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WYKAZ SKRÓTÓW

Skróty ogólne

Iº w utworach na 4 ręce partia wyższa (Primo)
IIº w utworach na 4 ręce partia niższa (Secondo)
A-Wgm Austria, Wien, Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde
A-Wn Austria, Wien, Österreichische Nationalbibliothek
B-Bc Belgia, Bruxelles, Bibliothèque Conservatoire Royal de Musique
b.d. bez daty
CZ-Bm Republika Czeska, Brno, Moravske zemské muzeum
F-Pn Francja, Paris, Bibliothèque Nationale
GB-Ln Wielka Brytania, London, British Library
H-Bn Węgry, Budapest, Keszthely, Orshzágos Széchényi Könyvtár Helikon Könyvtára
inc. incipit
I-OS Włochy, Ostiglia, Biblioteca Musicale G. Greggiati
l. lewa ręka
Lit. Literatura
p. prawa ręka
PL-KAam Polska, Katowice, Biblioteka Akademii Muzycznej
PL-KA Polska, Katowice, Biblioteka Śląska
PL-Kj Polska, Kraków, Biblioteka Jagiellońska
PL-Kc Polska, Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich
PL-KÓ Polska, Kórnik, Biblioteka PAN
PL-ŁA Polska, Łańcut, Biblioteka Muzeum-Zamku w Łańcucie
PL-SA Polska, Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna
PL-Tu Polska, Toruń, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
PL-Wmhw Polska, Warszawa, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
PL-Wn Polska, Warszawa, Biblioteka Narodowa
PL-Wp Polska, Warszawa, Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy
PL-Wtm Polska, Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
RUS-SPan Rosja, Sankt Petersburg, Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk im. M. Sałtykowa-Szczedrina
S-L Szwecja, Lund, Universitetsbiblioteket
UA-LVs Ukraina, Lwów, L’vivska Naukova Biblioteka im. V. Stefanyka
US-NYp Stany Zjednoczone, New York, The New York Public Library
Wyd. wydanie/wydane

Skróty bibliograficzne

AMZ – „Allgemeine Musikalische Zeitung”

Burhardt, Polonez – Stefan Burhardt, Polonez. Katalog tematyczny. II. 1792–1830, red. i uzup. Maria Prokopowicz 
i Andrzej Spóz, Kraków 1976

Dmuszewski, Dzieła – Ludwik Adam Dmuszewski, Dzieła dramatyczne, t. III, Wrocław 1821

Dorabialska, Polonez – Helena Dorabialska, Polonez przed Chopinem, Warszawa 1938

Elsner, Sumariusz – Józef Elsner, Sumariusz moich utworów muzycznych z objaśnieniami o czynnościach i działa-
niach moich jako artysty muzycznego, tłum. Kazimierz Lubomirski, red. Alina Nowak-Romanowicz, Kraków 1957 
(Źródła pamiętnikarsko-literackie do dziejów muzyki polskiej, red. Tadeusz Strumiłło, t. IV)

Fétis, Elsner – Elsner Joseph, w: Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale 
de la musique, t. IV, Bruxelles 1837, s. 24; 2 wydanie, t. III, Paris 1878, ss. 131–133

GCNO – „Gazeta Codzienna Narodowa i Obca”

GK – „Gazeta Krakowska”
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GKWZ – „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”

Got, Repertuar – Jerzy Got, Repertuar teatru w Krakowie 1781–1843, Warszawa 1969 (Repertuar Teatrów w Polsce, 
z. 2, red. Tadeusz Sivert i Karyna Wierzbicka-Michalska)

GP – „Gazeta Polska”

GW – „Gazeta Warszawska”

Helman – Skowron – Wróblewska-Straus, Korespondencja Chopina – Korespondencja Fryderyka Chopina, t. I: 1816–
1831, red. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Warszawa 2009

Hoesick, Z papierów – Z papierów po Elsnerze 1779–1854. Przyczynki do historii teatru i muzyki w Polsce, red. Fer-
dynand Hoesick, Warszawa 1921

Hoesick, Napoleon i Elsner – Ferdynand Hoesick, Napoleon i Elsner. Kartka z pobytu cesarza w Warszawie, w: War-
szawa. Luźne kartki z Syreniego Grodu, Poznań-Warszawa 1920

Joteyko, Elsner – Tadeusz Joteyko, Józef Elsner, w: Biblioteka Muzyczna, red. Mateusz Gliński, t. VIII, Warszawa 1934

Kolberg, Pieśni – Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego, cz. I – Dumy i pieśni, Warszawa 1857, reedycja: Dzieła Wszyst-
kie Oskara Kolberga, Warszawa 1961

KW – „Kurier Warszawski”

Michałowski, Opery – Kornel Michałowski, Opery polskie, Kraków 1954 (Materiały do bibliografii muzyki polskiej, 
red. Tadeusz Strumiłło, t. I)

Nowak, Sonaty – Alina Nowak, Sonaty Józefa Ksawerego Elsnera, w: Rozprawy i notatki muzykologiczne, z. II, red. 
Zdzisław Jachimecki, Kraków 1935–1936

Nowak-Romanowicz, Elsner 1957 – Alina Nowak-Romanowicz, Józef Elsner. Monografia, Kraków 1957 (Studia 
i materiały do dziejów muzyki polskiej, red. Tadeusz Strumiłło, t. IV)

Nowak-Romanowicz, Elsner 1987 – Alina Nowak-Romanowicz, Elsner Józef, w: Encyklopedia muzyczna PWM. 
Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, t. III, Kraków 1987, ss. 19–32

Nowak-Romanowicz, Klasycyzm – Alina Nowak-Romanowicz, Klasycyzm. 1750–1830, Warszawa 1995 (Historia 
muzyki polskiej, red. Stefan Sutkowski, t. IV)

Polska muzyka klawiszowa – Polska muzyka klawiszowa z wydawnictwa Józefa Elsnera (1803–1805) na klawesyn lub 
fortepian, red. Urszula Bartkiewicz, Bydgoszcz 2008

Prokopowicz, Z działalności warszawskich księgarzy – Maria Prokopowicz, Z działalności warszawskich księgarzy 
i wydawców muzycznych w latach 1800–1831, w: Szkice o kulturze muzycznej XIX w., red. Zofia Chechlińska, t. I, 
Warszawa 1971 

Reiss, Paganini – Józef Reiss, Paganini w Warszawie w r. 1829, „Przegląd Muzyczny” 1919 nr 8–13/14 oraz 17/18

RM – „Ruch Muzyczny”

Szwankowki, Repertuar – Eugeniusz Szwankowski, Repertuar Teatrów Warszawskich 1814–1831, Warszawa 1973 (Re-
pertuar Teatrów w Polsce, z. 5, red. Tadeusz Sievert i Karyna Wierzbicka-Michalska, indeks opr. Elżbieta Szczawińska)

Szwankowki, Teatr – Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799–1814, opr. Eugeniusz Szwankowski, Wrocław 
1954 (Materiały do dziejów teatru w Polsce, red. Zbigniew Raszewski i Eugeniusz Szwankowski, t. I)

TMD – „Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny”

Tomaszewski, Nuty drukowane – Wojciech Tomaszewski, Nuty drukowane z czasów Powstania Listopadowego 1830–
1831 w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 16, Warszawa 1981

Tomaszewski, Warszawskie edytorstwo – Wojciech Tomaszewski, Warszawskie edytorstwo muzyczne w l. 1772–1865, 
Warszawa 1992

TPZ – „Tygodnik Polski i Zagraniczny”

Vogel, Fortepian – Beniamin Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. 
do II wojny światowej, Warszawa 1995 (Historia muzyki polskiej, red. Stefan Sutkowski, t. X)

Wybór – Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich, Warszawa 1803, Warszawa (Wrocław) 1805
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LIST OF ABBREVIATIONS

General Abbreviations

I° part one (Primo) in compositions for four hands
II° part two (Secondo) in compositions for four hands
A-Wgm Austria, Wien, Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde
A-Wn Austria, Wien, Österreichische Nationalbibliothek
B-Bc Belgium, Bruxelles, Bibliothèque Conservatoire Royal de Musique
CZ-Bm Czech Republic, Brno, Moravske zemské muzeum
Ed. edition
F-Pn France, Paris, Bibliothèque Nationale
GB-Ln Great Britain, London, British Library
H-Bn Hungary, Budapest, Keszthely, Orshzágos Széchényi Könyvtár Helikon Könyvtára 
inc. incipit
I-OS Italy, Ostiglia, Biblioteca Musicale G. Greggiati
l. left hand
Lit. Literature
PL-KAam Poland, Katowice, Biblioteka Akademii Muzycznej
PL-KA Poland, Katowice, Biblioteka Śląska
PL-Kj Poland, Kraków, Biblioteka Jagiellońska
PL-Kc Poland, Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich
PL-KÓ Poland, Kórnik, Biblioteka PAN
PL-ŁA Poland, Łańcut, Biblioteka Muzeum-Zamku w Łańcucie
PL-SA Poland, Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna
PL-Tu Poland, Toruń, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
PL-Wmhw Poland, Warszawa, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
PL-Wn Poland, Warszawa, Biblioteka Narodowa
PL-Wp Poland, Warszawa, Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy
PL-Wtm Poland, Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
r. right hand
RUS-SPan Russia, Sankt Petersburg, the Library of the Russian Academy of Sciences
S-L Sweden, Lund, Universitetsbiblioteket
UA-LVs Ukraine, Lviv, L’vivska Naukova Biblioteka im. V. Stefanyka
US-NYp United States of America, New York, The New York Public Library
w.d. without data

Bibliographical Abbreviations

AMZ – Allgemeine Musikalische Zeitung

Burhardt, Polonez – Stefan Burhardt, Polonez. Katalog tematyczny. II. 1792–1830 [The polonaise. A thematic cata-
logue. II. 1792–1830], ed. and supplemented by Maria Prokopowicz and Andrzej Spóz, Kraków 1976

Dmuszewski, Dzieła – Ludwik Adam Dmuszewski, Dzieła dramatyczne [Dramatic works], vol. III, Wrocław 1821

Dorabialska, Polonez – Helena Dorabialska, Polonez przed Chopinem [The polonaise before Chopin], Warszawa 
1938

Elsner, Sumariusz – Józef Elsner, Sumariusz moich utworów muzycznych z  objaśnieniami o  czynnościach i  dzia-
łaniach moich jako artysty muzycznego [A summary of my works with explanations concerning my actions and 
activities as a musician], transl. by Kazimierz Lubomirski, ed. Alina Nowak-Romanowicz, Kraków 1957 (Źródła 
pamiętnikarsko-literackie do dziejów muzyki polskiej [Memoirs as sources on the history of Polish music], ed. Ta-
deusz Strumiłło, vol. IV)
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Fétis, Elsner – Elsner Joseph, in: Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale 
de la musique, vol. IV, Bruxelles 1837, p. 24; 2nd edition vol. III, Paris 1878, pp. 131–133

GCNO – Gazeta Codzienna Narodowa i Obca

GK – Gazeta Krakowska

GKWZ – Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego

Got, Repertuar [Repertoire] – Jerzy Got, Repertuar teatru w Krakowie 1781–1843 [The repertoire of the theatre in 
Cracow in the years 1781–1843], Warszawa 1969 (Repertuar Teatrów w Polsce [The repertoire of theatres in Poland, 
issue 2, ed. Tadeusz Sivert and Karyna Wierzbicka-Michalska)

GP – Gazeta Polska

GW – Gazeta Warszawska

Helman – Skowron – Wróblewska-Straus, Korespondencja Chopina – Korespondencja Fryderyka Chopina, t. I: 1816–
1831 [Frédéric Chopin’s letters, vol. 1: 1816–1831], ed. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, 
Warszawa 2009

Hoesick, Z papierów – Z papierów po Elsnerze 1779–1854. Przyczynki do historii teatru i muzyki w Polsce [On se-
lected documents left by Elsner 1779–1854. On the history of theatre and music in Poland], ed. Ferdynand Hoesick, 
Warszawa 1921

Hoesick, Napoleon i Elsner – Ferdynand Hoesick, Napoleon i Elsner. Kartka z pobytu cesarza w Warszawie [Napo-
leon and Elsner. A postcard from the Emperor’s sojourn in Warsaw], in: Warszawa. Luźne kartki z Syreniego Grodu 
[Warsaw. Loose notes from the Mermaid’s City], Poznań–Warszawa 1920

Joteyko, Elsner – Tadeusz Joteyko, Józef Elsner, in: Biblioteka Muzyczna [Music Library], ed. Mateusz Gliński, vol. 
VIII, Warszawa 1934

Kolberg, Pieśni [Songs] – Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego, cz. I – Dumy i pieśni [The songs of the Polish people. 
Part I – Dumas and songs], Warszawa 1857, reedited in: Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga [Oskar Kolberg’s collect-
ed works], Warszawa 1961

KW – Kurier Warszawski

Michałowski, Opery [Operas] – Kornel Michałowski, Opery polskie [Polish operas], Kraków 1954 (Materiały do 
bibliografii muzyki polskiej [Sources concerning the history of Polish music], ed. Tadeusz Strumiłło, vol. I)

Nowak, Sonaty – Alina Nowak, Sonaty Józefa Ksawerego Elsnera [Sonatas by Józef Ksawery Elsner], in: Rozprawy 
i notatki muzykologiczne [Musicological dissertations and notes], issue II, ed. Zdzisław Jachimecki, Kraków 1935–
1936

Nowak-Romanowicz, Elsner 1957 – Alina Nowak-Romanowicz, Józef Elsner. Monografia [Józef Elsner. A  mono-
graph], Kraków 1957 (Studia i materiały do dziejów muzyki polskiej [Studies and sources concerning the history of 
Polish music], ed. Tadeusz Strumiłło, vol. IV)

Nowak-Romanowicz, Elsner 1987 – Alina Nowak-Romanowicz, Elsner Józef, in: Encyklopedia muzyczna PWM. 
Część biograficzna [Encyclopaedia of music by PWM Edition. Biographical part], ed. Elżbieta Dziębowska, vol. III, 
Kraków 1987

Nowak-Romanowicz, Klasycyzm [Classicism] – Alina Nowak-Romanowicz, Klasycyzm. 1750–1830 [Classicism. 
1750–1830], Warszawa 1995 (Historia muzyki polskiej [A history of Polish music], ed. Stefan Sutkowski, vol. IV)

Polska muzyka klawiszowa – Polska muzyka klawiszowa z wydawnictwa Józefa Elsnera (1803–1805) na klawesyn lub 
fortepian [Polish keyboard music for the harpsichord or the piano, published in the engraving workshop of Józef 
Elsner (1803–1805)] ed. Urszula Bartkiewicz, Bydgoszcz 2008

Prokopowicz, Z działalności warszawskich księgarzy [On the activities of Warsaw bookkeepers] – Maria Proko-
powicz, Z działalności warszawskich księgarzy i wydawców muzycznych w latach 1800–1831 [On the activities of 
Warsaw bookkeepers and music publishers in the years 1800–1831], in: Szkice o kulturze muzycznej XIX w. [Essays 
about the music culture of the nineteenth century], ed. Zofia Chechlińska, vol. I, Warszawa 1971

Reiss, Paganini – Józef Reiss, Paganini w Warszawie w r. 1829 [Paganini in Warsaw in 1829], Przegląd Muzyczny 
1919 issues 8–13/14 and 17/18
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RM – Ruch Muzyczny

Szwankowki, Repertuar [Repertoire] – Eugeniusz Szwankowski, Repertuar Teatrów Warszawskich 1814–1831 [The 
repertoire of Warsaw theatres in the years 1814–1831], Warszawa 1973 (Repertuar Teatrów w Polsce [The repertoire 
of Polish theatres], issue 5, ed. Tadeusz Sievert and Karyna Wierzbicka-Michalska, indexes by Elżbieta Szczawińska)

Szwankowki, Teatr – Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799–1814 [Wojciech Bogusławski’s theater in the 
years 1799–1814], ed. Eugeniusz Szwankowski, Wrocław 1954 (Materiały do dziejów teatru w Polsce [Sources on 
the history of theatres in Poland], ed. Zbigniew Raszewski and Eugeniusz Szwankowski, vol. I)

TMD – Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny

Tomaszewski, Nuty drukowane [Printed scores] – Wojciech Tomaszewski, Nuty drukowane z czasów Powstania 
Listopadowego 1830–1831 w zbiorach Biblioteki Narodowej [Printed scores from the time of the November Uprising 
1830–1831 preserved in the National Library], Rocznik Biblioteki Narodowej, vol. 16, Warszawa 1981

Tomaszewski, Warszawskie edytorstwo [Music editing in Warsaw] – Wojciech Tomaszewski, Warszawskie edytor-
stwo muzyczne w l. 1772–1865 [Music editing in Warsaw in the years 1772–1865], Warszawa 1992

TPZ – Tygodnik Polski i Zagraniczny

Vogel, Fortepian – Beniamin Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. 
do II wojny światowej [The Polish piano. Piano manufacturing in Polish territories from 1750 until the Second 
World War], Warszawa 1995 (Historia muzyki polskiej [A history of Polish music], ed. Stefan Sutkowski, vol. X)

Wybór – Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich [A selection of magnificent works of music and Polish 
songs], Warszawa 1803, Warszawa (Wrocław) 1805
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WSTĘP

Zawartość i układ tomu

Tom niniejszy zawiera wszystkie znane i zachowane utwory fortepianowe Józefa Elsnera. Pod pojęciem 
„utwory fortepianowe” rozumie się kompozycje przeznaczone do wykonania na fortepianie, klawikordzie, 
klawesynie (cembalo, klawicymbale) i innych znanych typach strunowych instrumentów klawiszowych, 
jakimi Elsner mógł dysponować.

Pełny zespół kompozycji fortepianowych prezentuje się w dwu podstawowych działach: dział pierwszy, 
objętościowo większy, obejmuje utwory na dwie ręce (solowe), dział drugi – utwory na cztery ręce. Dział 
pierwszy jest z kolei podzielony na dwie części, z których część pierwszą stanowią kompozycje oryginalne, 
to znaczy pisane specjalnie na fortepian, a część drugą – opracowania i transkrypcje. Kompozycje w czę-
ści pierwszej publikowane są w czterech systematycznych grupach, obejmujących sonaty, wariacje, ronda 
i formy taneczne (polonezy), uporządkowane w ramach każdej z tych grup chronologicznie. Chronolo-
giczny układ zastosowano także przy publikacji utworów w części drugiej, na którą składa się zespół spo-
rządzonych przez Elsnera opracowań i transkrypcji fortepianowych własnych kompozycji orkiestrowych, 
wśród nich utworów tanecznych (polonezy, marsze), fragmentów wyciągów fortepianowych m.in. dzieł 
operowych, baletowych i in. W dziale utworów na cztery ręce zastosowano taki sam układ systematyczny, 
publikując na początku Sonatę B-dur op. 16 – jedyny oryginalny utwór Elsnera na ten zespół wykonawczy, 
a następnie – w kolejności chronologicznej – zespół polonezów, stanowiących opracowania na cztery ręce 
utworów oryginalnie skomponowanych na dwie ręce, względnie dzieł orkiestrowych.

W poszczególnych systematycznych grupach utwory są numerowane wówczas, gdy jest to uzasadnio-
ne względami tematyczno-formalnymi, nie wprowadzono jednak ciągłej numeracji kompozycji w całym 
tomie. Ponadto w komentarzu krytycznym przytaczane są numery według spisu zamieszczonego w Suma-
riuszu Elsnera1, który wykazuje liczne braki w zakresie muzyki fortepianowej, sporządzonego przez Alinę 
Nowak-Romanowicz2 chronologiczno-tematycznego katalogu dzieł kompozytora oraz, w przypadku po-
lonezów, katalogu tematycznego polonezów opracowanego przez Stefana Burhardta3.

Wydanie nie obejmuje, ze względów oczywistych, utworów zaginionych, w tym skomponowanych 
w Warszawie w 1803 r. dwu polonezów, D-dur i G-dur, oraz wymienianych w literaturze przedmiotu kom-
pozycji dziś nieznanych lub niezidentyfikowanych, na przykład napisanego w tym samym czasie Poloneza 
A-dur (por. omówienie grupy polonezów w dalszej części wstępu). Nie są również publikowane pocho-
dzące z epoki opracowania dzieł Elsnera oraz utwory czerpiące tematy z tych dzieł pisane przez innych 
kompozytorów.

Umieszczony na końcu tomu komentarz krytyczny zawiera szczegółowe uwagi odnoszące się do po-
szczególnych utworów, poprzedzone wyjaśnieniem struktury tej części edycji i metody jej opracowania. 
Oprócz tego w komentarzu krytycznym wymienione i omówione są warianty tekstowo-nutowe, a ponadto 
wszystkie niejasne, poprawione miejsca, rozbieżności i odchylenia oraz uwagi wynikające z krytyki tekstu 
nutowego. Tu również szczegółowo uzasadnione zostały przyjęte interpretacje miejsc problematycznych 
i niejednoznacznych.

Fortepian i jego rola w twórczości Elsnera

W porównaniu z niezwykle bogatym dorobkiem Elsnera w dziedzinie muzyki religijnej i scenicznej 
utwory fortepianowe stanowią niewielką i raczej mniej znaczącą część jego twórczości. Jako praktykujący in-
strumentalista Elsner był przede wszystkim wprawnym skrzypkiem, autorem dwu koncertów skrzypcowych, 

1 Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 32–36.
2 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 317–322 poz. 1–31.
3 Burhardt, Polonez, ss. 157–170 poz. 588–626.
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G-dur i D-dur4; skrzypce były też podstawowym instrumentem, którym jako solista i dyrygent posługiwał 
się przy pracy z różnymi zespołami orkiestrowymi i wokalno-instrumentalnymi, w tym przede wszystkim 
operowymi. Po 1792 r. przez parę lat jako pierwszy skrzypek dyrygował orkiestrą cesarsko-królewskiego 
teatru we Lwowie, orkiestrą tamtejszej Akademii Muzycznej, a od 1799 r. zespołem Teatru Narodowego 
w Warszawie. Ale – jak sam pisał – zdarzało mu się „dyrygować przy fortepianie”5, musiał więc stosunko-
wo sprawnie posługiwać się tym instrumentem. Udzielał nawet lekcji gry na fortepianie; był między in-
nymi nauczycielem fortepianu hrabianki Emilii Potockiej6, której zadedykował swój Kwartet fortepianowy 
Es-dur op. 15. Z braku dostatecznych świadectw trudno jednak stwierdzić, na czym polegała jego metoda 
nauczania gry na fortepianie.

