuacjach, jako g ówn  podajemy wersj  wy-
korzystuj c  szersz  skal  fortepianu. 

 t. 355-357  pr.r. W Ww przeoczono przeno nik oktawowy. Poda-
jemy niew tpliwie poprawn  wersj  pozosta ych wyda . 

s. 34 t. 364-391  Okre lenie tego fragmentu jako Tutti pojawia si  we 
wszystkich pierwszych wydaniach, za  uwaga nakazuj ca jego 
pomini cie w wersji solowej – w Ww ( Wn,Wf). Pomimo tej uwa-
gi Liszt prawdopodobnie uwa a  wykonanie wersji fortepianowej 
tego odcinka za dopuszczalne, gdy  w t. 374-375 i 378-379 wpi-
sa  palcowanie. Poniewa  wersja orkiestrowa ca o ci Hexameronu 
nie zosta a ostatecznie opracowana przez Liszta, uwzgl dnienie 
tej uwagi mo na tym bardziej potraktowa  fakultatywnie. 

 t. 370  pr.r. Jako 4. ósemk  Ww ( Wn) ma e2-e3, co najprawdo-
podobniej jest pomy k . 

 t. 373  pr.r. Wewn trzn  nut  akordów w 1. po owie taktu jest  
w Ww b dnie g2, co poprawiono w pozosta ych wydaniach. 

 t. 374  l.r. Jako 5. ósemk  taktu Wf ma b dnie g. 

 t. 374-375 i 378-379  W 2. po owie ka dego z tych taktów Wa ma 
tylko akord (o warto ci wier nuty), bez dalszych ósemek. Mo e 
to by  pierwotna wersja. 

 Palcowanie pr.r. w t. 378-379 pochodzi z Ww ( Wn,Wf), pozo-
sta e cyfry znajduj  si  tylko w Wn i Wf. 

 t. 388  pr.r. W ród ach nie ma  podwy szaj cego as2 na a2 w 2. 
akordzie. Jest to najprawdopodobniej przeoczenie (por. t. 390), 
gdy  post p akordów w t. 388-389 rozwija schemat u yty cztero-
krotnie w t. 380-387, w którym trzy górne nuty w 1. i 2. akordzie 
tworz  trójd wi ki durowe w odleg o ci pó tonu. 

 t. 390  pr.r. W ród ach nie ma  podwy szaj cego ces3 na c3 w 2. 
akordzie. Jest to zapewne przeoczenie (por. t. 388), gdy  ca y 

pochód akordów w t. 380-391 oparty jest na post pie sekst (ma-
ych lub wielkich); seksta zwi kszona ces3-a3 bez naturalnego 
rozwi zania na oktaw  b2-b3 brzmi w tym kontek cie niezr cznie. 

 t. 391  pr.r. W Wn i Wf ostatni akord jest tak e poprzedzony zna-
kiem arpeggia, co wydaje si  pomy k . 

s. 35 t. 392  pr.r. Oznaczenia artykulacji podajemy zgodnie z Wf i Wa. 
W Wn 2. i 3. uk obejmuje jedynie 3 szesnastki, a w Ww nie ma 
kropek staccato. 

 t. 395  pr.r. Oznaczenia artykulacji podajemy na podstawie Wf 
(pomijamy pomy kowy klinik nad oktaw  b2-b3). W Wn i Wf ostatni 
akord jest tak e poprzedzony znakiem arpeggia, co wydaje si  
pomy k . 

 t. 402  pr.r. Ka da z nut 1. akordu na 2. wier nucie taktu jest 
w Ww ( Wa,Wf) opatrzona bemolem (des1-ges1-b1), co w tym 
kontek cie jest zupe nie nieuzasadnione. Podajemy niew tpliwie 
poprawn  wersj  Wn – por. t. 403, a tak e 400-401 i 299-300. 

s. 36 t. 408-410  l.r. Akcenty na pocz tku t. 408-409 znajduj  si  tylko 
w Wf, a akcenty w t. 410 – w Wn, Wa i Wf. 

 t. 408-416  Pierwsze wydania podaj  tu wersj  przeznaczon  do 
wykonania z akompaniamentem orkiestry: pocz wszy od 2. ósem-
ki t. 408 pr.r. gra równolegle z l.r. (2 oktawy wy ej). W t. 408-411 
partia l.r. jest przy tym identyczna z podan  w tek cie g ównym, 
a w t. 412-416 nast puj ca: 

 
412

 

 

 
414

 . 

 t. 414-416  l.r. Wariant ossia ma w Ww ( Wn,Wa,Wf) posta  
akordów zapisanych drobnym drukiem obok oktaw g ównego tek-
stu. Podajemy notacj  przyj t  generalnie w Wydaniu Narodo-
wym. 

 t. 415-416  pr.r. Pisownia ostatniej oktawy jest w Ww ( Wn,Wa, 
Wf) niejasna: brak przed ni  znaków chromatycznych, tak i  nie 
wiadomo, czy nale y uwzgl dni   sprzed a2 na 6. ósemce taktu, 
czy  sprzed as3 w po owie taktu. Zdaniem redakcji, jest znacz-
nie bardziej prawdopodobne, e Liszt traktowa  lini  melodyczn  
niezale nie od podk adu harmonicznego i nie zauwa y  niejasno-
ci wywo anej  przywracaj cym as3 w akordzie na 3. wier nu-

cie taktu. Tak  interpretacj  potwierdza Rork, w którym Fl., Ob., 
Cl. i Vni, dubluj ce motywy pr.r. fortepianu, maj  tu zawsze a2. 

s. 37 t. 417-418 i 420-421  l.r. Akcenty znajduj  si  tylko w Wf. 
 
 
Mazur D-dur. Dwie wersje 
 
Wed ug wiadectwa Oskara Kolberga Mazur ten zosta  przez Chopina 
zaimprowizowany do ta ca pod koniec 1826 r*. Spo ród wielu, które 
„sypa y si  wówczas spod jego r ki, jak z rogu obfito ci, […] trzy naza-
jutrz spisanymi by  mog y [D-dur, B-dur i G-dur]”; dwa ostatnie zosta y 
nast pnie litografowane w niewielkich nak adach, a ich autentyczno  
potwierdzaj  tak e kopie Ludwiki J drzejewiczowej i Józefa Sikorskiego 
(por. komentarz do Mazurków B WN 7 i G WN 8). W przypadku oma-
wianego Mazura tego rodzaju dowodów jednak nie ma, gdy  nie zacho-
wa  si  ani aden r kopis, ani inne, niezale ne wiadectwo pozwalaj -
ce na weryfikacj  okoliczno ci jego powstania. Co wi cej, pisz c kilka 