Elsner nie był pianistą koncertującym, a przypuszczać można, że jego ewentualne występy publiczne 
nie wykraczały poza praktykę muzykowania salonowego, domowego, na przykład gdy brał udział w wy-
konywaniu partii fortepianowych własnych utworów kameralnych, czy akompaniamentu do pieśni. Kom-
ponował zapewne przy fortepianie i z fortepianu niewątpliwie korzystał prowadząc lekcje muzyki, ucząc 
śpiewu, czy też teorii muzyki i kompozycji. Nigdy jednak fortepian nie był w działalności kompozytorskiej 
Elsnera instrumentem pierwszoplanowym, a jego utwory fortepianowe, poprawne pod względem formal-
nym, zawierają drobne niezręczności i nieporadności z punktu widzenia techniki pianistycznej, zwłaszcza 
w zakresie faktury i palcowania.

Na przełomie XVIII i XIX w. zachodziły przeobrażenia na gruncie muzyki na instrumenty klawiszowe, 
związane z intensywnymi wówczas pracami nad ulepszeniami konstrukcji instrumentów, zwiększaniem 
zakresu ich skali, udoskonalaniem mechanizmu wydobywania dźwięków i zmianami charakteru samego 
dźwięku, a także z rozwojem szkolnictwa muzycznego, doskonaleniem wykonawstwa i pojawieniem się 
licznej grupy wirtuozów gry fortepianowej, bazującej na rozwijaniu w coraz większym stopniu techniki 
pianistycznej. Przemiany te są w utworach Elsnerowskich, z powodu braków źródłowych i  skąpych in-
formacji historycznych, dotyczących nie tylko samych utworów muzycznych, lecz także okoliczności ich 
wykorzystywania, trudne do określenia. Poza wzmiankami zamieszczonymi przez kompozytora w Suma-
riuszu, niewiele wiadomo o instrumentach, jakimi się posługiwał w początkach XIX w. Prawdopodobnie 
dysponował egzemplarzami sprowadzanymi z zagranicy, przede wszystkim z Wiednia, skąd co najmniej 
do początku lat dwudziestych XIX stulecia pochodziła większość instrumentów dostępnych w Warszawie, 
ponieważ miejscowa produkcja fortepianów, wśród której dominowały domowe fortepiany stołowe z me-
chaniką wiedeńską lub także już z angielskim systemem młoteczkowym, stosowanym przez warszawską 
fabrykę Antoniego Leszczyńskiego (po 1780–1830), ostro krytykowaną przez Fryderyka Chopina w liście 
do Tytusa Woyciechowskiego z dn. 27 XII 18287, była jeszcze słabo rozwinięta8. Ale co najmniej o jednym 
z instrumentów Elsnera, mianowicie o fortepianie Erarda z 1806 r., posiadamy dość szczegółowe informa-
cje, ponieważ jego dzieje sam kompozytor dokładnie opisał w swym Sumariuszu9. Otóż podczas pobytu 
w Paryżu w 1805 r. Elsner nawiązał osobisty kontakt z Sebastianem Erardem (1752–1851), szeroko zna-
nym wówczas w całej Europie konstruktorem instrumentów, założycielem i właścicielem renomowanej 
paryskiej fabryki fortepianów a także wydawcą, i na zamówienie księżnej Anny z Zamoyskich Sapieżyny10, 
która przebywała wówczas w rezydencji Saint-Germain-en-Laye pod Paryżem, zakupił od niego forte-
pian. W następnym roku otrzymał od Erarda w komis fortepian, który miał być zakupiony przez Resursę 
Muzyczną w Warszawie. Instrument został początkowo umieszczony w nowej siedzibie resursy w Pałacu 

4 Elsner, Sumariusz, s. 57 poz. 13 i 14.
5 Jw., s. 100.
6 Jw., s. 184.
7 Helman – Skowron – Wróblewska-Straus, Korespondencja Chopina, s. 259 poz. 43.
8 Vogel, Fortepian, ss. 84–85, 242–243.
9 Elsner, Sumariusz, ss. 123–128. Por. również: Ustęp pism nie wydanych J. Elsnera. RM 1857 nr 4 z dn. 22 IV, ss. 28–31 i nr 5 
z dn. 29 IV, ss. 37–39; por też fragmenty ogłoszone przez Ferdynanda Hoesicka: GP 1900 nr 203 z dn. 4 IX i nr 204 z dn. 5 IX; 
Hoesick, Z papierów; Hoesick, Napoleon i Elsner, ss. 138–144. 
10 Elsner zadedykował jej wydaną u Erarda w Paryżu swoją Sonatę B-dur op. 16 na cztery ręce (por. komentarz do tego utworu).
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Mniszchów, skąd po wojnie z Prusami i wkroczeniu Napoleona do Warszawy w grudniu 1806 r., forte-
pian przeniesiono do przygotowanych dla cesarza apartamentów w Zamku Królewskim. Cesarz przekazał 
jednak instrument Ferdynandowi Paërowi (1771–1839), swemu nadwornemu kompozytorowi i kapelmi-
strzowi. W 1807 r., po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, fortepian przeniesiono na powrót do Zamku, 
skąd w następnym roku zabrał go Adam Broniec (zm. 1830), ówczesny marszałek dworu księcia warszaw-
skiego, a po 1813 r. przejął go Elsner. Instrument ten spłonął niestety w 1830 r. wraz z innym fortepianem 
i całym dobytkiem kompozytora w jego posiadłości – Elsnerowie, położonej na obrzeżach Pragi.

Nazwy instrumentów w źródłowych zapisach kompozycji fortepianowych Elsnera (rękopiśmiennych 
i drukowanych) wymieniane są wielokrotnie. W większości najstarszych druków Elsnerowskich, zwłasz-
cza w Wyborze pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich z 1803 r., pojawia się nazwa „klawikord”, jednak 
nie w odniesieniu do utworów solowych, lecz przy akompaniamencie do pieśni. Nazwa „klawikord” wystę-
puje w podręczniku Wykład systematyczny zasad muzyki na klawikord Karola Kurpińskiego (1785–1857), 
a także w wydanym przez Antoniego Płacheckiego w 1818 r. Śpiewie weselnym z opery Król Łokietek czyli 
Wiśliczanki Elsnera. Poza tym nazwy instrumentów pojawiają się niejednokrotnie na kartach tytułowych, 
gdzie często umieszczano wskazówki o środkach wykonawczych. W przypadku utworów fortepianowych 
Elsnera informacje te ukazują się w następujących formach:

– „pour le clavecin” – Trois Polonaises (druk J. André, Paryż 1807) oraz Marche Triomphale (druk I. Cy-
bulski, Warszawa 1809 – w formie skróconej: „pour le Clave”),

– „pour le clavecin ou Forte Piano” (ewidentne rozróżnienie obu tych dwu instrumentów) – Trois Ron-
deaux (druk J. Elsner, Warszawa 1804); późniejsze wydania tego samego zespołu trzech Rond (Trois Ron-
deaux, druk A. Kühnel, Lipsk 1813 i C. F. Peters, Lipsk po 1814) oraz powtórzenie dwu z nich (Deux 
Rondeaux, druk Lentz, Paryż) zawierają określenie: „pour le Piano-Forte”,

– „pour le Piano-Forte” („Pianoforte”) – Sonate à quatre mains (druk S. Erard, Paryż ok. 1805); Deux 
Polonoises (druk F. Klukowski, Warszawa 1818); Dwa Polskie Tańce (druk L. Letronne, Warszawa 1821 
i rękopis jednego z nich, ok. 1821); Trauermarsch (druk R. Friese, Lipsk 1838),

– „Forte-Piano” („Fortepiano”) – Król Łokietek czyli Wiśliczanki (rękopis wyciągu fortepianowego, ok. 1818),
– „na Fortepiano” – Taniec Polski (druk A. Płachecki, Warszawa 1816).
– „na Fortepian” – Krakowiak z baletu Wesele w Ojcowie (druk I. Klukowski, Warszawa 1842).
Znakomita większość utworów Elsnera na instrumenty klawiszowe przeznaczona była właśnie na for-

tepian. Zakres dźwiękowy wczesnych kompozycji fortepianowych Elsnera mieści się doskonale w przecięt-
nej skali ówczesnych instrumentów klawiszowych. W końcu XVIII w. klawesyny standardowo obejmowa-
ły 5 oktaw, od F do f 3, rzadko wykraczając – podobnie jak fortepiany Antona Waltera (1752–1826) – do 
g 3. W klawikordach podstawowa skala od F do f 3 u schyłku XVIII w. poszerzona została do c4, a wkrótce 
objęła już 6 oktaw: od C do c4. Jeszcze w 1818 r. Kurpiński w swoim podręczniku podaje skalę instrumentu 
obejmującą pięć i pół oktawy, od F do c4. Analogicznie do klawikordów zwiększał się w dziewięćdziesią-
tych latach XVIII w. zakres dźwiękowy fortepianów z F–c4 do C–c4, a nawet do C–f 4, chociaż jeszcze 
w fortepianach Johanna Andreasa Steina (1728–1792), Ferdynanda Hofmanna (1756–1829) i Johanna 
Schantza (1762–1828) najbardziej charakterystyczny był zakres: F–f 3.

W tej podstawowej skali mieszczą się nie tylko wszystkie sonaty fortepianowe Elsnera, wszystkie jego 
ronda, lecz także wariacje, które z natury rzeczy stwarzają większe możliwości popisu i wirtuozerii. W naj-
starszych polonezach, pisanych w oryginale na fortepian i publikowanych w latach 1803–1805, zakres 
ten jest nieznacznie zmniejszony: od G do f 3; natomiast diapazon polonezów będących transkrypcjami 
utworów orkiestrowych jest już nieco szerszy i na przykład w ofiarowanym w 1816 r. Teresie Woydzinie 
Polonezie G-dur na cztery ręce na temat piosenki francuskiej wynosi: G–e4, a więc znacznie przekracza 
skalę pięciooktawową.

W późniejszych kompozycjach fortepianowych Elsnera, i to zarówno w oryginalnych jak i w opraco-
waniach, sytuacja niewiele się zmienia. Dotychczasowe środki kompozytor najwyraźniej uważał za wystar-
czające dla spełniania jego potrzeb muzycznego wyrazu, stąd systematyczne i nieprzerwane powiększanie 
skali fortepianów z pięciooktawowej do przekraczającej skalę sześciooktawową w niewielkim jedynie stop-
niu wpłynęło na kształt tych utworów. Partie fortepianowe utworów Elsnera nigdy nie schodzą poniżej F 
i bardzo rzadko wznoszą się powyżej f 3, a jedynie wyjątkowo, na przykład w trio Poloneza f-moll z 1821 r., 
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ofiarowanego Konstancji Tymowskiej, sięgają dźwięku f 4. Rzecz charakterystyczna, że nawet w wyciągach 
fortepianowych Elsner operuje znacznie skromniejszą skalą dźwiękową, niż w tym Polonezie.

Również w utworach na cztery ręce Elsner trzymał się podstawowej skali, typowej dla późno osiem-
nastowiecznych instrumentów klawiszowych, co najlepiej uwidacznia się w Sonacie B-dur op. 16 o skali 
od F (G) do f 3 (g 3), a także w opracowaniach na cztery ręce polonezów orkiestrowych i fortepianowych. 
Co więcej – poza opracowaniem na cztery ręce ofiarowanego Teresie Woydzinie Poloneza G-dur na temat 
piosenki francuskiej Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille, które sięga w najwyższej partii dźwię-
ku e4 (podobnie jak w wersji tego utworu na fortepian solo) – wszystkie pozostałe polonezy mieszczą się 
w ograniczonej skali, nie wykraczając poza zakres pięciooktawowy.

Faktura Elsnerowskich kompozycji na fortepian także nie poddaje się zmianom w związku z ewolucją 
fortepianu, która nie ograniczała się jedynie do powiększania skali i zasobu dźwiękowego, ale dotyczyła 
też, wraz ze wzrostem rozmiarów instrumentu, spowodowanym dążeniem do powiększenia liczby strun 
i płaszczyzny płyty rezonansowej, zwiększenia siły i masy dźwięku fortepianu.

O wykonywaniu utworów fortepianowych Elsnera brak jest jakichkolwiek wiadomości, a jedyna wzmian-
ka na ten temat dotyczy umieszczenia bliżej nieokreślonych kompozycji na fortepian Elsnera w programie 
organizowanych przez kompozytora, pedagoga i kapelmistrza Jean Françoisa Lesueura (1760–1837) kon-
certów w Saint-Cloud i Tuilleries w 1805 r. podczas pobytu kompozytora w Paryżu11. Można przypuszczać, 
że były to ronda, polonezy i prawdopodobnie sonaty, które należały do repertuaru utworów powstałych 
w końcowych latach XVIII w. we Lwowie i z początkiem XIX w. w Warszawie; ich nuty – wraz z innymi 
utworami operowymi, symfonicznymi i kameralnymi – zabrał ze sobą Elsner, wyjeżdżając do Niemiec 
i Francji w 1805 r., z zamiarem przedstawienia ich tamtejszym wydawcom.

Przypuszczać można, że w kraju kompozycje te mogły być wykonywane w różnych (ze względu na cha-
rakter utworów) celach: dydaktycznych (np. sonaty, polonezy i ronda), koncertowych (wariacje i niektóre 
polonezy), czy wreszcie w muzykowaniu amatorskim (polonezy jako towarzyszenie do tańca, ulubione 
fragmenty operowe i in., w tym również kompozycje na cztery ręce).

Wszystkie kompozycje Elsnera na instrumenty klawiszowe na cztery ręce przeznaczone są do gry ra-
czej na fortepianie, a w każdym razie na instrumencie młoteczkowym, niż na cembalo. Na kartach tytuło-
wych najczęściej pojawia się nazwa „Piano-Forte” lub bez określenia instrumentu: „à quatre mains” (także 

„na cztery ręce” w przypadku Poloneza G-dur dedykowanego Teresie Woydzinie).
Dla odtworzenia oryginalnego obrazu dźwiękowego w dzisiejszej praktyce najlepiej nadają się instru-

menty młoteczkowe z czasów Elsnera lub używane dziś kopie przede wszystkim instrumentów wiedeń-
skich oraz fortepianów pracowni paryskiej Sebastiana Erarda.

Podstawa edycji

Niemal wszystkie utwory fortepianowe Elsnera powstały w ciągu niespełna dziesięciu lat na przełomie 
XVIII i XIX w. Późniejsze kompozycje fortepianowe są w znacznej mierze opracowaniami dzieł orkiestro-
wych, a utwory w oryginale pisane na fortepian spotykamy raczej wyjątkowo. Aktywność kompozytorska 
Elsnera w dziedzinie muzyki fortepianowej koncentruje się głównie wokół lat 1803–1805, czyli wyraźnie 
zbiega się z podjęciem przez Elsnera działalności edytorsko-muzycznej. Założył wówczas własne wydaw-
nictwo muzyczne oraz zorganizował jedną z pierwszych w Warszawie sztycharni nut12. Swoje pierwsze 
kompozycje fortepianowe, pomijając wydania sporadyczne, publikował głównie w założonym przez sie-
bie miesięczniku muzycznym Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich (zob. niżej, jako Wybór). 
Większość tych kompozycji, zwłaszcza polonezów, powstała z pewnością już po przeniesieniu się kompo-
zytora ze Lwowa do Warszawy w 1799 r., ale nie można wykluczyć, że przynajmniej część utworów, w tym 
m.in. sonaty, skomponowana została jeszcze pod koniec pobytu kompozytora we Lwowie13.

11 Por.: Fétis, Elsner (cyt. za Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 99 i 328).
12 Nowak-Romanowicz, Elsner, ss. 76–77; Prokopowicz, Z działalności warszawskich księgarzy, ss. 36–39; Tomaszewski, War-
szawskie edytorstwo.
13 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 317.
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Autentyczność publikowanych kompozycji oryginalnych nie budzi wątpliwości. Pewne zastrzeżenia 
wywoływać mogą natomiast opracowania a także wyciągi fortepianowe utworów orkiestrowych, których 
autorstwo jest problematyczne. Niewątpliwie znaczną ich część sporządził osobiście sam Elsner, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o kompozycje opublikowane w jego własnym wydawnictwie muzycznym. Istnieją jednak 
opracowania, przy których nie można z całą pewnością stwierdzić, czy istotnie wyszły spod pióra samego 
Elsnera, czy też kompozytor zlecił ich wykonanie swoim współpracownikom. Nie jest wykluczone, że na 
zlecenie Elsnera wyciągi fortepianowe wykonywali też zatrudnieni w wydawnictwie pracownicy, a w póź-
niejszym czasie – jego uczniowie. Wobec braku podpisów w wydaniach transkrypcji i wyciągów, a także 
innych danych przynoszących informacje o autorstwie opracowań, nie da się potwierdzić żadnej z tych 
ewentualności. Ta uwaga dotyczy między innymi wyciągu fortepianowego opery Król Łokietek czyli Wi-
śliczanki zachowanego w formie półautografu, to znaczy rękopisu sporządzonego nie tylko przez Elsnera, 
lecz także w znacznej części przez nieznanego dziś kopistę. Ponadto należy brać pod uwagę fakt, że nie-
które z opracowań – zwłaszcza polonezów – mogły powstać pierwotnie w wersji fortepianowej, zorkie-
strowanej później. Tego rodzaju kompozycje „wątpliwe” zdecydowano jednak – opatrując je stosownymi 
uzasadnieniami – włączyć do obecnego wydania z tego choćby względu, że niezależnie od tego, czy spisał 
je osobiście Elsner, czy też ktokolwiek inny, były one publikowane za życia kompozytora, który musiał je 
widzieć, sprawdzać i aprobować. Można przyjąć, że większość tych dzieł, zwłaszcza wydawanych osobiście 
przez Elsnera, musiała być bez wątpienia przez niego autoryzowana.

Podstawę wydania stanowią nieliczne autografy, półautografy, rękopiśmienne kopie, a przede wszystkim 
wczesne druki. Wydziela się tu druki pojedynczych utworów, zespoły dwu lub trzech kompozycji zazwy-
czaj jednorodnych (na przykład rond czy polonezów) oraz druki pojedynczych utworów Elsnera zamiesz-
czanych w antologiach. Dotyczy to przede wszystkim form tanecznych, zwłaszcza polonezów, które różni 
wydawcy zamieszczali w bardzo popularnych w czasach Elsnera, niekiedy ograniczonych tematycznie do 
określonych gatunków czy form muzycznych, zbiorach utworów „ulubionych”. Zawierały one najczęściej 
przeznaczone dla szerokiej rzeszy pianistów utwory salonowe i charakterystyczne o różnym stopniu trud-
ności, fortepianowe opracowania fragmentów najbardziej popularnych wówczas oper oraz tańców, zwykle 
o charakterze użytkowym. Znakomita większość źródeł, które stanowią podstawę prezentowanych tu wy-
dań, pochodzi sprzed 1810 r. Nie pominięto również przekazów późniejszych, ale druki publikowane po 
śmierci kompozytora w 1854 r. oraz wydawnictwa nowe i druki współczesne, jakkolwiek wspominane, nie 
są brane pod uwagę przy ustalaniu zasadniczego korpusu źródeł wykorzystywanych przy pracach porów-
nawczych, ponieważ nie mogą one tworzyć podstawy ustalania autentycznego tekstu nutowego; są jednak 
wymieniane w komentarzu krytycznym na końcu wykazu źródeł przy poszczególnych utworach.

Źródła utworów fortepianowych Elsnera, zarówno solowych jak i na cztery ręce, to przede wszyst-
kim druki, przeważnie przygotowywane i autoryzowane przez kompozytora. Autografy najwcześniejszych 
kompozycji Elsnera na fortepian nie zachowały się. W tej sytuacji przy wyborze źródła podstawowego 
i  ustalaniu oryginalnego muzycznego tekstu autorskiego szczególną rolę odgrywają pierwodruki, ręko-
piśmienne kopie, a także wpisy do egzemplarzy drukowanych, pochodzące z epoki, wskazujące na błędy 
drukarskie i mające stąd charakter korekty. Uzasadnienie wyboru źródła podstawowego – o ile jest ko-
nieczne – znajduje się w komentarzu krytycznym. W przypadkach, gdy zachowało się kilka wydań tych 
samych utworów, drukowanych przez różne oficyny wydawnicze na przestrzeni kilku lat, bezwzględne 
pierwszeństwo przy wyborze źródła głównego stanowiącego podstawę utworu mają pierwodruki Elsne-
rowskie opublikowane przez kompozytora w jego własnym wydawnictwie. Najważniejsze miejsce wśród 
wczesnych druków Elsnera zajmuje Wybór (Warszawa 1803–1805). Krótkie, bo trwające niespełna 3 lata, 
dzieje tego wydawnictwa opisała zwięźle Alina Nowak-Romanowicz w swej monografii Józefa Elsnera14. 
Pracę nad Wyborem rozpoczął Elsner wkrótce po założeniu w 1802 r. własnej sztycharni nut i rozpisaniu 
z  początkiem następnego roku wzbudzającej duże zainteresowanie prenumeraty, mającej zapewnić od-
biorców i podstawy finansowe tego przedsięwzięcia. Wydawnictwo zdobyło poważne uznanie i  cieszy-
ło się poparciem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, któremu Elsner ofiarował pierwsze zeszyty miesięcznika, 
umieszczając po karcie tytułowej na nieliczbowanej stronie dedykację następującej treści: „Towarzystwu / 

14 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 77–81.
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Uczonych Polskich / Jako Rozkrzewicielom światła w Narodzie: / Zakładaczom węgielnego Kamienia 
trwałości / Języka Polskiego / Podporom Nauk y Kunsztów / Ten Zbiór / Pięknych Muzyk y Śpiewów 
Polskich / Owoc własnego ich Ogrodu / z Uwielbieniem gorliwości godney / Serc Obywatelskich / Ofia-
ruje / Józef Elsner.” Dedykację tę zawierają zachowane do dziś początkowe numery z r. 1803 (nry 1, 4 i 5). 
Pierwsze 12 numerów należących do rocznika 1803 ukazywało się jednak nie bez zakłóceń od kwietnia 
tego roku (nr 1) do czerwca roku następnego (nr 12), a następne 12 numerów, już bardziej regularnie – od 
stycznia do grudnia 1805 r.

Początkowe numery sztychowane były w Warszawie w założonym przez Elsnera wydawnictwie i na-
leżącej do niego sztycharni, prowadzonej wspólnie z księdzem Izydorem Józefem Cybulskim, gdzie pracę 
rozpoczynał znany później warszawski sztycharz i wydawca muzyczny, Antoni Płachecki. Wkrótce jednak 
pomiędzy współpracownikami pojawiły się poważne nieporozumienia, które zmusiły Elsnera do współ-
pracy z pracownią rytowniczą Jana Libera, gdzie sztychowany był numer 7 z  1803  r. Spowodowało to 
opóźnienia w regularnym wydawaniu miesięcznika, rezygnację z publikacji całego rocznika 1804 i wresz-
cie konieczność powierzenia prac wydawniczo-sztycharskich znanej wrocławskiej firmie wydawniczej 
i drukarni Grassa i Bartna.

Pierwszy rocznik nie dochował się do naszych czasów w całości; znamy jedynie numery: 1, 4, 5, 8, 11 
i 12. Zawartość pozostałych sześciu numerów nie jest znana; wiadomo tylko, że w zeszycie nr 6 znajdowały 
się 2 polonezy fortepianowe Elsnera, G-dur i B-dur15. Szczegółowe dane bibliograficzne i opisy druku zna-
nych numerów Wyboru zob. opis źródeł przy poszczególnych kompozycjach w komentarzu krytycznym.

Jak już powiedziano, jako źródło podstawowe wydania dla większości publikowanych w tomie utwo-
rów służą pierwodruki Elsnerowskie, publikowane osobiście przez Elsnera w jego własnym wydawnictwie, 
w tym w pierwszym rzędzie najliczniejsze pierwodruki z obu roczników Wyboru. Ponadto z lat 1803–1854 
brane są pod uwagę także druki innych działających w Warszawie zakładów drukarskich i sztycharni 
publikujących utwory fortepianowe Elsnera (A. Brzezina, I. Klukowski, I. Cybulski, L. Letronne, A. Pła-
checki), a także szeregu zagranicznych firm wydawniczych, z którymi Elsner nawiązał kontakty w czasie 
podróży do Niemiec i do Francji w 1805 r. Należy tu w pierwszym rzędzie Bureau de musique A. Kühnela 
(po 1814 r. – C. F. Peters) w Lipsku oraz firmy wydawnicze: J. Andrégo w Offenbachu nad Menem, a tak-
że Lentza oraz Erarda w Paryżu. Dużą część wydawanych za granicą, niekiedy kilkakrotnie, kompozycji 
fortepianowych Elsner opublikował już wcześniej w Warszawie, co daje podstawę do ustalenia – o ile 
pozwalają na to możliwości datowania poszczególnych utworów – zależności i pokrewieństw łączących 
różne źródła oraz ujawnienia wariantów muzycznych. Wszystkie te wydania zostały uwzględnione przy 
opracowywaniu aparatu krytycznego, ale – wobec trudności z dotarciem do wszystkich źródeł – bez rosz-
czenia sobie prawa do ich kompletności.

Repertuar
Charakterystyka gatunkowa, formalno-wyrazowa i stylistyczna

Jak łatwo się zorientować z pobieżnego przedstawienia zawartości muzycznej tomu, niezbyt bogatą 
twórczość fortepianową Elsnera, obejmującą jednak niemal wszystkie gatunki ówczesnej europejskiej mu-
zyki fortepianowej, cechuje dość duża różnorodność. Rozpatrywać ją można wieloaspektowo, a poniższy 
przegląd daje ogólny obraz jej poszczególnych elementów.

Z uwagi na środki wykonawcze w twórczości fortepianowej Elsnera można wyróżnić kompozycje na 
fortepian solo i utwory na cztery ręce. Z kolei oba te gatunki obejmują szereg kompozycji oryginalnych, 
skomponowanych specjalnie na fortepian – stanowiących najbardziej wartościową część twórczości for-
tepianowej Elsnera – oraz również dość bogaty zespół opracowań i transkrypcji na fortepian utworów 
oryginalnie skomponwanych przede wszystkim na orkiestrę.

U t w o r y  s o l o w e , na które składają się podstawowe dla muzyki klasycznej formy (sonaty, wariacje, 
ronda i formy taneczne), stanowią zdecydowaną większość. Odzwierciedlają one w najsilniejszym stopniu, 
wliczając w to także obszerną grupę niejednolitych formalnie opracowań, typowe cechy epoki. Cechuje je  

15 Dorabialska, Polonez, s. 87; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 319 poz. 9 i 10; Burhardt, Polonez, s. 157 poz. 589 i 590.
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prostota faktury, struktury melodycznej i harmonicznej, wywodząca się bezpośrednio z tradycji kompo-
zycji fortepianowych klasyków wiedeńskich. Wyraźne nawiązywania do mistrzów stylu klasycznego, po-
sługiwanie się stereotypowymi zwrotami, a nawet zapożyczenia motywiczne zaczerpnięte z ich twórczości, 
zwłaszcza w sonatach16, stawiają Elsnera w rzędzie dość licznej w końcu XVIII w. grupy naśladowców 
Haydna i Mozarta. Chociaż kompozycje Elsnera doskonale mieszczą się w ogólnych ramach stylistycznych 
panujących ówcześnie na gruncie muzyki fortepianowej i niewiele odbiegają od powszechnego w tamtych 
czasach poziomu artystycznego, a niejednokrotnie przewyższają pod tym względem nawet utwory licznych 
kompozytorów, których muzyka fortepianowa cieszyła się w swoim czasie powodzeniem, to jednak od dzieł 
wielkich mistrzów stylu klasycznego odróżniały się znacznie. Elsner nie dysponował wielkim doświadcze-
niem w zakresie gry fortepianowej, co uniemożliwiało mu stosowanie bardziej zaawansowanych technik 
pianistycznych (dość skromne ich elementy są widoczne w wariacjach i – częściowo – w sonatach), posiadał 
jednak dość dużą łatwość komponowania i pisał stosunkowo szybko, co z kolei wpływało jednak negatyw-
nie na jakość kompozycji, nie pozbawionych niekiedy prostych błędów warsztatowych. Większe znaczenie 
przypisać należy niewątpliwie prekursorskim na gruncie krajowym utworom Elsnera na cztery ręce.

W przeciwieństwie do innych dzieł Elsnera, reprezentujących różne kierunki stylistyczne, od późno-
barokowych do wykazujących wyraźne znamiona nurtów epoki romantyzmu, utwory fortepianowe zwią-
zane są zawsze z konwencjami klasycystycznymi, utrzymującymi się na tym gruncie w muzyce polskiej 
daleko w głąb XIX w. Podobnie jednak jak cała muzyka klasyczna, kompozycje fortepianowe Elsnera nie 
były stylistycznie jednorodne, co zawsze brano pod uwagę nie tylko przy publikacjach poszczególnych 
utworów i  związanych z tym sposobach ich opracowywania, lecz także przy ich interpretacjach wyko-
nawczych, niezwykle silnie powiązanych ze stylistycznymi właściwościami utworów. Bardziej szczegółowe 
uwagi na ten temat, dotyczące poszczególnych kompozycji lub ich grup czy też zespołów, są zamieszczane 
w dalszym opisie repertuaru, a także w komentarzu krytycznym.

U t w o r y  n a  c z t e r y  r ę c e  stanowią specjalny gatunek muzyki fortepianowej, który wykształcił 
się – jak się powszechnie przypuszcza – w drugiej połowie XVIII stulecia. Podstawowy impuls dla two-
rzenia tego typu muzyki na instrumenty klawiszowe, wykonywanej na cztery ręce na jednym fortepianie 
przez dwie osoby, dał nie tylko postęp w technicznym udoskonalaniu instrumentu, zwłaszcza poszerzeniu 
jego skali dźwiękowej, lecz także rozwijający się bujnie w tym czasie i wzmacniający swoje wpływy nurt tak 
zwanego muzykowania domowego, prywatnego, który stwarzał wyjątkowo dogodny grunt dla tego rodza-
ju gry zespołowej. Można sądzić, że wspólna, zespołowa gra na cztery ręce znacznie wyraziściej niż solowa 
muzyka fortepianowa odpowiadała idei muzykowania domowego i silniej podkreślała ten ważny w końcu 
XVIII i w XIX w. nurt kultury muzycznej w Polsce. Na przełomie XVIII i XIX stulecia zapotrzebowanie na 
utwory na cztery ręce (obok kompozycji na dwa fortepiany) wyraźnie wzrastało i dalej utrzymywało się ze 
zmiennym nasileniem przez cały XIX i także XX w.

W czasach Elsnerowskich repertuar oryginalnych kompozycji na cztery ręce był już bardzo bogaty 
i obejmował oprócz dużych form, jak sonaty, divertimenta czy cykle wariacji, także mniejsze utwory – 
sonatiny, ronda, marsze, fantazje, a przede wszystkim tańce i drobne utwory charakterystyczne. Ważną 
część tego repertuaru, obok utworów oryginalnych, tworzyły także transkrypcje i opracowania na cztery 
ręce nie tylko solowych utworów fortepianowych, lecz także ulubionych dzieł symfonicznych, fragmentów 
oper, zwłaszcza uwertur, arii i chórów, oraz znanych i popularnych melodii. Ich charakter był w związku 
z tym silnie zróżnicowany. Przeznaczone zarówno dla wprawnych, zawodowych wykonawców, jak też dla 
znacznej rzeszy amatorów, należą do gatunku szeroko pojętej muzyki użytkowej. Były wykorzystywane 
w praktyce koncertowej, publicznej, z elementami popisów wirtuozowskich, służyły muzykowaniu domo-
wemu jako przeznaczone do słuchania, także jako podkład do tańca w trakcie prywatnych zabaw i spotkań 
towarzyskich, a wreszcie – i to już w ostatnich dziesięcioleciach XVIII w. – traktowane były jako utwory 
dydaktyczne, zalecane – jako metoda rozwijania umiejętności słuchania muzyki, koordynacji rytmicznej 
w grze zespołowej oraz sposób przekazywania intencji i wymagań interpretacyjnych początkującym pia-
nistom – przez autorów podręczników i szkół gry na instrumentach klawiszowych, wykonywane wspólnie 
przez ucznia i nauczyciela muzyki.

16 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 41.
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Kompozycje na cztery ręce Elsnera, pomijając dział utworów szkolnych, których nie pisał, doskonale 
wpisują się w ten ogólnoeuropejski nurt. Są to zarówno kompozycje oryginalne, pisane specjalnie na czte-
ry ręce (Sonata B-dur op. 16 i 3 polonezy: C-dur, G-dur i f-moll), jak też opracowania na cztery ręce utwo-
rów orkiestrowych (2 polonezy E-dur: na temat uwertury z opery Lodoiska Rudolpha Kreutzera i na temat 
marsza z opery Woziwoda Luigiego Cherubiniego, oraz Polonez G-dur ofiarowany Teresie Woydzinie).

Pisane być może jeszcze w końcu XVIII, a z pewnością u progu XIX w. (najpóźniej w latach 1803-1805), 
stanowią najstarsze przykłady utworów fortepianowych na cztery ręce w dziejach muzyki polskiej. Ten 
skromny wprawdzie ilościowo, ale niezwykle ważny dział twórczości Elsnera dał początek silnie rozwijają-
cemu się i zdobywającemu coraz większą popularność zwłaszcza na gruncie muzykowania domowego na 
przestrzeni całego XIX w. nurtowi tego typu kameralnej muzyki zespołowej. Zresztą kompozycje Elsnera 
nie odbiegają zbytnio czasowo od ówczesnej twórczości europejskiej, a różnice kilkunastoletnie, mniej 
istotne w tamtej epoce, w niewielkim jedynie stopniu niwelują nowatorstwo Elsnera, który w tym zakresie 
wyrasta również na czołowego kompozytora miary europejskiej.

Podobnie jak utwory solowe, oryginalne kompozycje Elsnera na cztery ręce należą stylistycznie do 
epoki późnoklasycznej ze wszystkimi jej charakterystycznymi cechami. Mimo że zaliczają się do stosun-
kowo wczesnych dzieł tego kompozytora, są utworami dojrzałymi, o jasnej konstrukcji, z doskonałym 
respektowaniem zasad faktury pianistycznej, wynikającej z gry zespołowej na jednym instrumencie dwu 
wykonawców. Bliższą charakterystykę dzieł zawierają omówienia zamieszczone w dalszej części omówie-
nia repertuaru oraz na początku komentarzy do poszczególnych kompozycji.

Do podstawowych form klasycznych należą s o n a t y. Niniejsze wydanie zawiera wszystkie znane dziś 
sonaty fortepianowe Elsnera publikowane w ich autentycznej postaci. Są to 3 sonaty na fortepian solo: 
B-dur, D-dur i F-dur, wydane w 1805 r.17 oraz sonata na cztery ręce B-dur op. 16 opublikowana w części 
obejmującej utwory na cztery ręce18. Wszystkie wymienione utwory, powstałe w epoce rozkwitu wiedeń-
skiego stylu klasycznego, są stosunkowo proste stylistycznie, poprawne warsztatowo, ale w dużej mierze 
niezbyt oryginalne i eklektyczne19.

Faktura sonat jest również stosunkowo prosta i mało zróżnicowana. Jednak oprócz niewyszukanych 
i typowych dla epoki środków kompozytorskich w rodzaju tak zwanych basów Albertiego, Elsner stosuje 
także pianistyczne chwyty techniczne bardziej skomplikowane, jak na przykład krzyżowanie rąk. Zdecy-
dowanie dominuje faktura homofoniczna; nieznaczne symptomy polifonii dostrzec można jedynie w nie-
licznych fragmentach, na przykład w przetworzeniu w pierwszej części Sonaty F-dur.

Niemniej, w dziejach polskiej muzyki fortepianowej sonaty na fortepian Józefa Elsnera spełniały jako 
jedne z pierwszych utworów tego gatunku – obok sonat fortepianowych Franciszka Lessla – bardzo waż-
ną rolę. Ich znaczenie podnosi również fakt, że kompozytor, ulegając przeważającemu wpływowi Hayd-
na, Mozarta, a także Beethovena i nie zmieniając ogólnych cech stylistycznych kompozycji, wprowadził 
w nich motywy i tematy zaczerpnięte z folkloru i oparte na melodycznych i rytmicznych właściwościach 
polskich tańców ludowych (por. Mazurek w Sonacie F-dur).

Zwraca się również uwagę na pewne właściwości, w których doszukiwać się można indywidualnych 
rysów twórczości sonatowej Elsnera. Do tego rodzaju własnych, oryginalnych cech stylistycznych należy 
wprowadzanie nowych motywów w charakterze łączników, zwłaszcza po głównym temacie oraz w przetwo-
rzeniach, bez zmian jednak – przynajmniej w sonatach fortepianowych – następstwa tematów w repryzie20.

 

17 Por.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 32: „Trzy sonaty wydane w poszytych we Wrocławiu”.
18 Elsner wspomina jeszcze (Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 35) wśród utworów na fortepian „Trzy ronda i trzy sonaty, wydane 
w Warszawie, Paryżu i Offenbachu”. O ile jednak zachowane do dziś ronda Elsnera były istotnie wydawane w tych miastach, 
to o publikowanych w Paryżu i Offenbachu sonatach fortepianowych brak jakichkolwiek informacji. Przypuszczać można, że 
wzmianka o tych utworach dotyczy wymienionych wyżej trzech sonat opublikowanych we Wrocławiu, bo mało prawdopo-
dobne jest, choć nie można tego całkowicie wykluczyć, że sonaty wymienione pod poz. 35 w Sumariuszu należą do utworów 
zaginionych.
19 Więcej w: Nowak, Sonaty, ss. 7n, 55n.
20 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 42.
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Sonata B-dur op. 16 na cztery ręce, mieszcząca się stylistyce tradycji późnoklasycznych – podobnie jak 
większość pozostałych sonat fortepianowych tego kompozytora – jest utworem trzyczęściowym: Adagio-
-Allegro – Andante – Rondo. Kompozycja odgrywa szczególną rolę w dziejach polskiej muzyki forte-
pianowej. Pomijając nawet fakt, że jest jednym z najwcześniejszych znanych utworów fortepianowych 
przeznaczonych do grania przez dwu wykonawców na jednym instrumencie, odznacza się wyjątkową doj-
rzałością w posługiwaniu się takim aparatem wykonawczym. Ze względu na czas powstania mieści się do-
skonale w powszechnym nurcie muzyki klawiszowej na cztery ręce. Powstała, gdy znane już były pierwsze 
pochodzące z lat 60. i 70. XVIII w. utwory sonatowe tego typu Wolfganga Amadeusza Mozarta, Johanna 
Christiana Bacha z ok. 1770 r. i niewiele późniejsze Niccolo Jommellego (1714–1774), Charlesa Burneya 
(1726–1814) czy Johanna Franza Xavera Sterkela (1750–1817), a  także skomponowane w tym samym 
czasie co Sonata Elsnera i zyskujące wówczas coraz większą popularność sonaty często tytułowane jako 

„Wielkie” oraz małe sonaty i sonatiny Muzio Clementiego (1752–1832), Leopolda Koželuha (1747–1818), 
Jana Křtitela Vaňhala (1739–1813) oraz Ludwika van Beethovena z końca XVIII i pierwszych lat XIX w. 
Sonata Elsnera wyprzedza natomiast tego typu utwory takich kompozytorów jak Jan Dusik (1760–1812), 
Johann Baptist Cramer (1771–1858) czy George Onslow (1784–1853), wpisując się doskonale w ten dość 
specyficzny nurt muzyki fortepianowej, kultywowanej w początkach XIX stulecia.

Podobnie jak Muzio Clementi – jeden z czołowych w tamtym czasie przedstawicieli tego nurtu – zda-
wał sobie Elsner sprawę nie tylko z trudności technicznych dotyczących między innymi prowadzenia 
głosów, lecz także z możliwości wyrazowych wynikających z faktury utworu na cztery ręce. Dojrzałość 
struktury Elsnerowskiej sonaty wyraża się – pomijając zgrabne operowanie poszczególnymi elementa-
mi formy – w braku zdarzających się niekiedy w tego typu kompozycjach kolizji pomiędzy oddzielnymi, 
lecz połączonymi w jedną całość partiami obu wykonawców oraz w stosowaniu dla potrzeb wyrazowych 
urozmaiconych środków technicznych, które pozwalają na traktowanie partii secondo – poza jej rolą jako 
akompaniamentu – jako równorzędnego z partią primo elementu kompozycji, wykorzystywanego bądź 
w formie dialogowania obu partii, bądź też w celach kolorystycznych jako czynnik wyrazowy. Charakte-
rystyczne dla tego utworu, zwłaszcza dla jego części pierwszej i trzeciej – podobnie zresztą jak dla wielu 
innych kompozycji Elsnera z tego okresu – są umiejętnie stosowane silne i dość gwałtowne kontrasty 
dynamiczne od piano (pianissimo) do forte (fortissimo) i odwrotnie. Wszystko to pozwala bardzo wysoko 
oceniać wartość nie tylko historyczną, lecz także artystyczną tego pierwszego na gruncie muzyki polskiej, 
a jednocześnie tak kunsztownie ukształtowanego i reprezentującego dobry europejski poziom utworu.

F o r m y  w a r i a c y j n e  w twórczości instrumentalnej Józefa Elsnera pojawiają się stosunkowo rzad-
ko, początkowo jako części większych utworów cyklicznych, a następnie jako kompozycje samodzielne. 
Z końcowych lat działalności kompozytora we Lwowie (1798– pocz. 1799) pochodzą wariacje stosowane 
niekiedy przez Elsnera w utworach kameralnych, zwłaszcza jako części powolne, na przykład w kwartecie 
smyczkowym A-dur op. 1 nr 2 (2. część, Larghetto), kwartecie smyczkowym C-dur op. 8 nr 1 (2. część, 
Andantino), czy w sonacie na skrzypce z fortepianem op. 10 nr 3 (2. część, Andante; w głosie skrzypcowym 
w druku część ta jest określona jako Andantino). Natomiast pierwsze samodzielne cykle wariacyjne, po-
chodzące z czasów niewiele późniejszych, powstały z początkiem warszawskiego okresu życia kompozyto-
ra. Z tej grupy wariacji zachowały się wyłącznie wydane w niniejszym tomie Wariacje fortepianowe B-dur 
z 1802 r. Do utworów zaginionych należą orkiestrowe wariacje wymienione w Sumariuszu21, najpewniej 
na temat arii Elmanreidy „Es waren mir seelich Tage” z opery Le donne cambiate z 1797 r., której twórcą 
był portugalski kompozytor Marcos Antonio da Fonseca Portugal [Portogallo] (1762–1830), napisane 
w latach 1804–1810, gdy opera ta była, zarówno we fragmentach jak i w całości, grana w Warszawie pod 
tytułem Żony przemienione czyli Szewc, i tu wykonane 27 IV 1810 r.22 Utwór ten wspomniał Fryderyk 
Chopin w liście pisanym z Wrocławia do rodziny z 9 XI 1830 r.23

21 Elsner, Sumariusz, ss. 56-57 poz. 12.
22 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 314 poz. 10. 
23 Por.: Helman – Skowron – Wróblewska-Strauss, Korespondencja Chopina, s. 425, list nr 71: „O Elsnerze dużo wczoraj mówio-
no i chwalono jakieś jego wariacje na orkiestrę z Echem”.
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Fortepianowe Wariacje B-dur Elsnera mieszczą się w stylu późnoklasycznym i należą do popularne-
go w tamtych czasach typu wariacji ornamentalnych. Technika wariacyjna Elsnera polegała głównie na 
różnych sposobach opracowywania wzorca melodyczno-harmonicznego, z zastosowaniem kontrastów, 
przede wszystkim agogicznych (przy użyciu różnych środków technicznych) i tonalnych, a także kontra-
stów dynamicznych, w mniejszym stopniu widocznych ze względu na niedostatki zapisu oryginalnego 
w pierwodruku. Źródła ukształtowania formalnego wariacji Elsnerowskich z wysunięciem na plan pierw-
szy różnych problemów technicznych w kolejnych wariacjach, umieszczaniem w środku cyklu wariacji 
w tonacji mollowej (wariacja V), wzorowanym na Mozarcie usytuowaniu wariacji w tempie wolniejszym 
na przedostatnim miejscu (wariacja VIII), a bezpośrednio po niej opartej na figuracjach harmonicznych 
z wyraźnymi elementami wirtuozowskimi wariacji w tempie znacznie szybszym od wszystkich pozosta-
łych (wariacja IX) i zakończenie całości cyklu powrotem do tematu w charakterze kody, tkwią głęboko 
w tradycji klasycznej.