                                                                  
* W li cie do Marcelego Antoniego Szulca (Kraków, 15 XII 1874) Kolberg podaje  
„w r. 1826 czy 7”. Dok adniejsze sprecyzowanie daty umo liwia list samego Chopina, 
w którym 8 I 1827 posy a Janowi Bia ob ockiemu jeden z ju  wydrukowanych mazurków. 
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lat pó niej (3 XII 1878) do firmy Breitkopf & Härtel, sam Kolberg datuje 
go na rok 1828 lub 1829*. W li cie tym znajdujemy równie  informacje 
na temat  d r u g i e j  wersji Mazura: Chopin mia  j  przys a  swojej sio-
strze Ludwice z Pary a w 1832 r., a Kolberg skopiowa  j  z tego auto-
grafu „par  lat pó niej”. 
Nie podwa aj c – mimo rozbie no ci dat – najistotniejszych punktów 
relacji wybitnego etnografa, redakcja WN zdecydowa a si  umie ci  
Mazura D nie w tomie Mazurków, lecz w niniejszym Suplemencie ze 
wzgl du na dowolne zmiany, jakie Kolberg wprowadza  w tych utwo-
rach Chopina, które wydano po miertnie na podstawie tekstów przez 
niego dostarczonych. Tego rodzaju daleko id ce ingerencje mo na – 
dzi ki zachowanym r kopisom – odnale  np. w Polonezie b WN 10 czy 
Lento con gran espressione WN 37 (patrz odpowiednie komentarze 
ród owe). Teksty obu wersji Mazura, jako znane jedynie z przekazów 

Kolberga, nie mog  by  w tej sytuacji uwa ane za w pe ni wiarygodne. 
 

r ó d a  
Nie zachowa  si  aden autograf Mazura. 
[KK1] i [KK2] – zaginione kopie dwóch wersji utworu, sporz dzone 

przez Oskara Kolberga jako podk ady dla wymienionych ni ej 
pierwszych wyda . Podstaw  [KK1] móg  by  roboczy zapis do-
konany nast pnego dnia po powstaniu Mazura, podstaw  [KK2] 
– kopia Kolberga autografu przys anego przez Chopina z Pary a.  

WL Pierwsze wydanie wcze niejszej wersji Mazura, M. Leitgeber  
i spó ka (M. L. 18), Pozna  1875, zatytu owane Trzy Mazury  
i Adagio; omawiany mazur jest pierwszym utworem w tym zbio-
rze. Podstaw  WL by a [KK1]. 

WB Pierwsze wydanie pó niejszej wersji Mazurka, Breitkopf & Härtel 
(C. XIII. 7.), Lipsk I 1880, oparte na [KK2]. Wersj  t  w czono 
do XIII tomu (Utwory po miertne) wydania zbiorowego pod re-
dakcj  Bargiela, Brahmsa, Franchomme’a, Liszta, Reineckego  
i Rudorffa („Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe”) 
obok przedrukowanej z WL wcze niejszej wersji. 

 
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 wersje: wcze niejsz  wed ug WL, pó niejsz  – WB. 
 
 
Mazurek C-dur 
 
Spo ród utworów Chopina opublikowanych przez warszawsk  oficyn  
Josepha Kaufmanna (Polonezy gis WN 4 i Ges WN 35, Walc e WN 29), 
Mazurek ten budzi najwi ksze w tpliwo ci, je li chodzi o jego auten-
tyczno . Wydawca nie poda  adnych informacji, które umo liwia yby 
powi zanie go z jakim  znanym epizodem z ycia Chopina, pró no by 
szuka  wzmianek na jego temat w korespondencji kompozytora lub za-
chowanych relacjach o jego yciu. Incipit utworu nie figuruje te  w spo-
rz dzonym po mierci Chopina przez jego siostr , Ludwik  J drzejewi-
czow , spisie „Kompozycje niewydane”. 
Jako dat  powstania Mazurka najcz ciej wymienia si  podany przez 
Oskara Kolberga** rok 1833, rzadziej 1825. Redakcji WN nie uda o si  
jednak dotrze  do jakichkolwiek informacji potwierdzaj cych te daty. 
Mazurek jest utworem niejednolitym, w którym elementy bliskie stylowi 
mazurków Chopina przeplataj  si  z mniej zr cznymi zwrotami lub 
chwytami pianistycznymi. Najwi cej zastrze e  w tym wzgl dzie budzi 
do  ci ki akompaniament pierwszego o miotaktu (zw aszcza nie-
oczekiwana zmiana rozpi to ci w t. 6) oraz miejscami niewygodne, 
równolegle przesuwane akordy pr.r. w t. 18-24. 
Z drugiej strony, odnajdujemy w nim zr cznie u yte chwyty formalne, 
melodyczno-rytmiczne lub fakturalne spotykane w innych mazurkach 
Chopina: 
— t. 41-56 – por. Fantazja op. 13, t. 246-269 (powtórzenie frazy okta-
w  wy ej) i t. 307-309 (rysunek l.r.), 
— t. 49-56 – por. Mazurek cis op. 41 nr 4, t. 97-100 (uk ad pr.r.), 
— t. 32 – por. Mazurek fis op. 6 nr 1, t. 24. 
Autorstwo Chopina tych fragmentów mo na wi c uzna  za pewne. 
                                                                  
* Rok 1828 wyst puje w tre ci listu, 1829 – w do czonym do niego spisie nieopuso-
wanych utworów Chopina. Zdaniem redakcji, kryteria stylistyczne przemawiaj  za 
wcze niejsz  dat  wynikaj c  z pierwszego z omawianych listów Kolberga (1826). 
** W spisie nieopusowanych utworów Chopina do czonym do listu do firmy Breitkopf & 
Härtel z 3 XII 1878 r. 

Zwraca ponadto uwag  dysproporcja mi dzy znacznymi rozmiarami 
utworu i dopracowaniem pewnych szczegó ów (np. warianty melodyczne 
i harmoniczne pojawiaj ce si  przy powtórzeniu g ównej cz ci Mazur-
ka, t. 78, 86, 89-90 i 95-96), a wymienionymi powy ej niezr czno ciami 
i b aho ci  niektórych my li muzycznych, usprawiedliwion  u Chopina 
co najwy ej w utworze krótkim, zaimprowizowanym do ta ca. 
Nasuwa si  przypuszczenie, e mamy do czynienia z uzupe nionym 
i poprawionym przez Chopina mazurem napisanym przez kogo  z jego 
otoczenia*. Szczegó owe rozró nienie wszystkich elementów Chopi-
nowskich i obcych wymaga oby obszerniejszego studium, mo na jednak 
zaproponowa  nast puj cy hipotetyczny scenariusz, t umacz cy opisa-
ne wy ej osobliwo ci stylistyczne Mazurka: 
— osoba bliska Chopinowi komponuje mazurka obejmuj cego t. 1-40; 
znana nam posta  tego odcinka prawdopodobnie ju  uwzgl dnia jakie  
poprawki Chopina; 
— Chopin dopisuje t. 41-56 o charakterze tria; 
— Chopin wprowadza kilka urozmaice  cz ci g ównej przy jej powtó-
rzeniu od t. 57. 
 

r ó d a  
Nie zachowa  si  aden r kopis Mazurka. 
Wp Pierwsze wydanie polskie, Josef Kaufmann (J 171 K), Warszawa 

1869, oparte na nieznanym r kopisie. Istniej  egzemplarze o ró -
nych ok adkach.  

Kn Kopia sporz dzona przez nieznanego kopist  jako podk ad dla 
pierwszego wydania niemieckiego (Archiwum wydawnictwa 
Schott, Moguncja). R kopis obejmuje 2 utwory, Polonez Ges WN 
35 i omawiany Mazurek. Tekst Kn oparto najprawdopodobniej na 
podk adzie dla Wp, wykazuje on w stosunku do tego wydania 
niewielkie ró nice, przede wszystkim w oznaczeniach wykonaw-
czych. Widoczne s  liczne adnotacje sztycharskie. 

Wn Pierwsze wydanie niemieckie, Les Fils de B. Schott (20030.), 
Moguncja 1870. Wn przekazuje zadiustowany tekst Kn. 

 
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 porównanego z Kn, poprawiaj c drobne, oczywiste 
b dy i usterki, zw aszcza w notacji znaków artykulacyjnych – uków 
i kropek. 
s. 45 t. 25  l.r. Na pocz tku taktu Kn ( Wn) ma b dnie c-a. 

 t. 34  pr.r. Na 3. wier nucie taktu Kn ( Wn) ma w dolnym g osie 
samo f1. Podajemy d1-f1 wyst puj ce w Wp (por. analogiczne 
t. 10, 66 i 90). 

 t. 41-42  uk pr.r. i okre lenie gaio znajduj  si  tylko w Kn 
( Wn). 

s. 46 t. 49  pr.r. W Kn ( Wn) przeno nik oktawowy rozpoczyna si  od 
pocz tku taktu. Podajemy niew tpliwie prawid ow  wersj  Wp. 

 t. 54 i 59  pr.r. Na pocz tku taktu Wp ma w górnym g osie b dny 
–  – rytm. Podajemy poprawny tekst Kn ( Wn). 

 t. 55-56  pr.r. W Kn ( Wn) nie ma uku przetrzymuj cego c3. 

 t. 70  pr.r. Przed ostatni  ósemk  brak w ród ach  przywracaj -
cego c2. 

s. 47 t. 75  pr.r. Na 2. wier nucie taktu Wp ma tylko oktaw  fis1-fis2, 
bez nuty a1. 

 t. 77  pr.r. Jako szesnastk  Wp ma sekund  c2-d2. Jest to zapew-
ne przeoczenie – por. analogiczny t. 21. 

 t. 92  pr.r. W Wp brak 2. i 3. wier nuty dolnego g osu. 

 t. 96  pr.r. W ostatnim akordzie w Kn ( Wn) przeoczono nut  c2. 
                                                                  
* Por. cytat o poprawianiu przez Chopina cudzych kompozycji… przed tekstem nutowym 
oraz fragment listu Chopina do Jana Bia ob ockiego (XI 1825): „Ludwika zrobi a Mazura 
doskona ego, jakiego Warszawa dawno nie ta czy a. Jest to jej non plus ultra […]. – 
Skoczny, adny, s owem do ta ca […]”. 
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„Mazurek D browskiego” 
Harmonizacja refrenu 
 

r ó d a  
A Autograf sztambuchowy z podpisem Chopina i dat  „Carlsbad 2 

Sept [IX] 1835” (Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawa), obej-
muj cy 8 taktów (1 linijka tekstu) bez s ów, w uk adzie na forte-
pian. Zapis – przypuszczalnie w nast pstwie po piechu – nie jest 
zbyt staranny: w t. 1 i 5 wida  poprawki (skre lenia) partii l.r.,  
w t. 2-3 powtarzaj ce si  dwud wi ki lub akordy s  oznaczane 
skrótowo za pomoc  samych laseczek. Melodia hymnu w wielu 
szczegó ach odbiega od przyj tej obecnie wersji oficjalnej. Auto-
graf opatrzony jest dedykacj  tyle  artobliw , co zagadkow : 
„nieukowi nieuk”; jej adresatem móg  by  Konstanty M okosiewicz*, 
brat Anny, której Chopin dedykowa  Mazurek G WN 26. 

 
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. 
Ko cz ca A tercja gis1-h1 wiadczy o niew tpliwie urywkowym charak-
terze zapisu; jest rzecz  oczywist , e prowadzi ona do przewidziane-
go przez Chopina powtórzenia ca o ci refrenu. Dlatego dodajemy od-
powiednie znaki repetycji i propozycj  drugiej wersji t. 8, daj c  natu-
ralne zako czenie po zrealizowaniu powtórki. 
 
 

„Bo e, co  Polsk ” 
Harmonizacja dawnej wersji pie ni 
 
Utwór opublikowa  w roku 1938 Ludwik Bronarski ( cznie z Nokturnem 
c-moll WN 62), okre laj c go jako „krótki, ale pe en wyrazu i si y utwór 
o charakterze piewu patriotycznego” i opatruj c tytu em Largo. W 1983 
wykazano, e kompozycja ta nie jest oryginalnym dzie em Chopina,  
a harmonizacj  dawnej wersji hymnu „Bo e co  Polsk ”.** Data wpisana 
w autografie nie pozwala okre li  momentu jego sporz dzenia, gdy  
mo na wskaza  klika lat z przedzia u 1832-1849, w których 6 lipca 
Chopin przebywa  w Pary u. Sama harmonizacja mog a by  z reszt  
opracowana wcze niej – wiadomo, e w czasach, gdy Chopin jako 
ucze  liceum akompaniowa  na organach do mszy, pie  t  wykony-
wano na zako czenie nabo e stwa. 
 

r ó d a  
A Autograf-czystopis z parafk  Chopina i dat  „Paris le 6 Juillet” 

(Bibliothèque Nationale, Pary ). Na A oparte s  wszystkie do-
tychczasowe wydania, z których najwcze niejsze ukaza o si  na-
k adem Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej (TWMP 83), 
Warszawa 1938. 

 
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. 
 