Wszystkie trzy fortepianowe r o n d a  Elsnera charakteryzuje – zgodnie z modelem klasycznym – pro-
stota konstrukcji opartej na powtarzaniu jej podstawowych elementów: refrenu i kupletów o regularnej bu-
dowie okresowej. Różnice stylistyczno-wyrazowe pomiędzy kupletami i refrenem są niewielkie. Elsner po-
sługiwał się jednak kontrastami harmonicznymi oraz melodycznymi, rzadziej dynamicznymi i fakturalnymi.

Można tu również zauważyć pewne elementy formy sonatowej (por. elementy techniki przetworze-
niowej w Rondzie B-dur). Niekiedy też refren zaczyna już pełnić rolę tematu, trudno jednak zaliczyć te 
utwory do charakterystycznego dla okresu klasycznego typu ronda sonatowego. Niemniej, napisane naj-
prawdopodobniej w 1803 r., lub niewiele wcześniej, dla niezbyt wyrobionych pianistycznie wykonawców 
i  znamiennego dla ówczesnych czasów muzykowania domowego, oszczędne fakturalnie i stylistycznie, 
także ze względu na budowę i zastosowane środki kompozytorskie, doskonale mieszczą się w typowym dla 
tamtych czasów nurcie muzyki klasycznej.

Zainteresowania Elsnera polską muzyka ludową znalazły najpełniejsze odbicie w formach p o l o n e z a, 
które kompozytor stosował niemal we wszystkich uprawianych przez siebie gatunkach muzycznych. Jednak 
w swym Sumariuszu raczej pobieżnie wylicza wśród utworów orkiestrowych polonezy na temat opery Lo-
doiska Rudolpha Kreutzera i Woziwoda (Les deux journées) Luigiego Cherubiniego (poz. 15) i – pośród róż-
nych tańców – polonezy wykonywane m.in. w czasie antraktów przedstawień operowych (poz. 16), a wśród 
utworów fortepianowych trzy polonezy na cztery ręce (poz. 34) i kilka polonezów wydanych w Warszawie 
(poz. 36)24. W rzeczywistości dorobek Elsnera w zakresie twórczości polonezowej był znacznie bogatszy, niż 
to mogłoby wynikać z tego spisu, sporządzonego najprawdopodobniej w latach 1840–1849. Niemniej jed-
nak wykaz ten dobrze obrazuje stosunek kompozytora do tej dziedziny jego własnej twórczości i wskazuje, 
że nie przywiązywał on do niej takiej wagi, jak na przykład do muzyki religijnej czy operowej.

Już Helena Dorabialska, autorka pierwszej monografii analitycznej poświęconej dziejom poloneza 
w  epoce przedchopinowskiej, zwróciła szczególną uwagę na ten zakres twórczości Elsnera i wyróżniła 
w nim trzy gatunki: polonezy instrumentalne, śpiewane i operowe, a wśród polonezów instrumentalnych 
na fortepian wymieniła trzy polonezy na cztery ręce i 10 polonezów na dwie ręce, zachowanych w Wybo-
rze z lat 1803–180525.

Znacznie pełniejszy jest wykaz polonezów wymienionych w spisie dzieł Elsnera sporządzonym przez 
Alinę Nowak-Romanowicz26, która wśród utworów instrumentalnych wymieniła 5 polonezów orkiestro-
wych (poz. 6, 7, 11 i dwa polonezy pod poz. 12), 1 polonez na skrzypce z fortepianem (poz. 4) i 19 polo-
nezów fortepianowych, włączając w to utwory na cztery ręce, przeróbki kompozycji orkiestrowych (poz. 6, 
7, 9–13, 15–23, 26, 28) oraz kompozycje dziś zaginione. Spis ten uzupełniła następnie w artykule Elsner 
w Encyklopedii Muzycznej PWM 27 jednym polonezem na skrzypce i fortepian oraz jednym polonezem na 
fortepian na dwie ręce.

24 Elsner, Sumariusz, ss. 57, 59. 
25 Dorabialska, Polonez, ss. 85–88.
26 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 265–326. 
27 Nowak Romanowicz, Elsner 1987, ss. 21–23.
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Najpełniejszy, jak dotąd, spis polonezów Elsnera przedstawił Stefan Burhardt, autor katalogu tema-
tycznego polonezów, wyliczając 51 utworów Elsnera mieszczących się w kategoriach kompozycji polone-
zowych, a wśród nich 15 polonezów na fortepian na dwie ręce (poz. 588–602), 3 na fortepian na cztery ręce 
(poz. 603–605), 4 na skrzypce z fortepianem (poz. 606–609), 6 na orkiestrę (poz. 610–615), 15 operowych 
(poz. 616–630), 6 na głos z fortepianem (poz. 631–636) i 2 jako części w kwartetach smyczkowych (poz. 
3400, 3431)28.

Wykaz zachowanych polonezów fortepianowych na dwie ręce Elsnera, jakim obecnie dysponujemy, 
zawiera 18 utworów. Różni się nieco od dotychczasowych spisów, ponieważ – oprócz utworów napisa-
nych specjalnie na fortepian – obejmuje przypuszczalnie autorskie opracowania na dwie ręce kompozycji 
orkiestrowych i utworów na cztery ręce, pomija natomiast 3 zaginione polonezy, publikowane w nieza-
chowanych dziś numerach Wyboru z 1803 r. Są to, wśród tych ostatnich: Polonez G-dur z triem w tonacji 
subdominanty C-dur i Polonez B-dur z triem w tonacji równoległej g-moll (Wybór, 1803 nr 6), wysoko 
ocenione przez Helenę Dorabialską29 ze względu na nieregularną budowę okresową, prostotę i plastycz-
ność tematyki, właściwości harmoniczne, fakturalne i brzmieniowe, oraz wymieniony przez Alinę Nowak-

-Romanowicz30 nieznany dziś polonez A-dur, którego nie ma we wskazanym przez autorkę źródle – Wybo-
rze nr 8 z 1803 r. Najpewniej zaliczyła ona pomyłkowo do polonezów fortepianowych zamieszczoną w tym 
numerze pieśń Życzenia w samotności Elsnera na głos z fortepianem do słów Juliana Ursyna Niemcewicza 

„Szczęśliwy kto samotnym ciesząc się schronieniem”, wydrukowaną z nadpisem: alla polacca (w druku: alla 
Polaka)31.

Część spośród 18 zachowanych polonezów Elsnera na dwie ręce to z pewnością kompozycje napisa-
ne specjalnie na fortepian, ale niektóre są zapewne autorskimi transkrypcjami fortepianowymi utworów 
orkiestrowych. Wśród polonezów Elsnera istnieją kompozycje fortepianowe na tematy oryginalne, jak 
również oparte na melodiach zaczerpniętych z fragmentów popularnych wówczas oper czy pieśni. Publi-
kujemy je w niniejszym tomie w porządku chronologicznym, w dwóch działach: utwory oryginalne (13) 
i opracowania (5).

Wszystkie zachowane dziś oryginalne polonezy fortepianowe na dwie ręce Elsner komponował w po-
czątkowym okresie pobytu w Warszawie na stanowisku dyrektora muzycznego Teatru Narodowego (funkcję 
tę pełnił do 1824 r.). Pomijając utwory dziś nieznane i zaginione, do 1807 r. powstało 10 takich polonezów. 
Większość (8 polonezów) została opublikowana w różnych zeszytach Wyboru w latach 1803–1805. Chro-
nologia pozostałych przedstawia się następująco: prawdopodobnie w 1807 r. lub nieco wcześniej powstał 
Polonez B-dur na temat opery Axur, król Ormus Antonia Salieriego oraz polonezy Es-dur i C-dur (nry 9–11). 
Dwa polonezy ofiarowane Konstancji z Łąckich Tymowskiej, f-moll i B-dur (nry 12 i 13), zostały napisane 
w 1821 r. (nry 12 i 13). Są to ostatnie z zachowanych polonezów instrumentalnych Elsnera.

Kilka słów należy poświęcić formie kompozycji, ze względu na różnice między sposobami jej przed-
stawienia w dawnych, oryginalnych źródłach, a obecnym wydaniu i przyjętej w nim metodzie jej publi-
kacji. Elsner przywiązywał dużą wagę do formy kompozycji i – opierając się na obowiązujących wówczas 
wzorach i powszechnie panujących konwencjach – wyraźnie dbał o jej czytelność. Forma polonezów for-
tepianowych Elsnera, wynikająca z kształtowania materiału muzycznego o symetrycznej budowie, harmo-
nicznie bazującej na prostych odniesieniach funkcyjnych i konwencjonalnych formułach metro-rytmicz-
nych, reprezentuje rozwinięty, trzyczęściowy, repryzowy schemat konstrukcyjny typu da capo, w różnym 
stopniu rozbudowany. Trzyczęściowość dotyczy przy tym zarówno całej kompozycji, w której trio stanowi 
część środkową, jak również poszczególnych jej części. W części pierwszej (A) odcinek pierwszy (temat 
główny poloneza – a), poprzedzony zwykle na początku kompozycji kilkutaktowym wstępem (w) i zazwy-
czaj powtórzony, pojawia się ponownie w charakterze repryzy po środkowym, zwykle szerzej rozwiniętym 
i wprowadzającym nowy materiał tematyczny odcinku poloneza (b), wraz z którym powtórzony jest raz 

28 Burhardt, Polonez, ss. 157–173, 597, 603. 
29 Dorabialska, Polonez, s. 87.
30 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 319 poz. 11.
31 Burhardt, Polonez, s. 171 poz. 631.
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jeszcze, ale już z pominięciem wstępu. Trio, część druga, środkowa (B), zbudowana najczęściej tak samo 
jak część pierwsza, pozbawiona jest charakterystycznego dla części pierwszej wstępu. Po trio następuje 
powtórka części pierwszej (A) w formie skróconej, bez repetycji. Schemat kompozycji przedstawia się 
więc następująco:
 A + B + A
 w + a  b + a   c  d + c   w + a + b + a

Ten powszechnie stosowany w różnych formach tanecznych, na przykład w menuecie, schemat wystę-
puje u Elsnera w czystej postaci lub bywa modyfikowany. Rozmiary wstępu (w) są różne, z przewagą form 
czterotaktowych, rzadziej dwutaktowych (por. polonezy: Es-dur nr 4, B-dur nr 5), o regularnej budowie 
okresowej. Zdarzają się też wstępy niesymetryczne, kształtowane swobodnie (np. transkrypcja fortepiano-
wa Poloneza F-dur nr 8 z trzytaktowym lub Polonez f-moll nr 12 z siedmiotaktowym wstępem).

Również rozmiary pierwszych odcinków poloneza (a), podobnie jak jego odcinków środkowych (b), 
są silnie zróżnicowane. Przeważają wśród nich formy proste, o klasycznej, klarownej budowie okresowej. 
W częściach środkowych (b) istnieją też formy bardziej rozwinięte ewolucyjnie i takie, w których kompo-
zytor wprowadza nowe elementy tematyczne, realizując tym samym dążenie do poszerzenia emocjonal-
nego wyrazu muzyki, utwory o różnym stopniu nieregularnej, pozbawionej symetrii budowie okresowej 
(np. Polonez C-dur nr 2), kompozycje ze skróconymi repryzami itp.

Tria (B) charakteryzują się zwykle bardziej regularną budową i pod względem formalnym są wyraźniej 
ustabilizowaną i silniej skrystalizowaną częścią środkową formy poloneza. Nie znaczy to jednak, że i tu nie 
istnieją odstępstwa od ustalonego schematu, choć należą one do rzadkości.

Trzecią część poloneza stanowi z reguły powtórzenie części pierwszej, wraz ze wstępem i repryzą od-
cinka pierwszego, ale bez wewnętrznych repetycji poszczególnych odcinków.

Sposoby zapisu polonezów w źródłach różnią się znacznie pomiędzy sobą. Rzadko zdarza się, by 
wszystkie części tańca były wypisywane w całości. Najczęściej skróty dotyczą repryzy tematów głównych 
(a) w pierwszych częściach poloneza (A). Na konieczność ich powtórzeń wskazują oznaczenia specjalny-
mi znakami na kresce taktowej lub nad i niekiedy również pod kreską taktową miejsc, od których należy 
rozpocząć powtórzenie, oraz sformułowania słowne: dal Segno umieszczane po takcie, po którym po-
winno się rozpocząć powtórzenie. Repryzy w pierwszych częściach poloneza z reguły nie są wypisywane 
w całości. Zdarza się jednak, choć bardzo rzadko, częściowe wypisywanie odcinków repryzowych, czego 
przykłady odnajdujemy w Polonezie B-dur nr 9, w którym zaznaczenie repryzy ogranicza się do wypisania 
wyłącznie dwu początkowych taktów (tt. 19 i 20).

Nieco odmiennie notowane są tria, w których repryzy odcinków c bywają najczęściej wypisywane 
w  całości. Skróty – podobnie oznaczane, jak w pierwszych częściach (A) polonezów – są zastosowane 
w sześciu utworach na dwie ręce: w polonezach: B-dur, Es-dur i C-dur (nry 9, 10 i 11) oraz w opracowa-
niach polonezów: E-dur (nry 1 i 2) i G-dur (nr 6).

W formie poloneza – już choćby ze względu na liczbę tych skomponowanych przez Elsnera utworów 
– w dużo większym stopniu niż w mazurkach czy krakowiakach ujawnia się stosunek kompozytora do 
polskiej muzyki ludowej, która w tych tańcach najsilniej wyrażała narodowy charakter muzyki polskiej. 
Elsner nie cytował jednak bezpośrednio pieśni, czy też ludowych pieśni tanecznych, ale posługiwał się 
na szeroką skalę – podobnie jak w mazurkach i krakowiakach (por. np. jego Ronda) – techniką stylizacji 
materiału ludowego. W jego twórczości polonezowej przeważały tematy oryginalne, a wykorzystywanie 
dzieł obcych, na przykład fragmentów oper lub pieśni, polega na dostosowywaniu ich do właściwości ryt-
micznych i melodycznych typowych formuł poloneza.

W porównaniu z nieco wcześniejszymi polonezami z 2. połowy XVIII w., w tym również z polonezami 
Michała Kleofasa Ogińskiego (1765–1833), kompozycje Elsnera wyróżniają się bardziej bogatą harmoni-
ką, utrzymaną jednak zawsze w ramach konwencjonalnych środków ówczesnej muzyki europejskiej, uroz-
maiconą nierzadko nieregularną formą okresową, z niesymetrycznymi, najczęściej wskutek wydłużania 
i ewolucyjnego rozwinięcia części zdań, odcinkami kompozycji, zróżnicowanym nawet w ramach jednego 
utworu akompaniamentem, niekiedy ujednoliconym na przestrzeni dłuższych odcinków kompozycji, ze 
zmiennym ruchem ósemkowym i szesnastkowym, także akompaniamentem przerzucanym niekiedy do 
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partii prawej ręki, a ponadto upodobaniem do stosowania triol przełamujących czasem rytm poloneza 
i skłonnością do łączenia rytmu dwójkowego z trójkowym (por. zwłaszcza tria w polonezach: Es-dur nr 4 
i B-dur nry 5 i 8).

U Elsnera dominują jeszcze polonezy utrzymane w nastroju uroczystym, podniosłym, majestatycz-
nym, nawet tryumfalnym, chociaż zdarzają się też utwory o charakterze bardziej spokojnym, melancho-
lijnym, lirycznym, elegijnym, sentymentalnym, znamionującym już nowe podejście do formy tego tańca. 
Całkowity brak oznaczeń agogicznych w zapisach źródłowych może dowodzić, że kompozytor pozostawił 
tę kwestię, w zależności od potrzeb i możliwości, ale oczywiście w ramach wyznaczonych przez charakter 
tańca, do decyzji wykonawców. Sądzić można, że różnice temp nie były zbyt wielkie, chociaż niewątpliwie 
istniały w zależności od okoliczności wykonania, a więc od tego, czy były przeznaczone jako utwory użyt-
kowe do tańca czy do słuchania. Zresztą polonezy Elsnera nie są pod tym względem jednolite i reprezen-
tują różne, panujące w owym czasie na gruncie tego gatunku, kierunki i nurty stylistyczne. Jak zauważa 
Alina Nowak-Romanowicz, polonezy Elsnera z uwagi na charakter i styl nawiązują z jednej strony do 
sonatin klasyków wiedeńskich i ich bezpośrednich naśladowców, czego przykładami mogą być polonezy 
d-moll (nr 6), Es-dur (nr 7), czy B-dur (nr 9), z drugiej zaś do bardziej nastrojowych polonezów epoki 
stanisławowskiej, zbliżonych stylistycznie do polonezów Michała Kleofasa Ogińskiego, jak np. polonezy 
C-dur (nr 2) lub f-moll (nr 12)32.

Większość polonezów Elsnera tworzy jednolitą, zwartą całość, w niewielkim jedynie stopniu wykazu-
jącą słabo zarysowujące się wewnętrzne zróżnicowania pod względem budowy, co wpływa na charakter 
utworu, decyduje o monolitycznej konstrukcji wyrazowej i prowadzi niekiedy do jednolitości ekspresji 
i monotonii kompozycji (por. Polonez B-dur nr 8). Dotyczy to również rzadko pojawiających się u Elsnera 
polonezów szerzej rozwiniętych, z dwoma a nawet trzema elementami tematycznymi, pomiędzy którymi 
brak zazwyczaj silniejszych kontrastów dramatycznych.

Jednolitość stylistyczna znajduje również swój wyraz w charakterze tria, zbliżonego zazwyczaj styli-
stycznie do głównej części poloneza (por. np. Polonez C-dur nr 2). Pomiędzy polonezem a triem – jego 
częścią środkową – występują różne stosunki tonalne. Dominują tria utrzymane w tonacji poloneza, jed-
noimiennej, jak w polonezach Ogińskiego. W skontrastowanych tonalnie triach Elsner wykorzystywał 
zboczenia do tonacji pokrewnych, najczęściej subdominanty (por. np. polonezy: C-dur nr 11 i B-dur nr 13) 
i tonacji paralelnych (polonezy: C-dur nr 2 i Es-dur nr 7). Natomiast wyraźne skontrastowanie wyrazowe 
pojawia się w polonezach Es-dur (nry 7 i 10). Zmienność tonacji w triach oraz silniejsze zróżnicowanie 
wyrazowe obrazują nowsze kierunki w konstruowaniu form poloneza.

Częste są natomiast kontrasty dynamiczne, które wyróżniają nie tylko tria, charakteryzujące się cza-
sem spokojniejszym, łagodniejszym i bardziej stonowanym przebiegiem, lecz także wynikają z zestawia-
nych obok siebie odcinków o silnie zróżnicowanych pod względem natężenia dźwięku wstępów i począt-
ków poloneza. Elsner stosował też często kontrasty dynamiczne pomiędzy poszczególnymi odcinkami 
lub drobniejszymi fragmentami kompozycji (por. polonezy: D-dur nr 1, B-dur nr 5 i trio poloneza C-dur 
nr 3). Należy tu wspomnieć, że o ile kompozytor bardzo oszczędnie gospodaruje różnymi oznaczeniami 
wykonawczymi, o tyle dość dokładnie wypisuje znaki dynamiczne, czy to w formie skrótów literowych (ff, 
f, fp, mf, p, pp), czy przedstawień graficznych crescendo i decrescendo (diminuendo), także wypisywanych 
słownie w całości lub skrótowo33.

Faktura polonezów fortepianowych Elsnera, podobnie jak ich właściwości stylistyczne, nie jest jedno-
rodna. Jej podstawę stanowi – jak już wspomniano – niemal pełna skala dźwiękowa ówczesnego instru-
mentu, z wykorzystaniem w celach wyraźnie artystycznych, kolorystycznych i brzmieniowych wszystkich 
jego rejestrów. Fakturę dużej części polonezów, zwłaszcza pisanych na orkiestrę i będących fortepiano-
wymi transkrypcjami ich pierwotnej wersji orkiestrowej, cechują masywne brzmienia, nagromadzenie 
powtarzanych wielokrotnie akordów, charakter i rodzaj struktur figuracyjno-melodycznych, tremola 
akordowe i  inne podobne komponenty fakturalne, naśladujące orkiestrowe tutti (por. np. opracowanie 

32 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 84; Nowak-Romanowicz, Klasycyzm, s. 95.
33 Większość tych uwag odnosi się również do polonezów zamieszczonych w wydaniu w dziale opracowań i w dziale utworów 
na cztery ręce.
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Poloneza E-dur nr 1). Niekiedy w opracowaniach i transkrypcjach Elsner usiłował w wersji fortepianowej 
naśladować głosy różnych instrumentów orkiestrowych, a w związku z tym zdarza się, że traktuje forte-
pian jako instrument perkusyjny. Ale nawet i w tego typu utworach imitacja faktury orkiestrowej pozosta-
je silnie związana z typowymi elementami faktury fortepianowej i jej cechami pianistycznymi. O fakturze 
fortepianowej polonezów Elsnerowskich decyduje stopień i zakres posługiwania się właściwościami tech-
niczno-brzmieniowymi instrumentu.