 

Allegretto i Mazur 
Harmonizacje polskich melodii ludowych 
 
Nie s  znane adne okoliczno ci powstania tych zapisów. Rodzaj u y-
tego papieru oraz pewne charakterystyczne cechy notacji Chopinow-
skiej (np. u ycie okre lenia rubato i b dnej ortografii rittenuto) 
wskazuj  na lata 1832-1833 jako najprawdopodobniejsz  dat  sporz -
dzenia autografu. Jean-Jacques Eigeldinger, który jako pierwszy zwró-
ci  uwag  na te dwie kompozycje, po stwierdzeniu, e „obj to  obu 
drobnych utworów, a szczególnie ich charakter, nie sk aniaj  do uzna-

                                                                  
* Przypuszczenie to wysuwaj  Zofia Helman, Zbigniew Skowron i Hanna Wróblewska-
Strauss, autorzy opracowania Korespondencji Fryderyka Chopina, t. I, Warszawa 2009. 
** A. Nowak-Romanowicz, Przyczynek do dziejów pie ni „Bo e co  Polsk “, „Ruch 
Muzyczny“ 1983 nr.7. Patrz te  T.A. Zieli ski Chopinowska Modlitwa Polaków, „Ruch 
Muzyczny“ 1992 nr 4. Obydwa artyku y podaj  tekst nutowy i s owny wcze niejszych 
wersji hymnu. 
 

nia ich za kompozycje oryginalne”*, okre la je jako Chopinowskie har-
monizacje polskich melodii ludowych. 
 

r ó d a  
A Autograf-czystopis z parafkami Chopina, niedatowany, 1 strona 

(zbiory prywatne, fotokopia i transkrypcja w obu artyku ach wy-
mienionych w przypisie). Zapis jest bardzo staranny, bez skre-
le , z licznymi oznaczeniami wykonawczymi; widoczne s  lady 

drobnych poprawek (uzupe nienia nut w t. 5, 9 i 17). 
 
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. 
s. 50 t. 13  pr.r. Propozycja dodania e1 w 2. akordzie t. 13 jest uzasad-

niona tym, e w 3 analogicznych taktach (t. 5, 9 i 17) odpowied-
nia nuta zosta a najprawdopodobniej dopisana przez Chopina. 

 
 
Bourrée G-dur i Bourrée A-dur 
Harmonizacje francuskich melodii ludowych 
 
S  to zapisane przez Chopina – zapewne na pro b  George Sand – 
dwie melodie ta ców popularnych wówczas w regionie Berry. Opatrzone 
odpowiadaj cym ich charakterowi, najprostszym akompaniamentem, 
by y najprawdopodobniej wykorzystane nast pnie jako ilustracja dla 
jednej z organizowanych przez pisark  inscenizacji jej powie ci („Fran-
çois le Champi”). 
 

r ó d a  
R R kopis (jedna strona) wklejony do albumu muzycznego George 

Sand (zbiory prywatne, fotokopia w Muzeum Fryderyka Chopina, 
Warszawa), zawieraj cego m.in. pisane r k  w a cicielki kopie 
kilku utworów Chopina (6 Preludiów, Walca a op. 34 nr 2, Mazur-
ka C op. 56 nr 2). U góry strony widnieje uwaga „bourrée notée 
par Chopin” [bourrée zanotowane przez Chopina], co nie oznacza 
jednak, e mamy do czynienia z autografem kompozytora, gdy  
oba 16-taktowe ta ce nie s  pisane ani r k  Chopina, ani G. 
Sand. Pisz cy z pewno ci  nie by  wykszta conym muzykiem, 
gdy  pope ni  kilka ra cych b dów (np. w t. 1-2, 4-6 i 8 Bourrée 
A); pomy ek nie mo na ca kiem wykluczy  tak e w kilku miej-
scach melodii. W obu utworkach widoczne s  o ówkowe poprawki 
akordów akompaniamentu naniesione by  mo e przez Chopina 
(t. 16 Bourrée G i t. 11 Bourrée A). 

 
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 R, poprawiaj c oczywiste b dy i niedok adno ci. 

Bourrée A-dur 
s. 52 t. 1-2, 4-6 i 8  l.r. Jako najni sz  nut  wszystkich akordów A-dur 

R ma b dnie Gis. 

 t. 8  Takt ten zapisany jest w R tylko w jednej wersji, ze znakiem 
repetycji przed ostatni  ósemk  cis2. Notacja ta, cho  zupe nie 
zrozumia a z praktycznego punktu widzenia, jest jednak rytmicz-
nie nie cis a, co poprawiamy wprowadzaj c zapis z u yciem volt. 

 Pr.r. Mo na podejrzewa  pomy k  w zapisie wier nuty ko cz cej 
1. o miotakt: melodia wszystkich pozosta ych okresów (w obu 
ta cach) ko czy si  prym  toniki; pryma pojawia si  równie  
w ostatnim takcie ka dego czterotaktu. Niewykluczone wi c, e 
w omawianym miejscu powinno by  a1. 

 t. 11 i 15  pr.r. Tekst g ówny pochodzi z R. W wersji tej po cze-
nie melodyczne t. 15-16 mo e by  uznane za niezr czne. Zak a-
daj c mo liwo  pomy ki pisz cego (zapisanie nuty o sekund  
za nisko, jak w t. 1-2, 4-6 i 8), redakcja proponuje wariant z e2. 

                                                                  
* J.-J. Eigeldinger, Un autographe musicale inédit de Chopin, „Revue Musicale Suisse” 
I-II 1975. Szersze omówienie (m.in. argumenty pozwalaj ce na datowanie) autor poda  
w artykule Deux timbres populaires polonais harmonisés par Chopin. Répercussions 
chez Liszt et au-delà, w „Chopin’s Work. His Inspirations and Creative Process in the 
light of the Sources”, Warszawa 2002. 
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Mazurek Fis-dur 
 
Kompozycja ta stanowi swoiste curiosum muzyczno-edytorskie XIX w. 
W ci gu oko o 30 lat wydano j  co najmniej pi ciokrotnie w 3 ró nych 
tonacjach (Fis, F i G-dur), pocz tkowo jako op. 112 Charles’a Mayera, 
a nast pnie jako dzie o po miertne Chopina. W 1877 r. Ernst Pauer 
odkry  identyczno  utworu Mayera z rzekomym mazurkiem Chopina*, 
ale jeszcze w 1949 r. w czono go – jako utwór Chopina – do programu 
koncertów u wietniaj cych w Polsce obchody setnej rocznicy jego 
mierci. Sk oni o to Janusza Mikett  do po wi cenia Mazurkowi Fis 

pracy**, w której po wskazaniu szeregu niezgodno ci ze stylem auten-
tycznych mazurków Chopinowskich uzna  napisanie go przez Chopina 
za niemo liwe. 
Zdaniem redaktora naczelnego WN, sprawa nie jest jednak tak oczywi-
sta, gdy  utwór jest stylistycznie niespójny: obok fragmentów, których 
niezr czno  muzyczna praktycznie wyklucza autorstwo Chopina, s   
w nim tak e inne, wykazuj ce tyle zbie no ci z jego autentycznym 
stylem, e trudno sobie wyobrazi , by mog y wyj  spod pióra kogo  
innego (przede wszystkim t. 182-196, a ponadto 1-8 i 32-39). O auten-
tyczno ci Mazurka Fis przekonany by  Oskar Kolberg: „s  tam modula-
cje i kombinacje harmonijne, które jedynie Fryderyk móg  napisa  […]  
Z kompozycj  t  pozna em si  w Wiedniu […] w r. 1857; mówiono tam 
powszechnie (co i sam nak adca twierdzi ), e pochodzi a ona z albumu 
niegdy  pianistki Leopoldyny Blahetki i nikomu nie przysz o na my l 
uwa a  j  za jaki  falsyfikat”.*** Ofiarowanie przez Chopina „kartki z al-
bumu” pannie Blahetka jest ca kiem prawdopodobne****, wpis taki nie 
móg  mie  jednak rozmiarów Mazurka Fis. Bior c pod uwag  powy sze 
obserwacje, redaktor naczelny WN zrekonstruowa  ów wpis; otrzymany 
utwór – [Allegretto] – znajduje si  w tomie Ró ne utwory*****. 
Przy obecnym stanie wiedzy nie sposób wyja ni , w jaki sposób okru-
chy muzyki Chopina znalaz y si  w kompozycji Mayera, ani innych 
szczegó ów opisanego wy ej chaosu edytorskiego. Zdaniem redakcji 
najwa niejsze etapy tej historii mog y przedstawia  si  nast puj co: 
— ok. 1830 r. Chopin wpisuje niewielk  „kartk  z albumu” do sztambu-
cha Leopoldyny Blahetki; 
— w niewyja nionych okoliczno ciach Charles Mayer wykorzystuje  
(z niewielkimi tylko zmianami) poszczególne fragmenty tego utworu  
w obszernej przeróbce, któr  publikuje w latach czterdziestych XIX w. 
jako swojego autorstwa mazurek Souvenir de la Pologne; 
— w latach pi dziesi tych kto , by  mo e wiedz c o cz ciowym 
autorstwie Chopina, oferuje wiede skiemu wydawnictwu (najprawdo-
podobniej J. P. Gottharda) r kopis sporz dzony na podstawie przeróbki 
Mayera, okre laj c go jako autograf Chopina. Z dokonanym na tej 
podstawie wydaniem móg  w 1857 r. zetkn  si  Kolberg; wydania tego 
nie uda o si  odnale , lecz istniej ce wydanie Gottharda jest by  
mo e jego pó niejszym nak adem. 

r ó d a  
[A] Zaginiony autograf wpisany do albumu L. Blahetki. 
[WM] Niedost pne dzi  wydanie mazurka Charles’a Mayera, zatytu o-

wane Souvenirs de la Pologne, Pietro Mechetti, Wiede  1840-
1845 (informacja na podstawie biografii Chopina pióra F. Niecksa 
Chopin as a Man and Musician). 

WR Wydanie zatytu owane Charles Mayer, Souvenir de Pologne, Ma-
zurka, S. Richault , Pary  1849. Jest to przypuszczalnie przedruk 
[WM]. 

                                                                  
* Informacj  t , za Monthly Musical Record (VII 1882), podaje F. Niecks: F. Chopin as a 
Man and Musician, Londyn 1902. 
** O nieautentyczno ci Mazurka Fis-dur uchodz cego za utwór Fryderyka Chopina, 
„Kwartalnik muzyczny” nr 28, Warszawa-Kraków 1949. 
*** List do Maurycego Karasowskiego z 12 IV 1885 r.; jako tonacj  utworu podano F-dur. 
**** W li cie do Tytusa Woyciechowskiego (Warszawa 12 IX 1829) Chopin pisa : „mój 
sposób grania, który si  znów damom bardzo podoba , a szczególnie Pannie Blahetka, 
I-szej fortepianistce wiede skiej, która musia a by  ze mn  dobrze […] kiedy mi swoj  
kompozycj  na odjezdne z w asnor cznym podpisem na pami tk  da a.” 
***** Nieco wi cej na temat przes anek i metody tej rekonstrukcji podano w komentarzu 
do tego tomu. Patrz równie : Jan Ekier, The Reconstruction of the Works of Chopin  
w „Chopin’s Work. His Inspirations and Creative Process in the Light of the Sources”, 
Warszawa 2002. 
 

WE Wydanie zatytu owane Charles Mayer, Souvenir de Pologne, Ma-
zourka, Ewer & Co, Londyn, przed 1854, niemal identyczne z WR. 

WG Wydanie zatytu owane Mazurka pour Piano par F. Chopin, Oeuvre 
Posthume, J. P. Gotthard, Wiede  1873. Jest to prawdopodobnie 
pó niejszy nak ad lub przedruk wydania dokonanego przez t  
sam  firm  w latach 50-tych. Pojawiaj ce si  tylko w WG od-
mienne wersje kilku miejsc mog  by  b dami druku. Mazurek 
wydano w dwóch wersjach, Fis-dur i F-dur. 

WB Wydanie zatytu owane Chopin’s Posthumous Mazurka Transcribed 
for the Piano-Forte by Sir Julius Benedict, Duncan Davison & Co, 
Londyn 1876 (równolegle wydano tak e opracowanie na 4 r ce). 
„Transkrypcja” utworu polega a w a ciwie tylko na transpozycji 
do G-dur; poza tym tekst nie odbiega od pozosta ych wyda . 

Wszystkie powy sze wydania przedstawiaj  ten sam utwór o 218 wy-
konywanych taktach. Ró nice obejmuj : 
— tonacj  – w WR, WE i WG utwór zapisany jest w Fis-dur, druga wer-
sja WG podaje najprawdopodobniej F-dur, WB – G-dur; 
— oznaczenia wykonawcze – WR i WE maj  du o wi cej znaków arty-
kulacyjnych (kropek, uków); 
— szczegó y faktury, melodii, harmonii i rytmu – WR i WE maj  na ogó  
pe niejsze akordy ni  WG; w WB znajdujemy wersje zgodne albo z WR 
i WE, albo z WG, a kilkakrotnie jeszcze inne; 
— notacj  powtórek – w WR i WE wypisane s  wszystkie takty, w WG 
i WB zastosowano konwencjonalne znaki repetycji. 
 