Panuje dość powszechne przekonanie o nikłym wykorzystywaniu przez Elsnera efektów pianistycz-
nych i wirtuozowskich. Istotnie, w polonezach utrzymanych zwłaszcza w stylistyce sonatin klasycznych, 
z typowymi figuracjami rytmiczno-melodycznymi i schematycznym akompaniamentem harmonicznym 
w postaci tak zwanych basów Albertiego (por. np. polonezy: B-dur nr 5 i nr 9), trudno doszukać się bar-
dziej wyrafinowanych środków technicznych. Zauważyć można niekiedy zróżnicowanie figur pianistycz-
nych, zwłaszcza ornamentów, których nie można jednak wliczyć w obszar środków wirtuozowskich, a któ-
re pełnią raczej funkcję czynników uwydatniających cechy emocjonalno-wyrazowe. Jednak w niektórych 
polonezach Elsner z upodobaniem stosował na szeroką skalę – poza prostymi figuracjami melodycznymi 
i harmonicznymi – szereg bardziej skomplikowanych chwytów technicznych, typowych dla faktury for-
tepianowej. Należą do nich łamane oktawy (por. Polonez C-dur nr 2), łamane akordy (np. Polonez Es-dur 
nr 7), różne formy pasaży akordowych używanych zarówno w partii prawej ręki, jak też w akompania-
mencie (np. Polonez D-dur nr 1), dalej – dość bogaty repertuar dźwięków podwójnych, zwłaszcza granych 
również legato równoległych oktaw (por. polonezy C-dur nry 2 i 3), tercji (por. np. polonezy: Es-dur nr 4 
i d-moll nr 6) i sekst (np. Polonez Es-dur nr 10). W niektórych polonezach zwracają uwagę stosunkowo 
duże skoki i krzyżowanie rąk – ulubiony chwyt techniczny Elsnera. Najlepsze przykłady stosowania tego 
właśnie środka techniczno-wykonawczego znajdujemy w triach polonezów: Es-dur nr 7 i B-dur nr 13.

Utwory taneczne, a wśród nich polonezy, należą – obok klasycznych sonat, wariacji i rond – do form 
muzycznych najczęściej od początków XIX w. komponowanych i opracowywanych na instrumenty kla-
wiszowe n a c z t e r y r ę c e. Twórczość Elsnera, wprawdzie w tej dziedzinie nie tak bogata jak innych 
ówczesnych kompozytorów muzyki fortepianowej, nie odbiega pod tym względem od panujących wów-
czas nurtów i upodobań. Niniejszy tom zawiera wszystkie znane i zachowane do dziś polonezy fortepia-
nowe w układzie na cztery ręce, w tym cykl trzech wydanych razem polonezów (C-dur, G-dur i f-moll), 
prawdopodobnie skomponowanych w oryginale na taki układ, oraz trzy polonezy będące opracowaniami 
utworów orkiestrowych, znane również w wersji na dwie ręce (E-dur na temat uwertury do opery Lodo-
iska R. Kreutzera, E-dur na temat marsza z opery Woziwoda L. Cherubiniego i G-dur na temat francuskiej 
piosenki Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille A. Grétry’ego. Utwory te, powstałe w pierwszym 
dziesięcioleciu XIX w., są publikowane w porządku chronologicznym.

Pod względem formy polonezy Elsnera na cztery ręce nie różnią się od pozostałych polonezów tego 
kompozytora. Ze względu na czas powstania i historyczne znaczenie tych utworów jako pierwszych, a na-
stępnie silnie spopularyzowanych kompozycji tego typu, spełniają one ważną rolę w dziejach polskiej 
muzyki fortepianowej. Ich znaczenie – mimo w dalszym ciągu wyraźnego nawiązywania do dawniejszych 
wzorów – wzmacniają wykorzystywane przez kompozytora – i to w sposób dobrze przemyślany i dojrza-
ły – środki techniczne, zwłaszcza elementy imitacyjno-polifoniczne. Układy kontrapunktyczne, którymi 
Elsner swobodnie się posługiwał w ramach stylistyki klasycznej, prowadzą w niektórych przypadkach do 
wzbogacenia prostych form melodii z akompaniamentem, przydzielanych zwykle partii Primo i  Secon-
do, elementami dialogu tworzącego bardziej złożone powiązania pomiędzy obiema partiami. Na imitacje 
kontrapunktyczne w polonezach na cztery ręce Elsnera zwróciła już uwagę Helena Dorabialska34. Szcze-
gólnie interesujące pod tym względem są liczne odcinki imitacyjne w Polonezie C-dur i zazębienia imita-
cyjne fraz w połączeniu z korespondencją motywiczną w polonezach: G-dur (tt. 7–10) i f-moll (polonez, 
tt. 5–8 i trio, tt. 1–3), a także przemienne uzupełnienia przebiegu rytmicznego opartego na przerzucanych 
z jednej partii do drugiej postępach sekstol w trio Poloneza f-moll (tt. 9–12).

Większe różnice natomiast wynikają, w przypadku gry dwu wykonawców na jednym fortepia-
nie, z  szerszego wykorzystywania możliwości technicznych instrumentu i wzbogacenia faktury, która – 

34 Dorabialska, Polonez, s. 86.
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w transkrypcjach w tej formie polonezów orkiestrowych – wyzwala możliwość wydobywania na klawia-
turze symfonicznych elementów stylistycznych (por. liczne fragmenty polonezów E-dur na tematy oper 
Kreutzera i Cherubiniego). Wśród utworów fortepianowych Elsnera i w ogóle współczesnej mu muzyki 
fortepianowej w Polsce stanowią one nową jakość, w której niedostatki pianistyczne samego Elsnera, wy-
raźnie odczuwalne w innych jego kompozycjach fortepianowych, schodzą na dalszy plan. W samym za-
myśle kompozytorskim, elementach emocjonalno-wyrazowych, techniczno-kompozytorskich i stylistycz-
nych dominuje tu jasno czytelne myślenie orkiestrowe, które bez wątpienia było bardziej wartościową od 
fortepianowego częścią aktywności twórczej tego kompozytora.

Powtórzenia i części repryzowe w polonezach na cztery ręce, jeśli w źródłach nie są dokładnie wypisa-
ne, są potraktowane na takich samych zasadach, jakimi kierowano się przy publikacji polonezów na dwie 
ręce, przeznaczonych do wykonania dla jednego pianisty.

W dziale O p r a c o w a n i a publikowane są wszystkie pochodzące z czasów Elsnera znane i zachowa-
ne do dziś transkrypcje, przeróbki i wyciągi fortepianowe utworów orkiestrowych tego kompozytora. Znaj-
dują się tu więc przede wszystkim transkrypcje polonezów, transkrypcje i wyciągi fortepianowe utworów 
operowych i muzyki do przedstawień teatralnych, a także fortepianowe wersje marszów, w tym Marsza 
żałobnego z Pasji. Warto zwrócić uwagę, że wśród kompozycji publikowanych w dziale utworów oryginal-
nych mogą się znajdować opracowania fortepianowe dzieł napisanych na orkiestrę, w tej pierwotnej wersji 
dziś jednak nieznanych.

Transkrypcje i wyciągi fortepianowe pochodzą z różnych okresów pobytu Elsnera w Warszawie, od po-
czątków XIX w. do co najmniej lat czterdziestych tegoż stulecia, ale w największej liczbie były publikowane 
w latach, w których działało jego wydawnictwo muzyczne. Zresztą niezbyt liczna grupa tych kompozycji 
świadczy, że ich twórca – może pomijając autorskie transkrypcje fragmentów operowych, niektóre polo-
nezy i marsze – nie przykładał do tej dziedziny swej twórczości większego znaczenia, choć niewątpliwie 
musiało mu zależeć na uprzystępnieniu liczniejszemu gronu amatorów muzyki swoich utworów, zwłasz-
cza tych, które w wersjach oryginalnych zdobyły szerszy rozgłos i cieszyły się większą popularnością.

Józef Elsner, kompozytor, pedagog i publicysta muzyczny, choć prowadził niezwykle ożywioną dzia-
łalność, aktywnie i intensywnie uczestniczył – między innymi jako twórca opery narodowej i organiza-
tor pierwszego w kraju konserwatorium muzycznego – we współtworzeniu życia muzycznego w kraju, 
przeszedł do historii przede wszystkim jako nauczyciel Fryderyka Chopina. W powszechnej pamięci, za-
równo w Polsce jak i za granicą, zapisał się głównie jako autor najstarszej i znanej szeroko opinii o dzie-
więtnastoletnim Chopinie, jako „geniuszu muzycznym”. To, że Chopin przeszedł pod jego kierunkiem 
kurs kompozycji, zdołało w znacznym stopniu na długi czas skutecznie przesłonić całą pozostałą, bogatą 
i różnorodną działalność Elsnera na polu kształtowania narodowej kultury muzycznej, gdzie ważną rolę 
odgrywała jego twórczość kompozytorska. Znaczenie kompozycji fortepianowych Elsnera bez wątpienia 
nie dorównuje innym jego osiągnięciom z tej dziedziny, w tym zwłaszcza wielkim religijnym i operowym 
formom wokalno-instrumentalnym. Zresztą wydaje się, że sam kompozytor nie przywiązywał do swojej 
twórczości fortepianowej większej wagi i nie bardzo pilnie dbał o jej szersze upowszechnianie. Fortepiano-
we kompozycje Elsnera, wykonywane zapewne niezbyt często w muzykowaniu domowym, estradowym, 
czy wykorzystywane w celach pedagogicznych, w dość krótkim czasie popadły w zapomnienie, przyćmio-
ne hołdującej nowym prądom stylistycznym twórczości fortepianowej następnych pokoleń. W dzisiej-
szych czasach mają przede wszystkim znaczenie historyczne i stanowią wymowne świadectwo poziomu 
ówczesnej pianistyki polskiej. I przede wszystkim z tego powodu, jako drobny, lecz ważny komponent na-
szego dziedzictwa muzycznego, a także ze względów artystycznych, budzą coraz większe zainteresowanie 
i zasługują w pełni na ochronę oraz przywrócenie praktyce pianistycznej.
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NOTA EDYTORSKA

Uwagi ogólne

Na 48 publikowanych w tomie utworów tylko jeden zachowany jest w pełni w autografie, a dziewięć 
w rękopiśmiennych odpisach i kopiach powstałych za życia Elsnera. Przy pozostałych kompozycjach ska-
zani jesteśmy całkowicie na najczęściej mało dokładne pierwodruki i druki wczesne. Ta sytuacja wymu-
sza bardzo uważne i skrupulatne stosowanie filologicznych metod krytyki tekstu, która niestety nie we 
wszystkich przypadkach okazuje się skuteczna, pozostawiając dość szeroki margines nierozstrzygniętych 
problemów edytorskich i niepewnych decyzji redaktorskich podejmowanych w trakcie opracowywania 
materiału nutowego.

W przypadku istnienia dwu lub większej liczby przekazów danego utworu, za podstawę edycji przyj-
muje się, w wyniku analiz całego materiału źródłowego i zgodnie z ogólnymi zasadami filologicznymi, 
jedno źródło główne, a pozostałe traktuje się jako źródła pomocnicze, które mogą służyć do porównań 
i  ewentualnych poprawek błędów. W żadnym przypadku nie stosuje się tworzenia nowych, „wypadko-
wych” wersji dzieła, stanowiących kompilację wariantów pochodzących z różnych źródeł rękopiśmien-
nych czy drukowanych. Wszelkie poczynione zmiany, w szczególności powodujące odstępstwa od tekstu 
oryginalnego, jak również miejsca problematyczne są omówione w komentarzu krytycznym.

Tytuły utworów zawsze podawane są w formie znormalizowanej. Ujednolicenia dotyczą głównie na-
zwy „polonez”, którą objęto wszystkie kompozycje zapisane w wersji źródłowej jako „taniec polski”. Tytuły 
oryginalne, często w formie poszerzonej o dodatkowe informacje o dziele, podane są w komentarzu kry-
tycznym przy opisie źródeł. Przy kompozycjach wieloczęściowych (na przykład przy sonatach) poszcze-
gólne części nie są numerowane, z wyjątkiem Wariacji B-dur na temat marsza z opery Przerwana ofiara  
P. Wintera, w których pozostawiono numerację występującą w podstawie wydania.

W każdym utworze, a także w każdej wydzielonej części utworu (na przykład w sonatach, przy po-
szczególnych wariacjach lub przy triach w polonezach i marszach) stosuje się numerację taktów (numera-
cją nie są objęte przedtakty). Przy zmiennych powtórzeniach takt lub takty należące do I volta oznaczane 
są kolejnymi cyframi z dodatkiem małej litery a, natomiast należące do II volta tymi samymi cyframi 
z dodatkiem małej litery b.

Oryginalne formy oznaczeń wykonawczych i innych elementów słownych, poza incypitami tekstów 
pieśni w Wyborze pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich oraz tekstami śpiewów włączonych do wy-
ciągów fortepianowych opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki, są publikowane zgodnie z obowiązującymi 
dzisiaj zasadami pisowni. Uzupełnienia i ujednolicenia dotyczą przede wszystkim miejsc mało czytelnych, 
oznaczeń dynamicznych, agogicznych, frazowania, tempa i – wyjątkowo – artykulacji, a także braków 
wynikających z przeoczeń lub dawnych sposobów notacyjnych. Wprowadzane są na podstawie fragmen-
tów identycznych lub miejsc analogicznych oraz – odstępując od przyjętych zasad – źródeł dodatkowych. 
Wszelkie tego rodzaju zmiany i dodatki, również pochodzące ze źródeł pomocniczych, umieszczane 
są w nawiasach kwadratowych. Nawiasy kwadratowe stosuje się więc przy uzupełnieniach brakujących 
w źródle nut, pauz, znaków dynamicznych, artykulacyjnych, (wyjątkowo) łuków, oznaczeń triol, akcyden-
cji i innych.

Metoda opracowania w obecnym wydaniu utworów na cztery ręce Elsnera nie odbiega zasadniczo od 
sposobu opracowania jego fortepianowych kompozycji na dwie ręce. Bez zmian pozostaje zdecydowana 
większość zasad edytorskich przyjętych dla utworów solowych. Nieliczne odmienności są konsekwencją 
istniejących pomiędzy kompozycjami na dwie i na cztery ręce różnic wynikających z właściwości i specy-
fiki faktury obu tych środków wykonawczych. Szczególny charakter faktury, wynikającej ze zwiększonego 
aparatu wykonawczego (np. odpowiadające sobie lub rozbieżne w obu partiach sposoby grupowania nut, 
oznakowanie artykulacyjne czy wykonawcze i ich korelacja), jest omówiony w komentarzu krytycznym.

We wszystkich wczesnych drukach tej grupy utworów, będących podstawą obecnego wydania, obie 
partie umieszczane są osobno na sąsiednich stronach i tytułowane nagłówkowo: Primo na stronach nie-
parzystych i Secondo na stronach parzystych. Z tego powodu różne znaki wykonawcze, nawet wspólne dla 
obu partii, umieszczane były z konieczności osobno przy każdej z nich. Przyjęty w naszym wydaniu układ, 
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w którym partie obu rąk umieszczane są jedna pod drugą, wymusił przekształcenie tych elementów zasad 
edytorskich, które są rezultatem zapisu partyturowego. Te nieznaczne zmiany dotyczą między innymi 
sposobu notowania jedno- i wielotaktowych przerw w poszczególnych partiach, które w pierwodrukach 
oznaczane są bądź pojedynczymi, bądź kombinacjami skumulowanych na przestrzeni jednego taktu po-
łączonych pauz całonutowych, z dodatkiem u góry cyfry wyrażającej liczbę taktów, a więc w formach 
ogólnie przyjętych również w dzisiejszych sposobach zapisu. Przerwy te służą najczęściej celom dyna-
miczno-kolorystycznym lub efektom dialogowania pomiędzy obiema partiami. Tego rodzaju skrótowe 
formy notowania pauz zostały w obecnym wydaniu rozpisane.

Zasady szczegółowe

G r a f i k a  n u t o w a

Zapis nutowy jest znormalizowany i ujednolicony. Z reguły zachowano – zgodnie ze źródłami – po-
dział na systemy partii fortepianowej i sposób notowania przez Elsnera partii obu rąk na jednym systemie, 
unikając stosowanego w Elsnerowskich pierwodrukach i drukach wczesnych sposobu notowania głosu 
na dwu systemach. Dokonywanych zmian form zapisu w tym zakresie nie odnotowywano w komentarzu 
krytycznym. W kompozycjach na cztery ręce zastosowano system partyturowy umieszczając kolejne sys-
temy partii primo bezpośrednio nad odpowiednimi taktami partii secondo.

Oznaczenia metryczne są podane w znormalizowanej i ujednoliconej formie, zgodnej z praktyką dzi-
siejszą. Zachowano jednak umieszczane na początku kompozycji oryginalne oznaczenia:  (alla breve).

Formy graficzne kluczy stosuje się zgodnie z dzisiejszą praktyką. Podobnie uwspółcześniono zapis nut 
i pauz, rozwijając pauzy, a niekiedy także niektóre nuty z kropką augmentacyjną, zwłaszcza gdy wartość 
nuty przedłużonej rozciąga się na następny takt (np.:  = ,  = ).

Cechą charakterystyczną niemal wszystkich źródeł jest szczególny sposób notowania kropek przedłu-
żających wartości rytmiczne w dwudźwiękach i wielodźwiękach. Przy rytmach punktowanych z zastoso-
waniem dwu- lub wielodźwięków kropki przedłużające są w pierwodrukach niejednokrotnie przy części 
nut pomijane. W dwudźwiękach najczęściej kropki przedłużające opuszczane są przy nucie dolnej, nato-
miast w akordach, w tym również zanotowanych skrótem – przy nutach środkowych. Brakujące w źró-
dłach kropki są w edycji uzupełnione, a miejsca uzupełnień wskazane w komentarzu krytycznym.

Systemy wiązań nut, z wyjątkiem wiązań łamanych (krzyżowych), których dawne formy graficzne są 
zastępowane formami stosownymi współcześnie (np.:  =  lub ) z możliwością rozbicia wią-
zań (np.   =  itp.) zgodnie z odpowiednim podziałem fraz, są w zasadzie notowane 
zgodnie z przekazami nutowymi, a wszystkie zmiany w tym zakresie są odnotowywane w komentarzu 
krytycznym. Fermaty umieszcza się z reguły nad nutą lub pauzą. Uwspółcześniono też zapisy stosowanych 
niekiedy w dawnych drukach form akcentów ( ).

Triole, które w zapisach źródłowych zaznaczane są różnie, w przeważającej części niestarannie i niekon-
sekwentnie, ujednolicono stosując cyfrę 3 zwykle bezpośrednio pod lub (w zależności od układu nut) nad 
wiązaniami poszczególnych grup (np.:  lub ), a łuki tylko w przypadku, gdy można im przypisać 
znaczenie artykulacyjne. To samo odnosi się do innych ugrupowań nieregularnych, jak kwintole, sekstole 
itp. Przy występowaniu wielokrotnych następstw triol ich oznaczenia graficzne są zazwyczaj umieszczane 
tylko na przestrzeni jednego taktu, a następnie stosuje się określenie słowne: simile. Oryginalna notacja 
jest więc uzupełniana albo redukowana, a informacje o wprowadzonych zmianach są podawane w komen-
tarzu krytycznym.

Akcydencje są notowane zgodnie z dzisiejszą ortografią muzyczną. W związku z tym ujednolicono 
według zasad współczesnej pisowni muzycznej charakterystyczny dla pierwodruku sposób zapisu znaków 
chromatycznych. Polega on na stosowaniu dodatkowych znaków chromatycznych, krzyżyków, bemoli lub 
kasowników, bezpośrednio przed pierwszym w takcie dźwiękiem podwyższonym lub obniżonym, z zało-
żeniem, że działanie znaku alteracji obowiązuje na przestrzeni całego taktu wszystkie analogiczne stop-
nie dźwiękowe usytuowane także w innych oktawach. W naszym wydaniu brakujące znaki chromatycz-
ne są uzupełniane w nawiasach kwadratowych, bez ujawniania dokonanych poprawek w szczegółowym  
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komentarzu krytycznym; natomiast akcydencje zbędne są pomijane, co jest odnotowywane w komenta-
rzu krytycznym.

Nieużywane w dzisiejszym systemie zapisu a typowe dla druków z XVIII/XIX w. skróty znaków mu-
zycznych o jednoznacznej funkcji, podobnie jak dawne oznaczenia powtórzeń dźwięków (np.: , ), grup 
dźwiękowych lub motywów, np. abrewiatury powtarzanych szesnastek (  ) lub ósemek (  ) 
przy basach Albertiego i innych figuracjach, także w formie  i , są wypisywane w całości, niezależnie 
od wartości nut. Przyjmuje się, że małe łuki w zapisach skrótowych obejmują wszystkie nuty podległe 
skrótowi. Rozwiązania skrótów omówione są w komentarzu krytycznym tylko w przypadkach problema-
tycznych i wątpliwych.

Powtórzenia całych części lub dłuższych, ale tworzących mniej lub bardziej samodzielne fragmenty, 
odcinków kompozycji są wypisywane zgodnie z zapisem źródłowym.

W obecnym wydaniu nie stosuje się skrótów zaznaczanych specjalnymi znaczkami i odcinki powtarza-
ne wypisuje się w całości, podając jednak w komentarzu krytycznym sposoby ich zanotowania w źródłach. 
Zachowuje się natomiast (na przykład przy polonezach), bez wypisywania w wykazie korektur, powszech-
nie dziś przyjęte oznaczenia wewnętrznych powtórzeń poszczególnych odcinków kompozycji. Pozostawia 
się również bez zmian oryginalny sposób zaznaczenia wymogu powtórzenia po trio (B) bez wypisywania 
nutami całej części A (bez repetycji), stosując po zakończeniu tria określenie słowne: Polonaise da capo lub 
inne, pojawiające się w źródłach, formy tego rodzaju wskazań. Wprowadzone niekiedy celem uczytelnie-
nia ich treści zmiany są ukazane w wykazie korektur.