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  
Za podstaw  przyjmujemy WR jako najwcze niejsze z dost pnych 
róde . Wszystkie wa niejsze odmiany tekstu pojawiaj ce si  w pozo-

sta ych wydaniach uwzgl dniamy w formie wariantów. 
W dalszej cz ci komentarza, aby unikn  niepotrzebnej komplikacji, 
opisujemy wszystkie ród a tak, jakby by y zanotowane w Fis-dur. 

s. 53 t. 1, 5, 143 i 147  l.r. Na 3. wier nucie taktu WR i WE nie maj   
obni aj cego eis1 na e1. 

 t. 3, 7, 34, 38 i analog. l.r. Na 3. wier nucie taktu tercj  ma WG, 
a akord – WR, WE i WB. 

 t. 4 i analog. pr.r. Na 3. wier nucie taktu kwint  maj  WG i WB, 
a akord – WR i WE. 

 t. 9-11 i analog. Na pocz tku t. 9 w l.r. i t. 10 w pr.r. WG ma rytm 

, za  na 3. wier nucie t. 11– . Podajemy zgodn  wer-
sj  pozosta ych róde . 

 t. 13 i analog. pr.r. Akord na pocz tku taktu wyst puje w WR 
i WE, samo ais1 – w WG i WB. 

 t. 19, 23 i analog. pr.r. Tekst g ówny pochodzi z WR i WE, wariant 
– z WB. Jeszcze inn  wersj  melodii podaje WG: jako szesnast-
k  na 2. wier nucie taktu ma ais2 w t. 19 i ais3 w t. 23. 

 L.r. Na ko cu taktu tercj  ma WG, a akord – WR, WE i WB. 

s. 54 t. 24-26 i analog. l.r. Tekst g ówny pochodzi z WR i WE, wariant – 
z WG i WB. 

 t. 28 i analog. WG nie ma w tym takcie ani jednej pauzy. 

 t. 30 i analog. pr.r. Jako ostatni  szesnastk  WG ma fis-dis1. 

 t. 31 i analog. pr.r. Tekst g ówny pochodzi z WR i WE, wariant – 
z WG i WB. 

 t. 32 i analog. l.r. Dolne Fis1 wyst puje w WR, WE i WB. 

 t. 39 i analog. l.r. W 2. wier nucie w WB brak cis1 w akordzie. 

s. 55 t. 70  pr.r. Nuta ais2 w akordzie na 2. wier nucie wyst puje tylko 
w WR i WE. 
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s. 56 t. 76 i analog. l.r. Na pocz tku taktu samo Gis maj  WR i WE, 
za  oktaw  Gis-gis – WG i WB. 

 t. 76-77 i analog. pr.r. W t. 77 oraz 105-106 i analog. WG ma 

rytmy  i krótkie uki, obejmuj ce dwunutowe motywy pomi -
dzy pauzami. 

 t. 83 i analog. pr.r. Jako 2. przednutk  WG ma a1, a nie his1 wy-
st puj ce w WR, WE i WB. 

 t. 84  pr.r. Jako szesnastk  (2. uderzenie) WB ma akord e1-gis1-e2. 

 t. 85-86  pr.r. Dolny g os – sekunda e1-fis1 na ko cu t. 85 i dis1 na 
pocz tku t. 86 – pochodzi z WR i WE. Nuta dis1 w t. 86 znajduje 
si  te  w WB. 

 t. 92 i analog. l.r. Na pocz tku taktu WG ma najprawdopodobniej 
b dnie B. 

 t. 94 i analog. pr.r. Tekst g ówny pochodzi z WR i WE, wariant –  
z WG. W WB obie wersje po czono, podaj c f-a-c1-es1-f1. 

s. 57 t. 97 i analog. l.r. Jako 2. wier nut  WG ma b dnie c1-es1. 

 t. 98 i analog. pr.r. Jako 2. dwud wi k WB ma najprawdopodob-
niej b dnie a1-g2. 

 t. 103 i analog. l.r. Na pocz tku taktu samo Dis maj  WR i WE, 
za  oktaw  Dis-dis – WG i WB. 

 t. 107 i analog. pr.r. Nuta fis1 na 3. wier nucie taktu znajduje si  
tylko w WB. 

 t. 108-109 i analog. pr.r. Oznaczenie grup szesnastek liczb  12 
wyst puje tylko w WR (w t. 109 b dnie 11) i WB. 

 t. 111 i analog. pr.r. Tekst g ówny pochodzi z WR, WE i WB, wa-
riant – z WG. 

 t. 113 i analog. pr.r. Tekst g ówny pochodzi z WR i WE, wariant – 

z WG. Jeszcze inn  wersj  ma WB:  . 

 t. 114 i analog. pr.r. Na pocz tku taktu WG ma najprawdopodob-
niej omy kowo akord dis1-fis1-h1. 

s. 59 t. 147  pr.r. Jako wewn trzn  nut  ostatniego akordu WR i WE 
maj  najprawdopodobniej b dnie gis1. 

s. 60 t. 183  l.r. Czterod wi ki wyst puj  w WR i WE, trójd wi ki –  
w WG i WB. 

s. 61 t. 192  pr.r. Jako 4. nut  WR i WE maj  b dnie ais2. 

 t. 194  pr.r. Tekst g ówny (11 nut) pochodzi z WR i WE, wariant 
(12) – z WG i WB. 

 t. 198-199, 204-206 i 210  pr.r. Na pocz tku tych taktów WG ma 

rytmy . 

 t. 200, 204, 206 i 208  pr.r. Na pocz tku taktu WB ma dis1 jako 
doln  nut . Podajemy d1 wyst puj ce w WR, WE i WG. 

 t. 209  pr.r. Na pocz tku taktu WR i WE maj  w górnym g osie 
pó nut  gis1. 

 t. 213  l.r. Nuta Fis na 2. wier nucie taktu wyst puje w WG i WB. 

 t. 215  l.r. Nuty cis1 na 1. wier nucie taktu wyst puj  w WG i WB. 

Wariacje na temat z „Kopciuszka” Rossiniego 
na flet i fortepian 
 
Utwór znany jest z jedynego r kopisu, sporz dzonego przez nieznan  
osob  (patrz ni ej charakterystyka R). Jego niepodwa alna prowenien-
cja – Józef Nowakowski, zaprzyja niony kolega z lat szkolnych Chopi-
na, przekaza  go Adamowi Münchheimerowi, jednemu z cz onków-za o-
ycieli Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – oraz wzmianki Fer-