O z d o b n i k i  i  o r n a m e n t y

Przednutki w źródłach Elsnerowskich mają w zapisie najczęściej wartość o połowę mniejszą od następu-
jącej po nich nuty głównej. Ich notację ujednolicono zastępując dawne formy dzisiejszą pisownią ( ,  = , )  
i podając ich oryginalną postać w szczegółowym wykazie korektur. Brakujące w oryginale łuki łączące 
przednutkę z nutą główną są uzupełniane w nawiasach kwadratowych tylko wówczas, gdy można znaleźć 
uzasadnienie takiego ujęcia na podstawie analogii.

Nie wyróżnia się z zasady, nawet w przypadkach absolutnie jednoznacznych, przednutek długich, sto-
sowanych zwłaszcza w okresie klasycyzmu. Kwestie problematyczne, odnoszące się do ewentualnego roz-
różnienia przednutek długich i krótkich, i odpowiedniej ich interpretacji wykonawczej, zwłaszcza w for-
mułach kadencyjnych lub przy charakterystycznej rytmice krakowiakowej, są omówione w komentarzu 
krytycznym, gdzie też wskazane są różne możliwości ich traktowania.

Obiegniki (grupetto) są przedstawione w zasadzie z zachowaniem ich oryginalnego kształtu. W pier-
wodrukach obiegniki są najczęściej przekreślone pionową kreseczką ( ), bez rozróżnienia pomiędzy   
i  , co może wpływać na sposób wykonania tego zwrotu melodycznego, rozpoczynającego się od sekundy 
górnej lub dolnej. Obiegniki są zwykle umieszczane nad nutą najczęściej przedłużoną, na mocnej części tak-
tu, rzadziej w środku, pomiędzy nutami. Umiejscowienie znaku obiegnika nad nutą lub pomiędzy nutami, 
zwłaszcza w kontekście melodycznym i rytmicznym, może sugerować sposób wykonania tej figury ozdob-
nej. W naszym wydaniu obiegników nie rozpisywano, pozostawiając niezmienioną ich formę oryginalną.

Uzupełnienia akcydencji w obiegnikach, umieszczone nad lub pod znakiem w zależności od tego, czy 
dotyczą górnego czy dolnego półtonu, traktowane są jako dodatki zapisywane w nawiasach kwadratowych 
i w przypadkach problematycznych omówione w komentarzu krytycznym.

Te m p o  i  d y n a m i k a

W materiale źródłowym tylko w wyjątkowych przypadkach pojawiają się określenia tempa generalnego, 
odnoszącego się do całej kompozycji lub jej części. W wydaniu oznaczenia agogiczne, występujące najczę-
ściej wewnątrz utworów, są znormalizowane (również w formie przyjętych skrótów) i umieszczone zazwy-
czaj nad górnym systemem. Oryginalne sposoby zapisu tempa są omówione w komentarzu krytycznym.

Oznaczenia dynamiki są również znormalizowane. Zapisy skrótowe ujednolicono, nie stosując jednak 
skracania oznaczeń dynamicznych wypisanych w oryginale w całości. W zasadzie zachowano oryginalne 
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rozróżnienia między  (sforzato, sforzando) dla pojedynczych nut i  (rinforzando) dla grupy nut, bez 
zamiany skrótu  (forzato, forzando) na . Interpretacja zamieszczanych w źródłach skrótów , ma-
jąca na celu ujawnienie zamysłu i intencji kompozytora, jest każdorazowo uzasadniana w komentarzu 
krytycznym. Oznaczenia zbieżne, notowane osobno dla każdej ręki, w tym również znaki akcentowe, są 
ujednolicone i umieszczane zwykle pośrodku systemu. Wszelkie uzupełnienia znaków dynamicznych są 
ujmowane w nawiasy kwadratowe.

A r t y k u l a c j a

Oznaczenia artykulacyjne w drukach Elsnerowskich, chociaż wykonane pod okiem kompozytora, 
a także w innych źródłach, są notowane niedokładnie i niekonsekwentnie. Dotyczy to w szczególnie ja-
skrawy sposób zapisu łuków, zarówno łączących, oznaczających legato, jak też zatrzymujących, przedłuża-
jących czas trwania dźwięku i mających charakter znaków rytmicznych. Brakujące łuki zatrzymujące przy 
dwudźwiękach i akordach uzupełnia się przy każdej nucie. W zapisie głosowym, gdy nuty połączone są 
jedną kreską, łuki zatrzymujące stawia się przy główce nuty.

Niestaranne notowanie znaków artykulacyjnych, przede wszystkim łuków, zwłaszcza oznaczających 
legato, lub decydujących o sposobach artykulacji stwarzają poważne problemy edytorskie. Sztychowanie 
łuków łączących, szczególnie w pierwodrukach utworów Elsnera, rytowanych za pomocą sztampy drukar-
skiej o ujednoliconych rozmiarach, nie zawsze są zgodne i nie zawsze odpowiadają wymaganej i logicznej 
z muzycznego punktu widzenia artykulacji fraz i innych przebiegów muzycznych. 

Mało staranny sposób sztychowania w wielu przypadkach utrudnia, a nawet wręcz uniemożliwia wła-
ściwe odczytanie intencji kompozytora. Brak precyzji w nakreślaniu łuków powoduje niepożądaną wielo-
znaczność. Nie zawsze wiadomo, kiedy – zgodnie z zamiarem kompozytora – łuk powinien się zaczynać, 
a kiedy kończyć. Zdarza się często, że początek lub koniec łuku przypada pomiędzy nutami, co utrudnia 
ustalenie jego właściwego zasięgu; często również, zwłaszcza przy dłuższych przebiegach nut w drobnych 
wartościach, na przykład przy ruchu szesnastkowym na przestrzeni całego taktu, łuk dotyczący wykona-
nia legato tego fragmentu nie rozciąga się na cały takt, ale notowany pośrodku obejmuje tylko nuty leżące 
w połowie taktu. Podobnie niestarannie sztychowane są w pierwodrukach łuki zatrzymujące.

Problemy wydawnicze powstają zwłaszcza wówczas, gdy mamy do czynienia z przesunięciami znaków 
łuków, które w identycznych frazach, bez wątpliwości przypadkowo, obejmują inne ugrupowania nut, co 
znacznie utrudnia właściwe odczytanie intencji kompozytora. W takich przypadkach decyzje podejmo-
wano na podstawie analiz stylokrytycznych, które przy rozstrzygnięciach wątpliwości odgrywają ważną 
rolę. Przy ustalaniu ostatecznej formy zapisu kierowano się również, poza względami czysto muzycznymi, 
także aspektami wykonawczymi, które wielokrotnie okazują się równie przekonujące.

W związku z wyjątkowo niestarannym i niedokładnym drukiem oznaczeń artykulacyjnych w naszym 
wydaniu notację łuków starano się ujednolicić milcząco, wskazując jednak w wykazie wariantów zamiesz-
czonym w komentarzu krytycznym ich pierwotną postać bez dodatkowych uwag. Jedynie w przypadku 
możliwości różnej interpretacji, dotyczącej sposobów artykulacji w konkretnych miejscach, przyjęte roz-
wiązania zostały omówione. Zapisy łuków znormalizowano przy powtarzających się figurach, o ile brak 
uzasadnienia dla specjalnego w takich przypadkach frazowania.

Braki oznaczeń artykulacyjnych uzupełniono tylko w przypadkach nielicznych i nie budzących żadnych 
wątpliwości co do ich znaczenia, kierując się przede wszystkim zapisem w miejscach analogicznych, a poza 
tym pozostawiając tekst pierwodruku w postaci oryginalnej. W razie wątpliwości pozostawiono zapis ory-
ginalny. Łuki nad melizmatami czy biegnikami są wprowadzane tylko wtedy, gdy znajdują się źródle.

Bez zmian pozostawiono oznaczenia staccato, sztychowane w pierwodrukach i w drukach wczesnych 
w formie kropek lub pionowych kreseczek, czasem lekko u góry pogrubionych na kształt klinów. Znaków 
tych z zasady nie ujednolicano, pozostawiając oryginalne sposoby notowania, a w przypadkach wątpli-
wych omawiając je w komentarzu krytycznym. Trudno zresztą dokładnie określić ich funkcję, bo obraz 
jest niejednokrotnie zatarty przez niestaranny druk. Kropki i kreski jako znaki artykulacyjne są szeroko 
i wymiennie stosowane przez Elsnera, rzadko stanowiąc wyraźne przeciwieństwo. W pierwodrukach brak 
konsekwencji w stosowaniu obu tych znaków, które mogłyby świadczyć o zróżnicowaniach wykonawczych. 
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W niniejszym wydaniu nie zostały one ujednolicone. Elsner stosował również kreski (kliny) w powiąza-
niu z łukami jako znaki skrócenia kończące frazę. Kreska, zwłaszcza w postaci klina, może być niekiedy 
traktowana jako środek artykulacyjno-wykonawczy, gdyż – sugerując rodzaj ostrych akcentów – może 
wpływać na charakter przebiegu dynamicznego. Jednak nawet wyraźnie i silnie zaznaczone kreski (kliny) 
nie zawsze musiały w praktyce oznaczać mocniejsze wykonanie. To znaczy, że interpretacja tych znaków 
często jest niejednoznaczna. W związku z tym, że rozróżnienie znaczenia obu znaków staccato nie zawsze 
jest możliwe, w wielu przypadkach ich interpretację pozostawia się wykonawcom, ich wyczuciu stylu i gu-
stowi artystycznemu. W nielicznych jednak przypadkach, zwykle w wyniku porównań z miejscami ana-
logicznymi, ujednolicono te oznaczenia, zazwyczaj zamieniając kreski na standardowe kropki staccato lub 
dopisując brakujące oznaczenia, bez ujawniania tych zmian w wykazie korektur.

Nie zmieniono również określeń słownych oznaczeń wyrazowych, pozostawiając ich formę oryginalną 
(np. staccato, dolce, morendo, con espressione, scherzando, perdendo, perdendoso), a także słowne okre-
ślenia dotyczące naśladowania głosów instrumentalnych (piccolo, tamborino). Określenia słowne ozna-
czeń wykonawczych umieszczane są pośrodku systemu. Nie budzących wątpliwości uzupełnień słownych 
znaków wykonawczych dokonano jedynie tylko na podstawie miejsc paralelnych lub analogicznych, nie 
wprowadzając własnych dodatków, nawet w przypadkach oczywistych i jednoznacznych. Wyjątkiem jest 
określenie simile stosowane przy powtarzających się na dłuższych przestrzeniach podobnych sposobów 
wykonawczych. Niemniej, niestarannie wykonany druk wymaga jednak czasem uzasadnionego uzupeł-
nienia znaków wykonawczych w celu zachowania jednolitości przebiegu muzycznego.

Te k s t  s ł o w n y

Tekst słowny (tytuły, oryginalne informacje uzupełniające, niektóre określenia wykonawcze, słowa 
w utworach wokalnych itp.) zachowuje się w brzmieniu i z formami głosek stosowanych przez Elsnera, ale 
we współczesnej pisowni i interpunkcji (w utworach wokalnych słowa dzieli się na sylaby zgodnie z re-
gułami języka). Wszystkie zmiany form oryginalnych, podobnie jak poprawione błędy i warianty słowne, 
omówione są w komentarzu krytycznym.

Zasady edycji utworów na cztery ręce są takie same, jak kompozycji na dwie ręce (solowych), zaś spe-
cyficzny charakter ich faktury, wynikającej ze zwiększonego aparatu wykonawczego (np. odpowiadające 
sobie lub rozbieżne w obu partiach sposoby grupowania nut, oznakowanie artykulacyjne czy wykonawcze 
i ich korelacja), jest omówiony w komentarzu krytycznym we wstępie do tej grupy utworów.
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INTRODUCTION

The contents of the volume and its arrangement

The current volume is a collection of all known and surviving piano compositions by Józef Elsner. 
The term piano compositions refers to works composed to be performed on the piano, the clavichord, the 
harpsichord and other stringed keyboard instruments that could have been available to Elsner during his 
career as a composer.

The complete set of compositions for the piano is presented in two main sections that are dispropor-
tionate in terms of quantity. The first section contains piano solo compositions (two hands), the other – 
piano duet (four hands) compositions. The former section is further divided into two parts; the first part 
contains original compositions, i.e. those originally composed for the piano, whereas the second part 
contains arrangements and transcriptions. The compositions in the first part are further subdivided into 
four systematic groups: sonatas, variations, rondos and dance forms (polonaises). In each of the groups 
the items are arranged in a chronological order. Similarly, a chronological order is used in the second part, 
which consists of a group of Elsner’s original piano arrangements and transcriptions of his compositions 
for the orchestra, including dance forms (polonaises and marches) as well as fragments of piano reduc-
tions of operas, ballets etc. For purely formal reasons, the same systematic arrangement is employed in the 
section containing piano duo compositions. The section starts with Sonata in B-flat major Op. 16, Elsner’s 
only composition originally composed for this set of performers, followed by a group of chronologically 
arranged polonaises, which are four-hand versions of compositions originally intended for solo perfor-
mance or for an orchestra.

Within each systematic group, the compositions are numbered continuously (when it is justified by 
their form and subject), although no continuous numeration is used for the entire volume. Moreover, 
numerations provided by previous authors are quoted in the critical commentary. They include numera-
tions used in Elsner’s Sumariusz 1 [A Summary], perfunctory and largely incomplete as far as piano music 
is concerned, the catalogue of Elsner’s works arranged by chronology and subject elaborated by Alina 
Nowak-Romanowicz2 and – in the case of polonaises – a systematic catalogue of polonaises prepared by 
Stefan Burhardt.3

For obvious reasons, the edition does not cover compositions that have been lost, including two po-
lonaises, in D major and in G major, written in Warsaw in 1803, as well as compositions mentioned in 
literature that are unknown or remain unidentified today, e.g. a polonaise in A major written around 
the same time (see the discussion of polonaises later in this introduction). Furthermore, contemporary  
arrangements of Elsner’s works and compositions whose authors drew on Elsner’s themes have also been 
left out of the current edition.

The critical commentary, which follows the section with scores and complements the definitive edition 
of Elsner’s piano compositions, offers detailed remarks about groups of compositions and occasionally 
about particular works, preceded by explanations pertaining to the structure of a given section and to 
the methods used for its edition. Moreover, the commentary lists and discusses all variations of text and 
score, as well as unclear or amended points, divergences and conclusions drawn from the critical analysis 
of the score. At this point, the adopted interpretations of debatable or ambiguous points are validated with 
detailed arguments.

The piano and its significance for Elsner as a composer

Elsner’s piano compositions compared to his rich legacy in the field of sacred music and theatre music 
constitute a small and rather less significant part of this composer’s oeuvre. As a performing instrumentalist,  

1 Elsner, Sumariusz, p. 59 items 32–36.
2 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 317–322 items 1–31.

3 Burhardt, Polonez, pp. 157–170 items 588–626.
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Elsner was primarily a skilful violinist, who composed two violin concertos, in G major and D major.4 
Besides, the violin was for him the basic instrument, which he used in his work as soloist and conductor 
of various orchestral and vocal-instrumental groups, including mainly operatic ensembles. For several 
years after 1792, he conducted the orchestra of the royal imperial theatre in Lviv as its concertmaster; also, 
he was concertmaster of the Lviv Musical Academy and, from 1799 onwards, conducted the ensemble of 
the National Theatre in Warsaw. In his own words, however, he did occasionally happen to ‘conduct while 
seated at a piano’,5 which suggests that he must have been a relatively skilful – if not a virtuoso – pianist. 
He even gave piano lessons; among his pupils was Emilia Potocka,6 a count’s daughter to whom he dedi-
cated his Piano Quartet in E-flat major Op. 15. There are no sufficiently reliable sources to determine what 
methods he employed as a piano teacher.

Elsner was not a piano concert performer and we can surmise that whatever piano performances he 
gave were limited to salons, households and social events, for instance when he took part in performances  
of his own chamber music compositions, or accompanied singers. In all probability, he composed at  
a piano and employed this instrument for the purposes of teaching singing or theory of music and com-
position. Nevertheless, the piano never became the leading instrument for Elsner as a composer. Although 
his compositions for the piano are correct in terms of form, their value is diminished by clumsiness of 
piano technique, especially texture and fingering.

The period around the turn of the 18th and 19th centuries was a time of transformation for keyboard 
instruments as intense efforts were made to improve their construction and increase their sounding range, 
to perfect the mechanism of emitting the sound or to alter the quality of the sound itself. Also, it was 
a  period of development for music education, of large improvements in the field of performance and 
the emergence of a large group of virtuoso performers, following the advancements in the field of piano 
technique. It is difficult to trace the impact of these developments on Elsner’s work due to the deficiencies 
of the source material and scarce historical information related not only to the compositions, but also to 
the context in which they were performed. Apart from the information revealed by the composer in his 
Sumariusz, we know little about the instruments he used at the beginning of the 19th century. Most of 
his pianos were probably imported from Vienna, where the majority of pianos available in Warsaw were 
produced at least until the early 1820s. This was due to the fact that the domestic production was still at 
a crawling stage7 and was dominated by household horizontal pianos with Viennese action, sometimes 
replaced by the English hammer-based system, which was implemented in the pianos produced by the 
Warsaw factory owned by Antoni Leszczyński (bar after 1780 – d. 1830) and heavily criticized by Frédéric 
Chopin in his letter to Tytus Woyciechowski dated on 27 December 1828.8 We have more detailed know-
ledge, however, about at least one of Elsner’s instruments: an Erard piano built in 1806, whose history the 
composer described with some detail in his Sumariusz.9 During his sojourn in Paris in 1805, Elsner met 
Sebastian Erard (1752–1851), an instrument designer famous across Europe at the time, the founder and 
owner of a renowned Paris piano factory, and a publisher. Elsner purchased from him a piano ordered by 
Duchess Anna née Zamoyska Sapieżyna,10 who was staying in her residence in Saint-Germain-en-Laye in 
the vicinity of Paris. In the next year, Erard consigned a piano to Elsner for a commission. The instrument 

4 Elsner, Sumariusz, p. 57 items 13 and 14.
5 See above, p. 100.
6 See above, p. 184.
7 Vogel, Fortepian, pp. 84–85, 242–243.
8 Helman – Skowron – Wróblewska-Straus, Korespondencja Chopina, p. 259 item 43.
9 Elsner, Sumariusz, pp. 123–128. Cf. also: Ustęp z pism nie wydanych J. Elsnera [An Introduction to Józef Elsner’s unpublished 
works], RM 1857, issue 4 dated 22 April, pp. 28–31 and issue 5 dated 29 April, pp. 37–39; cf. also fragments published by 
Ferdynand Hoesick: GP 1900, issue 203 dated 4 September and issue 204 dated 5 September; Hoesick, Z papierów; Hoesick, 
Napoleon i Elsner, pp. 138–144. 
10 Elsner dedicated to her his Sonata in B-flat major Op. 16 for four hands, published by Erard in Paris (see commentary to his 
composition).



37

was to be purchased by a Warsaw music society called Resursa Muzyczna. Initially, the piano was placed in 
the new seat of the society in the Mniszech Palace. After Napoleon’s war with Prussia ended and the French 
Emperor entered Warsaw in December 1806, the instrument was transferred to the Royal Castle to furnish 
the rooms prepared for Napoleon. The Emperor, however, handed the piano to his composer and chapel 
master, Ferdinand Paër (1771–1839). When the Duchy of Warsaw was established in 1807, the instrument 
returned to the castle. In the following year, it was removed from the residence by Adam Broniec (d. 1830), 
Court Marshall to the duke of Warsaw, who handed the instrument over to Elsner in 1813. Unfortunately, 
the piano was destroyed in 1830 along with another instrument and the Elsner’s entire property consumed 
by a fire that broke out in the composer’s estate of Elsnerowo, located on the outskirts of the Praga district.

Names of instruments are mentioned in many sources (both manuscript and printed) preserving  
Elsner’s compositions for the piano. The designation clavichord appears in the majority of the earliest 
prints related to Elsner, especially in Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich [A Selection of 
Magnificent Works of Music and Polish Songs] (1803), but with only reference to composition that served 
as accompaniment to songs. The name clavichord is also used in the Wykład systematyczny z zasad muzyki 
na klawikord [A systematic presentation of the principles of playing the clavichord] by Karol Kurpińs-
ki (1785-1857) and in Elsner’s Śpiew weselny [The Wedding Song] from the opera Król Łokietek czyli 
Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow-High, or the peasant girls of Wiślica] published by Antoni Płachec-
ki in 1818. Moreover, names of instruments appear on numerous title pages, where information about the 
performance devices needed for the given piece of music was often placed. In the case of Elsner’s piano 
compositions (as defined above) the designations have the following forms:

– ‘pour le clavecin’ – Trois Polonaises (printed by J. André, Paris 1807) and Marche Triomphale (printed 
by I. Cybulski, Warsaw 1809, where it appears in a shortened form: ‘pour le Clave’).

– ‘pour le clavecin ou Forte Piano’ (whereby a clear distinction is made between these two instruments) 
– Trois Rondeaux (printed by J. Elsner, Warsaw 1804); subsequent editions of the same set of three rondos 
(Trois Rondeaux, printed by A. Kühnel, Leipzig 1813 and C. F. Peters, Leipzig after 1814) and a repeated 
edition of two of them (Deux Rondeaux, printed by Lentz, Paris) contain the description ‘pour le Pia-
no-Forte’. 

– ‘pour le Piano-Forte’ (‘Pianoforte’) – Sonate à quatre mains (printed by S. Erard, Paris around 1805); 
Deux Polonoises (printed by F. Klukowski, Warsaw 1818); Dwa Polskie Tańce [Two Polish dances] (printed 
by L. Letronne, Warsaw 1821, and a manuscript of one of them, around 1821); Trauermarsch (printed by 
R. Friese, Leipzig 1838).

– ‘Forte-Piano’ (‘Fortepiano’) – Król Łokietek czyli Wiśliczanki (a manuscript of the piano reduction, 
written around 1818).

– ‘na Fortepiano’ – Taniec Polski [A Polish dance] (printed by A. Płachecki, Warsaw 1816).
– ‘na Fortepian’ – Krakowiak from the balet Wesele w Ojcowie [A Wedding in Ojców] (printed by I. Klu-

kowski, Warsaw 1842).
The vast majority of Elsner’s compositions for keyboard instruments was written for the piano. The pitch 

range of Elsner’s early compositions for the piano perfectly fits the average scale of keyboard instruments 
available at the time. At the end of the 18th century, the standard range of the harpsichord was five octaves 
from F to f 3, rarely reaching the g3 sound, like Anton Walter’s (1752–1826) pianos. As for clavichords, the 
basic F to f 3 scale was extended to c4 at the end of the 18th century, and soon embraced six octaves: from C 
to c4. Still in 1818, in the above mentioned textbook Kurpiński defined the scale of this instrument as five 
octaves and a half, from F to c4. Parallel to the clavichord, the pitch range of the piano extended during 
the last decade of the century from F–c4 to C–c4, or even C–f 4. Nevertheless, the most characteristic range 
of the instruments produced by such piano makers as Johann Andreas Stein (1728–1892), Ferdinand 
Hofmann (1756–1829) and Johann Schantz (1762–1828) was still F–f 3.

Working within this basic range, Elsner composed all his sonatas for the piano and rondos, but also all 
variations, despite the fact that the very nature of this genre makes it perfect for displaying virtuosity. In 
the earliest polonaises, written originally for the piano and published in the years 1803–1805, the scale is 
significantly reduced: from G to f 3. By contrast, the diapason of polonaises transcribed from pieces for the 
orchestra is slightly broader. For instance, the Polonaise in G major using a theme from a French song and 
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dedicated to Teresa Woydzina in 1816 has a pitch range G–e4, considerably wider than the five-octave scale.
In Elsner’s compositions for the piano (both original and arrangements) from the later period, the 

choice of the pitch range does not vary considerably in comparison with the earlier compositions. It ap-
pears that the composer regarded the hitherto available range as sufficient to satisfy his needs of musical 
expression, and therefore the systematic expansion of the piano pitch range from five to over six octaves 
bore a very limited impact on his work.

The piano passages of Elsner’s compositions never reach below the F sound, which thus became the 
basic point of reference at the lower end of the scale, very rarely rise above f 3 and only exceptionally reach 
the f 4 sound, for example in the Trio of Polonaise in F major, written in 1821 and dedicated to Konstancja 
Tymowska. It is characteristic that even in his piano reductions Elsner operates within a much more lim-
ited scale than in the polonaise mentioned above.

In Elsner’s works for four hands, the composer also adheres to the basic scale typical for keyboard 
instruments from the late 18th century, which is best exemplified by Sonata in B-flat major with the scale 
from F (G) to f 3 (g 3), and by piano duet arrangements of polonaises for the orchestra and for the piano. 
Moreover, all the polonaises are written within a limited scale that never reaches beyond the five-octave 
range; the only exception is the setting for four hands of Polonaise in G major using a theme from a French 
song Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille and dedicated to Teresa Woydzina, in which the highest 
passage reaches the e4 sound (like in the piano solo version of this dance).

The texture of Elsner’s compositions for the piano also resisted change over time, regardless of the 
evolution of the instrument, which consisted not only in broadening the scale and pitch range, but also in 
expanding the size of the piano in order to add more strings and to augment the sounding board, and thus 
enhance the force and mass of the sound produced by the instrument.

As far as performances of Elsner’s compositions for the piano are concerned, no information is avail-
able. The only surviving reference concerns some unnamed pieces included in the programme of the 
concerts organized in Saint-Cloud and Tuilleries in 1805 by composer, teacher and chapel master Jean 
François Lesueur (1760–1837) at the time of Elsner’s stay in Paris.11 We can surmise that the compositions 
in question were rondos, polonaises and probably sonatas from the repertoire composed in Lviv in the 
final years of the 18th century and in Warsaw at the beginning of the 19th century. Their scores as well as 
scores of other operas, symphonic and chamber music accompanied Elsner on his journey to Germany 
and France in 1805, where he wanted to present his output to music publishers.

We can presume that the compositions in question could be performed in Poland for a variety of rea-
sons, depending on their character: for the purposes of teaching (e.g. sonatas, polonaises and rondos), in 
concert (variations and some of the polonaises) and finally for home entertainment or for amateur perfor-
mances (polonaises as accompaniment to dance, popular passages from operas etc., including four hands 
piano compositions).

All of Elsner’s four-hand compositions for keyboard instruments were intended to be performed on 
the piano (or another instrument with hammer-based action) rather than the harpsichord. The title pages 
usually include the name ‘Piano-Forte’ or the annotation ‘à quatre mains’ (also ‘na cztery ręce’, i.e. ‘for four 
hands’, in the case of Polonaise in G major dedicated to Teresa Woydzina).

In order to recreate the original sound image in modern performance it is recommended to use instru-
ments with hammer-based action produced in Elsner’s times, preferably the existing copies of pianos from 
the Paris workshop of Sebastian Erard.

The source base for the present edition

Nearly all of Elsner’s works for the piano were composed during less than a decade at the turn of the 18th 
and 19th centuries. Compositions for the piano written at a later date are for the most part arrangements of 
works for the orchestra; original pieces intended for the piano are rare and of small significance compared 
to the piano transcriptions of dramatic works. Elsner’s activity as a composer of piano music, both for two 

11 Cf. Fétis, Elsner (quoted after Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 99 and 328).
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and four hands, reaches its peak in the years 1803–1805 and coincides with the beginning of his career as 
a publisher of music. At that time, Elsner started to bring his editorial projects to life, launched his own 
publishing enterprise and set up one of the first score engraving workshops in Warsaw.12 Most of Elsner’s 
first works for the piano (except for some occasional editions) were published by the composer in the 
musical monthly he had founded, titled Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich (see below, as 
Wybór). The periodical was published in Warsaw in the years 1803–1805 and was the first musical monthly 
in the country. It is evident that most of these compositions (especially the polonaises) were written after 
the composer moved from Lviv to Warsaw in 1799, but we cannot exclude the possibility that at least some 
of Elsner’s works, e.g. the sonatas, were composed at the end of his stay in Lviv.13

The authenticity of the original compositions published in this volume has been ascertained without 
doubt. Some reservations, however, can arise about the authenticity of the arrangements and piano reduc-
tions of works for the orchestra. There can be no doubt that a significant number were written by Elsner 
himself, especially the compositions engraved by Elsner in his workshop. It cannot be excluded, however, 
that the piano reductions were executed at Elsner’s instigation by his collaborators employed in the work-
shop (and later by his pupils). As in the prints of transcriptions and piano reductions there are neither 
signatures nor any other clues to their authorship, neither of the two possibilities can be proven beyond 
doubt. Such a possibility exists above all in the case of the piano reduction of the opera Król Łokietek czyli 
Wiśliczanki, preserved in the form of a semiautograph, i.e. a manuscript drafted not only by Elsner, but to 
a large extent by a copyist whose identity remains obscure. Furthermore, we should take into account the 
possibility that some of the arrangements (especially of polonaises) were originally written for the piano 
and scored later. Despite these reservations, it was decided to include the ‘questionable’ compositions in 
the current edition (adding any appropriate explanations), because regardless of whether Elsner himself or 
somebody else took them down originally, they were published during the composer’s lifetime and there-
fore must have been checked and approved by him.

The current edition is based on a small number of autographs, semiautographs, manuscript copies and 
– to the greatest extent – early prints. At this point, a distinction is made between prints of single composi-
tions, printed sets of two or three compositions of the same genre (e.g. rondos or polonaises) and printed 
versions of single compositions by Elsner published among various composers’ works in anthologies. As 
a result, the critical apparatus takes into consideration the collections in which Elsner’s compositions were 
published, among others. This refers primarily to dances, especially polonaises, which various publishers 
would include in their collections of ‘favourite’ pieces, sometimes limited to a particular genre or musical 
form, and enjoying great popularity at the time. These collections were targeted at pianists in general and 
contained pieces to be performed in salons for entertainment as well as piano arrangements of operas and 
dances popular at the time, characterized by varying levels of difficulty and mostly of utilitarian nature. In 
some cases, particularly when the number of known sources is large, the collections of this type enable us 
to trace the relationships between sources and to generalize about the affinity of early prints, although in 
principle details pertaining to the affiliation of sources are outside the scope of the critical commentary. 
The vast majority of sources, on which the current edition is based and that were taken into account during 
the editorial work, dates back to before 1810. Sources that originated later were also taken into consid-
eration, but prints published after the composer’s death in 1854, new editions and modern publications 

– although mentioned – were ignored when the fundamental corpus of sources for comparative analysis 
was being established because they cannot provide a starting point for tracing the authentic scores. Never-
theless, publications from the later period are enumerated at the end of the list of sources following each 
composition in the critical commentary.

The sources preserving Elsner’s compositions for the piano, both piano solo and piano duet, are mostly 
prints, most of which were prepared and authorized by the composer himself. The autographs of Elsner’s 
earliest compositions for the piano have not survived. For this reason, the choice of the primary source and 

12 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 76–77; Prokopowicz, Z działalności warszawskich księgarzy, pp. 36–39; Tomaszewski, 
Warszawskie edytorstwo muzyczne.
13 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 317.
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determining the precise shape of the author’s original version depend crucially on first editions, manuscript 
copies and annotations to printed copies made at the time in order to correct misprints. If necessary, the jus-
tification for choosing a given primary source was included in the critical commentary. If several editions of 
the same compositions brought out by different publishers within a short time from each other have survived, 
absolute priority was given to the first edition published by Elsner himself in his own publishing house.

Among Elsner’s early prints, the most significant was Wybór (Warsaw 1803–1805). The history of 
this short-lived enterprise of Elsner, which endured less than three years, was described briefly by Alina 
Nowak-Romanowicz in her monograph of the composer.14 Elsner started working on Wybór shortly after 
setting up his own engraving workshop in 1802 and launching a subscription programme at the begin-
ning of the next year; the subscription was intended to secure future recipients and provide financial 
resources for the venture. Elsner’s publication gained considerable renown and won the support of the 
Warsaw Society of Friends of Learning, to which Elsner dedicated the first issues of the monthly. The text 
of the dedication was placed on the unpaginated title page and read as follows: ‘To the Society / of Polish 
Scholars / who Spread Light among the Nation, / who have Founded the Cornerstone of Endurance / of 
the Polish Language, / who are the Pillars of Sciences and Arts / This Collection / of Magnificent Polish 
Compositions and Songs, / a Fruit of their own Garden, / with Veneration for their Devotion worthy of / 
Good Citizens’ Hearts / I dedicate / Józef Elsner.’ The dedication was placed on the surviving first issues 
from 1803 (nos. 1, 4 and 5). The first 12 issues of 1803 appeared with some irregularity from April 1803 
(issue 1) until June of the next year (issue 12), whereas the subsequent 12 issues were published at more 
even intervals over the period from January to December 1805.

The first issues were engraved in Elsner’s publishing house and in the engraving workshop he had 
founded and managed together with Father Izydor Józef Cybulski in Warsaw; in the same workshop, An-
toni Płachecki, who was later to become a renowned Warsaw engraver and music publisher, was taking 
his first steps in the trade. It did not take long, however, for serious misunderstandings to arise among the 
partners, which forced Elsner to cooperate with Jan Liber’s engraving workshop, where issue 7 of 1803 was 
engraved. The disruption delayed the otherwise regular publication of the monthly and forced Elsner to 
resign from publishing the entire 1804 issue, and eventually to order the publishing and engraving with 
Grass and Bartn, renowned publishers and printers from Wrocław.

Not all issues published in the first year have survived to our time; the only issues available to research-
ers nowadays are: 1, 4, 5, 8, 11 and 12. The contents of the lost six issues remain unknown; we only know 
that issue 6 contained two polonaises for the piano by Elsner: in G major and in B-flat major.15 See the lists 
of sources following each composition in the critical commentary for bibliographical data and descrip-
tions of the printed copies of the surviving issues of Wybór.

As has already been explained above, the primary sources for the edition of most of the works includ-
ed in the current edition are the first editions published by Elsner himself in his own publishing house. 
Among them, the most prominent group are the first editions included in the two years’ issues of Wybór. 
Moreover, the author took into consideration other printed publications of Elsner’s compositions for the 
piano from the period 1803–1854, published by printing houses and engraving workshops that existed in 
Warsaw at the time (A. Brzezina, I. Klukowski, I. Cybulski, L. Letronne, A. Płachecki), as well as by printing 
companies abroad, with which Elsner established contacts during his journey to Germany and France in 
1805. The latter category of publishers included first of all A. Kühnel’s Bureau de musique (after 1814 known 
under the name C. F. Peters) and also the publishing companies owned by J. André in Offenbach am Main 
and by Lentz and Erard in Paris. A large part of the piano compositions that appeared abroad (sometimes 
several times) had already been published by Elsner in Warsaw, which makes it possible (provided that the 
dating of particular editions is not an obstacle) to discern the connections and affinities between various 
sources and to discover variants. All these editions were taken into account while elaborating the critical 
apparatus, but since some of the sources are difficult to reach, no claim is made that they are complete.

14 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 77–81.
15 Dorabialska, Polonez, p. 87; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 319 items 9 and 10; Burhardt, Polonez, p. 157 items 589 and 
590.
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The repertoire characterized  
in terms of genre, forms of expression and style

Even a cursory presentation of the contents of the present volume allows for the conclusion that Els-
ner’s legacy of piano compositions, small but representative of nearly all genres of European piano music 
at the time, is characterized by huge variety. This variety can be analyzed from many perspectives. The 
outline presented below offers a general insight into its constituent elements.

As far as performance apparatus is concerned, Elsner’s compositions for the piano can be divided into 
those intended for solo performance and compositions for four hands. In turn, compositions from both 
categories can be further subdivided into original compositions, written to be performed on the piano 
and constituting the most valuable part of Elsner’s piano output, and a quite varied set of arrangements 
and piano transcriptions of works originally composed with other performance means in mind, mainly 
an orchestra.

T h e  s o l o  c o m p o s i t i o n s, which include the staple genres of classical music (sonatas, variations, 
rondos, and dances), are a vast majority. Including a large group of formally diverse arrangements, they 
reflect in the greatest degree the typical characteristics of music at the time. They are are characterised by 
simplicity of texture, melodic structure and harmony, which is a direct influence of the tradition associ-
ated with the piano compositions of the First Viennese School. Elsner’s clear allusions to the masters of 
the Classical style period, using cliché passages, and even borrowing themes from their work,16 especially 
in sonatas, enable us to classify Elsner among those strongly influenced by Haydn and Mozart, who had 
many followers at the end of the 18th century. Although Elsner’s output perfectly matches the stylistic 
framework of contemporaneous piano music and does not diverge from the typical artistic level of the day, 
sometimes even surpassing the work of some of his contemporaries popular at the time, it is nonetheless 
a far cry from the masterpieces of the great masters of the Classical style. Elsner’s experience of piano per-
formance was limited, which prevented him from using more sophisticated techniques (minor elements of 
which appear in his variations and – to some extent – sonatas). On the other hand, he had a considerable 
flair for composition and wrote music at a relatively high pace, which in turn had a negative impact on 
the quality of his output, diminished by simple technical mistakes. There is no doubt, however, that Elsner 
deserves more credit for his piano duo compositions, which pioneered this genre in Poland.

Unlike Elsner’s other works, which represent a variety of stylistic developments from late Baroque to 
those visibly influenced by the trends of the Romantic period, compositions for the piano always followed 
the conventions of Classicism, which held their ground in Poland until late in the 19th century. Like all 
classical music, however, Elsner’s works for the piano were not stylistically homogenous, which has always 
been taken into account not only by publishers and editors of particular works, but also by performers, 
whose interpretations have strongly depended on the stylistic properties of the compositions. More spe-
cific remarks referring to individual compositions, their clusters or groups can be found in the critical 
commentary.

C o m p o s i t i o n s  f o r  f o u r  h a n d s are a specific genre of piano music, universally believed to 
have developed in the second part of the 18th century. The primary motivation to compose this type of 
music for keyboard instruments, intended to be performed simultaneously by two pianists seated at one 
piano, was not only the technical improvements of the instrument, in particular the extension of its pitch 
range. During this period, the trend of performing music in private households, which favoured joint per-
formances of the piano duo type, was rapidly expanding and gaining ground. Playing piano music for four 
hands together was much more in line than solo performances with the idea of household music played in 
private and enhanced this custom, which was important for Polish music culture at the end of the 18th and 
in the 19th centuries. At the turn of the centuries, the demand for piano duo compositions (distinct from 
music written for two instruments) was on a rise and continued with varying intensity throughout the 19th 
century and into the next.

16 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 41.
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In Elsner’s times, the repertoire of original compositions for four hands was already varied and in-
cluded not only complex genres, such as sonatas, divertimenti or cycles of variations, but also smaller 
forms: sonatinas, rondos, marches, fantasias, but mostly dances and minor characteristic compositions. 
Apart from original works, a large part of this repertoire consisted of transcriptions and piano duo ar-
rangements of piano compositions for two hands, as well as of popular symphonies, fragments of operas 
(especially ouvertures, arias and chorus parts), and well-known popular melodies. As a result, piano duo 
compositions were characterized by great variety. They were intended to be performed both by skillful 
professionals and by large masses of amateur musicians, and belonged in the category of broadly defined 
functional music. Their use ranged from public concerts featuring a display of virtuoso skills, to house-
hold performances intended to amuse a private circle of listeners, to dance accompaniment during private 
parties and social gatherings. Finally, as early as in the final decades of the 18th century, compositions for 
four hands were applied in teaching music. They were recommended by textbook writers and theorists of 
keyboard instruments as a method to develop the abilities to listen and to coordinate rhythm during joint 
performances and – played together by preceptors and their students – as a tool for conveying intentions 
and interpretations to beginners.

Except for the didactic category, Elsner’s compositions for four hands are representative of this Europe-
an trend. They include both original works, which at the time of their origin were already intended for two 
performers (Sonata in B-flat major Op. 16 and three polonaises: in C major, in G major and in F minor), 
and arrangements of works for the orchestra (two polonaises in E major: on the theme of the ouverture 
from the opera Lodoiska by Rudolphe Kreutzer and on the march theme from the opera Les deux journées 
by Luigi Cherubini and Polonaise in G major dedicated to Teresa Woydzina).

As Elsner’s compositions for four hands were possibly written as early as in the final years of the 18th 
century, and certainly not later than at the beginning of the next century (the years 1803–1805 being the 
latest possible date of their origin), they are the earliest examples of piano duo compositions in the history 
of Polish music. This part of Elsner’s legacy, however modest in terms of quantity, was of far-reaching sig-
nificance as it initiated a trend of jointly performed chamber music, which developed rapidly and gained 
increasing popularity, especially in the sphere of household performances, throughout the span of the 
century. In terms of chronology, Elsner’s works are not far behind those of his contemporaries from other 
European countries; the time gap of a dozen or so years, much less significant in those days, does not di-
minish Elsner’s status as a pioneer or his stature as one of the foremost composers in Europe.

Like his piano solo compositions, Elsner’s works written originally for four hands display the stylistic 
features of the late-Classical period with all its distinguishing characteristics. Although they come from 
the early stage of the composer’s career, they are mature compositions with a clear structure, written with 
constant regard for the rules of piano texture, different when two pianists perform on a single instrument. 
More detailed characteristics of individual compositions are included in the descriptions at the beginning 
of each commentary.

The essential forms of classical music include t h e  s o n a t a. The present edition contains all of El-
sner’s sonatas for the piano known today, published in their authentic form. They are three sonatas for two 
hands: in B-flat major, in D major and in F major, published in 1805,17 and Sonata in B-flat major Op. 16 
for four hands, published in the section devoted to piano duo compositions.18 All the compositions listed 
above were composed when the Viennese Classical school was at its heyday and are characterized by rela-
tive simplicity of style and correctness of composition technique, but also by rather limited originality and 
eclecticism.19

17 Cf. Elsner, Sumariusz, p. 59 item 32: ‘Three sonatas published in bound [copies] in Wrocław’.
18 In his Sumariusz Elsner mentions ‘Three rondos and three sonata published in Warsaw, Paris and Offenbach’ among his 
piano compositions (Elsner, Sumariusz, p. 59 item 35). Nevertheless, while Elsner’s surviving rondos were indeed published in 
those cities, we have no knowledge about piano sonatas published in Paris and in Offenbach. It can be speculated that the three 
compositions mentioned above were in fact published in Wrocław, because it is not probable (however still possible) that the 
sonatas listed in item 35 in the Sumariusz are among compositions that have been lost.
19 More in: Nowak, Sonaty.
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The texture of the sonatas is also relatively simple with little variety. And yet apart from unrefined 
means typical for this period, such as the so-called Alberti basses, Elsner used also such tricks of piano 
technique as hand crossing. Homophonic texture is strongly predominant; only few passages reveal very 
limited manifestations of polyphony, such as in the development in the first part of Sonata in F major.

Despite those limitations, Józef Elsner’s sonatas for the piano played a very important role in the his-
tory of Polish piano music as the pioneering representatives of the genre (apart from the piano sonatas 
by Franciszek Lessel). In addition, their significance is raised by the fact that the composer, despite being 
under the overwhelming influence of Haydn, Mozart and Beethoven and not leaving his mark on the 
general stylistic pattern of the genre, managed to introduce themes and subjects from folklore, based on 
the melodic and rhythmic features of Polish folk dances (cf. the mazurka in Sonata in F major).