dynanda Hoesicka, który czy  powstanie Wariacji z osobami Chopina 
i bieg ego flecisty-amatora, Józefa Cichockiego (patrz cytaty o Waria-
cjach fletowych… przed tekstem nutowym) zdecydowa y o uznaniu ich 
za utwór Chopina. Z drugiej strony, powa ne b dy harmoniczne akom-
paniamentu fortepianowego budzi y w tpliwo ci muzykologów: Jan 
Prosnak po wi ci  Wariacjom oddzieln  prac *, w której za niew tpliwie 
Chopinowsk  uzna  tylko parti  fletu. 
Zdaniem redakcji WN, jest rzecz  nieprawdopodobn , by Chopin skom-
ponowa  ca o  Wariacji, gdy  nale a oby wówczas przyj , e napisa  
kompozycj  d o b r z e  n a  f l e t  (cieszy si  ona w ród flecistów opini  
zr cznej i efektownej), a  s a b o  n a  f o r t e p i a n.  Dok adniejsze zba-
danie zarówno r kopisu, jak i znanych okoliczno ci powstania utworu 
(niestety nielicznych i niedostatecznie udokumentowanych) pozwoli o 
redaktorowi naczelnemu na sformu owanie hipotezy  c z c i o w e g o  
a u t o r s t w a  Chopina, której najwa niejsze elementy przedstawiamy 
poni ej**. 
A r g u m e n t y  p r z e c i w k o  p e n e m u  a u t o r s t w u  C h o p i n a  
— brak zró nicowania akompaniamentu wariacji durowych, mimo nie-
zgodno ci harmonicznych z parti  fletu, 
— brak introdukcji i fina u, wyst puj cych w innych cyklach wariacyj-
nych Chopina, 
— przedwczesne wyst pienie wariacji minorowej, sprzeczne z logik  
rozwoju formy i nigdy nie pojawiaj ce si  w wariacjach niew tpliwie 
Chopinowskich. 
A r g u m e n t y  z a  u d z i a e m  C h o p i n a  w  p o w s t a n i u  u t w o r u  
— proweniencja r kopisu i wzmianki Hoesicka, 
— cechy stylistyczne wariacji mollowej, wykazuj cej wiele rysów Cho-
pinowskich, 
— o ówkowe korekty b dów r kopisu, zgodne ze sposobem, w jaki 
Chopin nanosi  poprawki w kopiach lub egzemplarzach lekcyjnych 
swych utworów; w r kopisie Wariacji s  one obecne tylko w partii for-
tepianu mollowej wariacji. 
Z powy szego zestawienia wynika, e Chopin jest najprawdopodobniej 
autorem wariacji minore, natomiast w skomponowaniu pozosta ych frag-
mentów móg  co najwy ej wzi  udzia  w ograniczonym zakresie. 
 
P r ó b a  r e k o n s t r u k c j i  o k o l i c z n o c i  p o w s t a n i a  u t w o r u  
Pomys  napisania Wariacji narodzi  si  prawdopodobnie spontanicznie po 
jednym z przedstawie  Kopciuszka w warszawskim Teatrze Narodowym 
(premiera mia a miejsce 29 VIII 1829). Ko cz ca oper , brawurowa 
aria Non più mesta rozpoczyna si  fraz  fletu, a nast pnie w partii wo-
kalnej obficie wykorzystuje figuracyjn  technik  wariacyjn . Zapalonemu 
fleci cie, jakim by  Józef Cichocki, mog o to w naturalny sposób nasu-
n  my l o rozwini ciu wpadaj cego w ucho tematu w cykl kilku waria-
cji z fletem w roli g ównej. Swój pomys  przedstawi  – mo e nawet tego 
samego wieczoru – Chopinowi, który naszkicowa  z pami ci temat wraz 
z akompaniamentem (wykazuje on w porównaniu z orygina em Rossi-
niego kilka drobnych ró nic; najwyra niejsz  z nich jest wersja t. 7-8). 
Wariacje o charakterze wirtuozowskim mia  napisa  Cichocki, wykorzy-
stuj c swoj  znajomo  mo liwo ci fletu i korzystaj c by  mo e z zaim-
prowizowanych pomys ów melodycznych i ogólnych wskazówek Chopina. 
Sam Chopin natomiast u o y  i zanotowa  piewn , liryczn  wariacj  
mollow ***. Partia fortepianu wariacji figuracyjnych mia a by  zapewne 
                                                                  
* J. Prosnak, Wariacje fletowe Chopina, „Studia muzykologiczne” I, Kraków 1953. 
** Autor tej hipotezy, J. Ekier, omówi  j  dok adniej w: The Problem of the Authorship of 
the Flute Variations Ascribed to Chopin, „The Sources of Chopin’s Creative Style: Inspir-
ations and Contexts”, Warszawa 2005. 
*** Wspólne komponowanie cyklów wariacji nie by o wówczas niczym niezwyk ym,  
o czym wiadczy na przyk ad otwieraj cy niniejszy tom Hexameron. W li cie do Jana 
Matuszy skiego (Wiede , 26-29 XII 1830) Chopin pisze: „W a nie wraca em od Slawika 
(s awnego skrzypka, z którym si  zaprzyja ni em […]), u niego powzi em my l, wróciw-
szy do domu, t skni  sobie po fortepianie i wyp aka  adagio do Wariacji na temat 
Beethovena, które z nim razem piszemy […]”. Znamienne, e w obu wypadkach Chopin 
napisa  lub zabiera  si  do pisania „adagia”, a wi c wolnej, kontrastuj cej wariacji (wa-
riacje na temat Beethovena, o ile w ogóle zosta y uko czone, nie zachowa y si ). 
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Komentarz ród owy 

wzorowana na akompaniamencie tematu, co jednak zosta o przez 
Cichockiego b dnie zrealizowane jako dos owne powtórzenie. Gdy po 
doko czeniu Wariacji Cichocki pokaza  r kopis Chopinowi, ten przyjrza  
si  uwa niej tylko „swojej” wariacji, w której znalaz  i poprawi  szereg 
b dów; pozosta ych nie sprawdzi , nie poczuwaj c si  do ich autor-
stwa, nie zwróci  te  uwagi na prawdopodobny b d w kolejno ci wariacji. 
 

r ó d a  
R R kopis zatytu owany [b dna pisownia oryginalna] Variationi 

sopra il Thema della Opera Cenerenlota per Flauto con accom-
pagnemento del Piano par Fr. Chopin [Wariacje na temat z opery 
„Kopciuszek” na flet z towarzyszeniem fortepianu przez Fr. Cho-
pina] (Warszawskie Towarzystwo Muzyczne). Nie jest pewne, kto 
sporz dzi  R: przeciwko naturalnej hipotezie, e by  to Józef  
Cichocki, przemawia kilka wyra nych b dów wysoko ciowych  
w partii fletu, najprawdopodobniej wi c pisz cy by  tylko kopist . 
Partie fletu (2 strony) i fortepianu (1 strona) s  zapisane osobno, 
co utrudni o skontrolowanie ich zgodno ci, powoduj c powstanie 
szeregu b dów. W partii fortepianu wypisano jedynie temat i wa-
riacj  mollow  (oznaczon  jako druga); nag ówek nad akompa-
niamentem tematu – Thema, Var. 1, 3 & 4 – oznacza, e pisz cy 
przewidywa  u ycie tego tekstu zarówno w temacie, jak i we 
wszystkich wariacjach durowych. 

 R jest jedynym ród em dla Wariacji; najwcze niejsze z opartych 
na nim wyda  ukaza o si  w 1959 r. (Dzie a Wszystkie, t. XVI, 
PWM Kraków) pod redakcj  Ludwika Bronarskiego. 

 
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 R, zmieniaj c te elementy, które w wietle argumentów 
przytoczonych powy ej s  przypuszczalnie wynikiem niezrozumienia 
Chopinowskich wskazówek: 
— zamieniamy wariacje II i III, wzoruj c si  na uk adzie zastosowanym 
we wszystkich niew tpliwie Chopinowskich cyklach wariacji; 
— w akompaniamencie tematu i wariacji durowych poprawiamy niew t-
pliwe b dy, powoduj ce niezr czno ci w uk adzie akordów i prowa-
dzeniu g osów; 
— zachowuj c struktur  rytmiczn  i maksymaln  prostot , zmieniamy 
te fragmenty akompaniamentu wariacji durowych (w R mechanicznie 
powtórzonego wed ug tematu), w których wyst puj  niezgodno ci har-
moniczne z parti  fletu (t. 19, 23-24, 31-32, 34-36, 39-40, 46-48, 67, 
71-72, 79-80); zbli onych, a niekiedy identycznych poprawek dokonano 
w wi kszo ci sytuacji ju  w wydaniu Dzie  Wszystkich (patrz wy ej cha-
rakterystyka R). 
Uwzgl dniamy najprawdopodobniej Chopinowskie poprawki o ówkowe 
w wariacji mollowej, a tak e dopisane równie  o ówkiem, cho  nie 
przez Chopina, wskazówki dotycz ce tempa tej wariacji oraz powtórze-
nia 2. cz ci tematu. 
Oznaczenia artykulacyjne partii fletu, do  liczne, lecz nie zawsze 
precyzyjne, poddajemy niewielkim retuszom na podstawie porównania 
analogicznych fragmentów. 
Jako metrum przyjmujemy dla wszystkich wariacji , zapisane w R  
w partii fletu (w partii fortepianu jest ). 
 
Thema 
s. 62 t. 2, 6 i analog.  pr.r. R ma tu dwukrotnie h-dis1-a1 w t. 2 i analog. 

oraz h-dis1-fis1 w t. 6 i analog. Obie te niezr czne brzmieniowo 
wersje s  przypuszczalnie wynikiem pomy ek w odczytaniu Cho-
pinowskiego szkicu. 

 t. 3-4 i 7-8  fl. W oryginale operowym melodia ma nast puj c  
posta  (podajemy w oktawie odpowiadaj cej tematowi Wariacji):  

3

 , 
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 . 

 t. 7 i analog.  l.r. Na pocz tku taktu R ma samo e. Jest to zapew-
ne przeoczenie, tote  podajemy oktaw  E-e, wyst puj c  w ana-
logicznym t. 15. 

 t. 8-9 fl. R ma krótki znak  na ko cu t. 8 i  na pocz tku t. 9. 
Zdaniem redakcji albo znak w t. 8 jest odwróconym akcentem 
(por. komentarz do t. 17-19), albo  wpisano zgodnie ze stoso-
wan  wówczas niekiedy konwencj  (tak e przez m odego Chopi-
na) umieszczania znaków dynamicznych na pocz tku taktu. 

 t. 8-16  Znaki powtórzenia tego odcinka wpisane s  w R o ów-
kiem w partii fletu. W partii fortepianu powtórzenie oznaczono za 
pomoc  dopisanej uwagi s ownej (o ówkiem, po polsku). Por. 
Komentarz wykonawczy. 

 
Var. 1 
s. 63 t. 17-19 fl. R ma nast puj c  notacj :  
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. 

 Interpretacja znaków dynamicznych nastr cza tu pewne trudno-
ci. Zapisane pod pi ciolini  znaki < mo na by interpretowa  ja-

ko krótkie crescenda; jest to jednak zdaniem redakcji muzycznie 
nieprzekonuj ce. Rozwi zanie podane w tek cie nutowym wyda-
je si  pod tym wzgl dem bardziej naturalne; jest ono te  praw-
dopodobne od strony ród owej, gdy  tego typu zmiany kierunku 
znaków zdarza y si  zarówno kopistom, jak i sztycharzom utwo-
rów Chopina. 

 t. 18, 22 i 30 fl. Pierwsz  nut  2. po owy taktu podajemy zgodnie 
z R: a2 w t. 18 i h2 w t. 22 i 30. Wprawdzie nie mo na wykluczy  
pomy ki pisz cego w jednym z tych dwóch miejsc (t. 30 nie jest 
wypisany), trudno jednak stwierdzi , która z wersji mia aby by  
t  w a ciw . Za zró nicowaniem wersji mo e natomiast przema-
wia  ró nica w oznaczeniach wykonawczych. 

 t. 20, 23-24 i analog. fl. Zachowujemy widoczne w R ró nice 
w oznaczeniach staccato. W tej wariacji mog  one jednak by  
przypadkowe (por. konsekwentne oznaczenia w temacie). 

 
Var. 3 
s. 65 t. 48  Okre lenie Più lento jest w R dopisane tylko w partii forte-

pianu (o ówkiem, ale nie r k  Chopina). 

 t. 50  pr.r. W akordzie na 2. wier nucie Chopin zmieni  w R wew-
n trzn  nut  z dis1 na h. 

 t. 55  fl. Podwójna przednutka przed pó nut  fis2 jest melodycznie 
uzasadniona tylko jako pocz tek trylu. Dlatego dodajemy naj-
prawdopodobniej przeoczony znak  oraz dopisujemy naturalne 
w tym kontek cie zako czenie trylu. 

 t. 59  l.r. Ostatni  oktaw  w R Chopin skorygowa  z Dis-dis na 
H1-H. 

 t. 60  pr.r. Pó nutow  tercj  d1-fis1 w akordzie na pocz tku taktu 
Chopin skorygowa  w R na tercj  e1-g1. 

 Fl. Na 4. ósemce taktu R ma najprawdopodobniej b dnie e2, 
tworz ce zwrot melodyczny niezbyt naturalny w tym kontek cie, 
a ponadto kwinty równoleg e z lini  basu. Zmieniamy je na g2; 
podobn  zmian  wprowadzono tak e w wydaniu Dzie  Wszyst-
kich (patrz wy ej charakterystyka R). 

 t. 63  pr.r. Nuta dis1 w ostatnim akordzie zosta a w R dopisana 
o ówkiem (przez Chopina). 

 
Var. 4 
s. 66 t. 70  fl. Na pocz tku taktu R ma b dnie h2 zamiast tematyczne-

go cis3 (por. analogiczny t. 66). 

 t. 74  fl. Na pocz tku 2. po owy taktu R ma b dnie dis3 zamiast 
tematycznego h2 (por. analogiczny t. 76). 

Jan Ekier,  Pawe  Kami ski  
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