Finally, attention is drawn to some characteristics that suggest a distinctive individual touch discern-
ible in Elsner’s sonatas. Among the original stylistic features, we find the affinity of themes, which – while 
violating the classic principle of contrast – favours uniformity of expression, but on the other hand leads 
to some monotony; also, Elsner’s contribution consists in introducing new formal elements functioning as 
bridges, especially after the main theme and in developments, but without modifying the order of themes 
in the recapitulation, at least in his sonatas for the piano.20

Sonata in B-flat major Op. 16 for four hands, which – like most of Elsner’s other sonatas for the piano 
– fits in the stylistic framework of the late-Classical tradition, is a tripartite composition: Adagio-Allegro 
– Andante – Rondo. This piece holds a special place in the history of Polish piano music. Apart from the 
fact that it was one of the earliest known piano works intended to be performed by two players on one 
instrument, the sonata is characterized by rare maturity in employing this type of performance apparatus. 
Considering its time of the origin, the composition is perfectly in keeping with the timeline of the devel-
opment of European music for four hands, played on keyboard instruments. It was composed at a time 
when the first sonatas for four hands had already gained recognition. They had been written by Wolfgang 
Amadeus Mozart in the 1760s and 1770s, Johann Christian Bach around 1770 and – a short time later – by 
Niccolo Jomelli (1714–1774), Charles Burney (1726–1814) or Johann Franz Xaver Sterkel (1750–1817). 
Other sonatas, composed at the same time as Elsner’s and gaining popularity at the time, include sonatas 
often referred to as ‘Grand’ and small sonatas and sonatinas by Muzio Clementi (1752–1832), Leopold 
Koželuh (1747–1818), Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813) and Ludwig van Beethoven, written at the turn 
of the 18th and 19th centuries. Elsner’s composition precedes the achievements of such composers as Jan 
Dusik (1760–1812), Johann Baptist Cramer (1771–1858), or George Onslow (1784–1853), which makes 
Sonata in B-flat major a well-timed representative of this quite specific development in the history of piano 
music, cultivated at the beginning of the 19th century.

Like Muzio Clementi, one of the foremost representatives of the piano duo trend at the time, Elsner was 
aware not only of the technical difficulties concerning e.g. the management of the two parts, but also of the 
expressive potential that the texture of a piano duo composition offers. The maturity of Elsner’s Sonata – 
apart from the composer’s graceful management of particular formal elements – lies in his ability to avoid 
clashes of the two distinct yet united parts of the two performers, a drawback noticeable in many compo-
sitions of the genre. Also, the maturity of the piece manifests itself through varied technical solutions used 
as means of expression, which allows the secondo part to go beyond the role of pure accompaniment and 
become an element as important for the composition as the primo part.

Thus, the secondo part is employed to achieve the effect of dialogue between the two parts or as an 
expressive factor to lend colour.

Like in the case of numerous other pieces composed by Elsner during this period, a characteristic fea-
ture of the Sonata (especially of its first and third movements) are skillfully employed dynamic contrasts, 
consisting in sharp and sudden transitions from piano (pianissimo) to forte (fortissimo) and vice versa. 
Taking all these characteristics into consideration, it is possible to highly appreciate not only the value of 
Sonata in B-flat major for historians of music, but also its artistry as the first Polish composition of this 
genre, which was at the same time at a par with its European counterparts.

20 Nowak-Romanowicz, Klasycyzm, p. 42.
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Va r i a t i o n s  in Józef Elsner’s legacy of instrumental music are relatively rare. Initially, Elsner in-
cluded variations in larger cyclical works as one of the movements, while during a later period he wrote 
variations functioning as independent compositions. During the last months of the composer’s activity 
in Lviv (1798 and early 1799), Elsner wrote variations that he sometimes incorporated into his chamber 
compositions, especially as their slow movements, e.g. in String Quartet in A major Op. 1 no. 2 (the 2nd 

part, Larghetto), String Quartet in C major Op. 8 no. 1 (the 2nd part, Andantino), or in Sonata for Violin 
and Piano Op. 10 no. 3 (the 2nd part, Andante; in print, this section of the composition is referred to as 
Andantino in the violin part). The first independent cycles of variations, written a short time afterwards, 
are connected with the beginning of Elsner’s Warsaw period. From the variations composed at this stage 
of his career, the only surviving work is presented in the present volume: Variations in B-flat major written 
in 1802. The lost compositions include Variations for the orchestra, mentioned in Elsner’s Sumariusz,21 
most probably on the theme of the aria of Elmanreida Es waren mir seelich Tage from the opera Le donne 
cambiate by Portuguese composer Marcos Antonio da Fonseca Portugal [Portogallo] (1762–1830) from 
1797. The variations were written in the years 1804–1810, when the opera that inspired them was staged 
(complete or in parts) in Warsaw under the title Żony przemienione czyli Szewc [Transformed wives, or the 
shoemaker], and performed here on 27 April 1810.22 The composition was mentioned by Frédéric Chopin 
in a letter to his family written in Wrocław on 9 November 1830.23

Elsner’s Variations in B-flat major conform with the tenets of the late classical style and are an exam-
ple of ornamental variations, which were a popular genre at the time. Elsner’s composition technique 
employed to create the variations consisted primarily in using diverse ways of developing a melodic and 
harmonic pattern, using (mainly agogic) contrasts and a variety of technical and tonal means, as well as 
dynamic contrasts, which are partially obscured by the shortcomings of the original notation in the source. 
The formal structure of Elsner’s variations is deeply rooted in the classical tradition. The examples include: 
bringing a different technical problem to the foreground in subsequent variations, a variation in a minor 
key in the middle of the cycle (Variation V), placing a variation with a slower pace in the penultimate 
position (inspired by Mozart; Variation VIII), followed immediately by a variation based on harmonic 
figurations, with distinct virtuoso passages and by far the fastest pace of all (Variation IX), and finishing 
the cycle by returning to a theme functioning as a coda.

Elsner’s three r o n d o s  for the piano follow the classical model with its simplicity of structure based 
on repetitions of basic elements: refrain and couplets, which have a simple, regular periodic form. The 
differences of style and expression between the couplets and the refrain are small. However, Elsner relies 
mostly on harmonic and melodic contrasts; contrasts of dynamics and texture are less frequent. Moreover, 
some elements of the sonata form are discernible (cf. development technique in Rondo in B-flat major). 
Sometimes the refrain itself starts to function as the theme, nevertheless, these compositions cannot be 
classified as representatives of the sonata rondo form, popular in the classical period. Despite that fact, the 
rondos, written most probably in 1803 or a short time earlier, for less refined performers, with the house-
hold performances – typical of the music life of the period – in mind, can be regarded as mainstream clas-
sical music of the period because of simplicity of texture and style, and finally because of their structure 
and composition techniques employed by their author.

P o l o n a i s e  forms, employed by Elsner in nearly all musical genres he worked on, reflect to the 
greatest extent the composer’s interest in Polish folk music. The list of polonaises included in his Summary,  
however, is cursory and incomplete. Among his orchestral works, Elsner enumerates the polonaises on 
the theme from Rudolphe Kreutzer’s opera Lodoiska and Luigi Cherubini’s Les deux journées (item 15). 
Also, the composer mentions – among other dances – polonaises performed during entre’actes of opera 
performances (item 16), while three polonaises for four hands (item 34) and several polonaises published 

21 Elsner, Sumariusz, pp. 56–57 item 12.
22 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 314 item 10. 
23 Cf. Helman – Skowron – Wróblewska-Straus, Korespondencja Chopina, p. 425, letter no. 71: ‘Yesterday, a lot was said about 
Elsner and his variations with Echo for the orchestra were praised’.
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in Warsaw (item 36) are listed among works for the piano.24 In fact, Elsner’s legacy of polonaises is much 
larger than suggested by the contents of his own inventory, elaborated probably in the years 1840–1849. 
Nevertheless, the fact that Elsner omitted many of his polonaises from the inventory demonstrates clearly 
the composer’s attitude to this part of his oeuvre and implies that he attached more importance to his 
sacred music or operatic works.

Helena Dorabialska, the autor of the first analytical monograph on the history of the polonaise as 
a genre in the pre-Chopin era, paid special attention to this aspect of Elsner’s output and classified in into 
three genres: instrumental, sung and operatic; among instrumental polonaises for the piano, she distin-
guishes three piano duo polonaises and ten polonaises for two hands, preserved in the Wybór issued in the 
period 1803–1805.25

A much more comprehensive list of Elsner’s polonaises is included in the inventory of the composer’s 
works edited by Alina Nowak-Romanowicz.26 Among instrumental forms, she lists five orchestral po-
lonaises (items 6, 7, 11, two polonaises under item 12), one polonaise for violin and piano (item 4) and 
19 polonaises for the piano, including piano duo compositions, adaptations of pieces for the orchestra 
(items 6, 7, 9–13, 15–23, 26, 28) and compositions that had been lost. The same author supplemented her 
catalogue in an encyclopedic entry on Józef Elsner27 by adding one polonaise for violin and piano and one 
polonaise for four hands.

The most comprehensive inventory of Elsner’s polonaises to date has been elaborated by Stefan Bur-
hardt, the author of a thematic catalogue of polonaises; he enumerated 51 compositions by Elsner that  
belong in the polonaise category, including 15 piano solo polonaises (items 588–602), three piano duo 
works (603–605), four polonaises for violin and piano (606–609), four polonaises for the orchestra (610–
615), 15 polonaises from operas (616–630), six polonaises for voice and piano (631–636) and two po-
lonaises functioning as parts of violin quartets (items 3400, 3431).28

The currently valid list of Elsner’s surviving piano solo polonaises consists of 18 compositions. The list 
published in the present volume is different from the previous catalogues as it encompasses – apart from 
pieces originally composed for the piano – piano solo adaptations (probably by Elsner himself) of orches-
tral works and piano duo compositions, whereas three lost polonaises, published in the 1803 issues of Wy-
bór that have not survived to our time are omitted for obvious reasons. The latter group of lost works are: 
Polonaise in G major with a trio in the C major subdominant and Polonaise in B-flat major with a trio in 
the relative G minor key (Wybór, 1803, issue 6), both highly appreciated by Helena Dorabialska29 for their 
irregular periodic structure, simplicity and plasticity of themes as well as features of harmony, texture and 
sound; polonaise in A major, unknown today and mentioned by Alina Nowak-Romanowicz30 by mistake, 
because it is not included in issue 8 of Wybór, from 1803, which is the source quoted by the author of the 
monograph on Elsner. In all probability, she wrongly classified another composition as a polonaise for 
the piano: Elsner’s song Życzenia w samotności [Wishes in solitude] for voice and piano, composed to the 
poem Szczęśliwy kto samotnym ciesząc się schronieniem [Happy is he who in the shelter of his solitude] by 
Julian Ursyn Niemcewicz. The song was printed with a caption alla polacca (with the spelling alla Polaka).31

Some of 18 Elsner’s polonaises for the piano known today are works composed originally for the pi-
ano, but others are transcriptions (probably executed by Elsner himself) of polonaises for the orchestra.  
Elsner’s polonaises include piano pieces based on original themes as well as drawing on melodies borrowed 

24 Elsner, Sumariusz, pp. 57 and 59.
25 Dorabialska, Polonez, pp. 85–88.
26 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 265–326.
27 Nowak-Romanowicz, Elsner 1987, pp. 21–23.
28 Burhardt, Polonez, pp. 157–173, 597, 603.
29 Dorabialska, Polonez, p. 87.
30 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 319 item 11.
31 Burhardt, Polonez, p. 171 item 631.
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from operas or songs popular at the time. They are published in this volume in the chronological order, in 
two parts – original works (13 items) and arrangements (5 items).

All of Elsner’s extant original piano solo polonaises were composed at the beginning of the composer’s 
stay in Warsaw, where he held the position of the music director of the National Theatre (until 1824). Leav-
ing unknown or lost compositions out of consideration, it can be said that ten polonaises were composed 
before 1807; most of them (eight items) were published in various issues of Wybór in the years 1803–1805. 
The chronology of the remaining works is as follows: probably in 1807 or a little earlier Elsner composed 
Polonaise in B-flat major on the theme from the opera Axur, re d’Ormus by Antonio Salieri and polonaises 
in E-flat major and C major (nos 9–11). Two polonaises dedicated to Konstancja Tymowska (née Łącka), 
in F minor and in B-flat major (nos 12 and 13) were compose in 1821. The latter two compositions are the 
latest preserved instrumental polonaises by Elsner.

The form of the works needs to be discussed at some length, because its presentation in the preserved 
original sources from Elsner’s times differs from the format accepted for the present edition. The composer 
attached great importance to the form of composition and it is evident that he struggled to preserve its 
clarity, based on contemporaneous models and conventions universally accepted at the time. The form of 
Elsner’s polonaises for the piano, a result of modeling music material with symmetric structure, its harmo-
ny based on simple functional references, conventional metric and rhythmic patterns, represents a tripar-
tite, reprise-based da capo pattern developed in varying degrees. Tripartite division characterizes both the 
composition as a whole (with the trio in the middle) and its constituent movements. In the first movement 
(A), the first passage (the main theme of the polonaise – (a)), usually preceded with an introduction (i) 
consisting of several bars, is repeated and then reappears in the form of a recapitulation after the middle 
passage; the middle passage (b) of the Polonaise is usually more developed and introduces new thematic 
material; next, the passage (a) is repeated again, but without the introduction. The middle movement (B), 
or the Trio, usually reiterates the structure of part (A), although it is not preceded by the introduction 
typical for the opening. The trio is followed by a repetition of the first movement (A) in a shortened form 
without repetitions. The resulting composition pattern is as follows:

 A + B + A
 i + a  b + a   c  d + c   i + a + b + a

This pattern, commonly found in many dance forms such as e.g. the minuet, is employed by Elsner in 
its pure form or modified. The length of the introduction (i) varies, however in the majority of cases four-
bar forms are used; sometimes they are replaced by two-bar introductions (cf. the following polonaises in 
E-flat major no. 4 and in B-flat major no. 5). In some cases, asymmetrical, freely developed introductions 
are used (e.g. the transcription of Polonaise in F major for the piano no. 8 with an introduction consisting 
of three bars, or Polonaise in F minor no. 12 with a seven-bar introduction). Similar differences of length 
can be observed in the case of the first (a) and middle passages (b) of the polonaise. Most forms are simple, 
with a classic periodic structure characterized by clarity. The middle passages (b) include forms at a more 
advanced stage of evolution and forms in which the composer introduces new themes, aimed at intensify-
ing the expression of emotions, compositions with a more or less irregular, asymmetrical periodic struc-
ture (e.g. Polonaise in C major no. 2), compositions with a shortened recapitulation, etc.

The trios (B) are usually characterized by a more regular structure and as far as their form is concerned, 
they are the most stable and crystallized middle part of the work. This is not to say that departures from 
the established pattern – however rare – do not occur.

The third movement of the polonaise is usually a repetition of the first movement along with the in-
troduction and the recapitulation of the first passage, but without the internal repetitions of the particular 
passages.

The notation used in the sources are characterized by considerable differences. It is rare for all move-
ments to be written out in full. The most frequently abbreviated passages are the recapitulations of the (a) 
passages in the first movement (A).

The necessity to repeat the (a) passages is indicated by symbols placed on or above (and occasionally also 
below) the bar line, marking the exact places at which repetitions should start; also, the verbal indication  
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dal Segno is placed after a bar that should be followed by a repetition. Most recapitulations in the first part 
of a polonaise are not written out. It occasionally happens, however, that the recapitulations are partially 
expanded, for example in Polonaise in B-flat major no. 9, where only the two initial bars of the recapitula-
tion are written out (bars 19 and 20).

The notation of trios is slightly different as the recapitulations of the (c) passages are usually written out 
in full. Abbreviations – indicated in the same way as in the first parts (a) of polonaises – are used in six solo 
piano works: in polonaises in B-flat major, in E-flat major and in C major (nos 9, 10 and 11), and in the 
arrangements of the polonaises in E major (nos 1 and 2) and in G major (no. 6).

Considering the sheer number of polonaises composed by Elsner, the polonaise form reflects to the 
greatest extent (far greater than in the case of his mazurkas and krakowiaks) Elsner’s attitude to Polish folk 
music, in which polonaises are the strongest manifestation of the national character of Polish music. The 
composer does not quote directly from the songs, however, but instead – like in his mazurkas and krako-
wiaks (cf. for example his rondos) – employs, with considerable flair, the technique of stylization of the 
folk material. His polonaises are dominated by original themes, and reaching for foreign compositions, for 
example operatic passages or songs consists in adapting them to the rhythmic and melodic features typical 
of the polonaise.

In comparison with polonaises composed earlier in the 2nd half of the 18th century, including the com-
positions by Michał Kleofas Ogiński (1765–1833), Elsner’s polonaises are characterized by richer harmony. 
Nevertheless, they do not reach beyond the conventional means employed by his contemporaries, with 
diversified, sometimes irregular periodic structures and asymmetrical passages extended by lengthening 
or developing phrases. Also, accompaniment in Elsner’s polonaises varies even within a single composi-
tion: sometimes it is uniform over longer passages, is characterized by fluctuating quaver and semiquaver 
movement, or shifts to the right hand. Other possible features include Elsner’s predilection for triplets 
that disrupt the polonaise rhythm and for combining duple and triple times, especially the trios in the 
polonaises in E-flat major no. 4 and in B-flat major nos 5 and 8.

The majority of Elsner’s polonaises are solemn, majestic, even triumphant, although some of them 
are more quiet, on a melancholic, lyrical, elegiac and sentimental note, anticipating the emerging new 
approach to this genre. The complete absence of agogic indications in the sources can be interpreted as 
a deliberate decision to leave this aspect at performers’ discretion, depending on their needs and abilities, 
but within the limitations imposed by the nature of the dance. It can be surmised that the differences of 
tempo were not great, although they must have been determined by the circumstances in which a given 
composition was performed, i.e. whether performance was intended to accompany dance or to be listened 
to. In this respect, Elsner’s polonaises are not a homogenous group anyway and reflect various develop-
ments and stylistic trends that were affecting this genre at the time. Alina Nowak-Romanowicz remarks 
that, on the one hand, the character and style of Elsner’s polonaises allude to the sonatinas composed by 
the representatives of the First Viennese School and their immediate followers (e.g. Polonaise in D minor 
no. 6, Polonaise in E-flat major no. 7 or Polonaise in B-flat major no. 9); on the other hand, however, they 
draw on the more sentimental polonaises written during the reign of Stanislaus Augustus Poniatowski in 
Poland and resembling the style of Michał Kleofas Ogiński, e.g. Polonaise in C major no. 2 or Polonaise in 
F minor no. 12.32

The form of most polonaises composed by Elsner is uniform and compact, with minimal and barely 
discernible internal variety of structure. This type of design has tremendous influence on the character of 
the composition, which sometimes results in limited variety of expression and monotony (cf. Polonaise 
in B-flat major no. 8). This remark applies also to the small yet significant number of polonaises by this 
composer that are relatively more developed and feature two or even three themes, but usually without any 
sharp dramatic contrasts between them.

Besides, stylistic uniformity manifests itself in the character of the trio, which is usually maintained in 
a style resembling that of the main part of the polonaise (cf. Polonaise in C major no. 2). The tonal rela-
tionships between the middle part of the polonaise and the trio are diverse. Most trios are written in the 

32 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 84; Nowak-Romanowicz, Klasycyzm, p. 95.
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same key as the polonaise or in the parallel key, like in Ogiński’s polonaises. In the trios in which Elsner 
employs contrasts of key, he makes transitions to related keys, usually the subdominant (cf. for example 
the polonaises in C major no. 11 and in B-flat major) or parallel keys (the polonaises in C major no. 2 and 
in E-flat major no. 7). A distinct contrast of expression can be perceived in the polonaises in E-flat major 
(nos 7 and 10).

The changes of key in the trios and emphasizing differences of expression appear to reflect the develop-
ments taking place at the time, affecting the way the polonaise form was shaped by composers.

On the other hand, dynamic contrasts are used frequently. They not only distinguish the trios, in which 
the flow of music is sometimes more tranquil, gentle and moderate, but also result from juxtaposing pas-
sages that differ sharply in terms of volume; for example introductions and openings. Furthermore, Elsner 
employs sharp and unanticipated contrasts of volume between individual passages or shorter chunks of 
a composition (cf. the polonaises in D major no. 1, in B-flat major no. 5 and the trio of Polonaise in C major 
no. 3). At this point, it should be remembered that although the composer was a very economical user of 
indications related to performance, he was very precise in annotating his score with dynamic indications, 
either in abbreviated form (ff, f, fp, mf, p, pp) or as graphic crescendo and decrescendo (diminuendo) sym-
bols; also, the latter descriptions were sometimes written out in full or abbreviated.33

Like the stylistic features of Elsner’s polonaises for the piano, their texture is far from homogenous. As 
has already been mentioned, it is based on nearly the entire pitch range available to piano performers at 
the time and employs all available registers for the purposes of artistic refinement and to emphasize co-
louring and sound. The texture of the majority of polonaises, particularly those that were originally written 
for the orchestra and later transcribed for the piano, is characterized by massive sound, an accumulation 
of chords repeated many times, the type and character of melodic figurations, tremolo chords and other 
textural components imitating the orchestral tutti (cf. for example the adaptation of Polonaise in E ma-
jor no. 1). In his adaptations and transcriptions, Elsner makes attempts to imitate the sounds of various 
instruments of the orchestra in the piano version, which sometimes leads him to treating the piano as 
a percussion instrument. But even in compositions belonging to this category the imitation of orchestral 
texture is strongly bound with the elements of the piano texture and their features related to the piano. The 
piano texture of Elsner’s polonaises is determined by the extent to which the potential of the instrument 
limited by its technical characteristics is exploited.

It is a widely held belief that Elsner’s use of effects associated with piano technique and virtuoso 
tricks was limited. Admittedly, it is hard to find technical refinement in his polonaises moulded in the 
style of classic sonatinas, with typical rhythmic and melodic figurations and schematic accompaniment 
in the form of the so-called Alberti basses (cf. for example the polonaises in B-flat major nos 5 and 9). 
Occasionally, it is possible to notice some diversity of piano figures, particularly ornaments, which nev-
ertheless cannot be classified as manifestations of virtuoso technique, and their function is to enhance 
expression of emotions. In some of his polonaises, however, Elsner seems to take delight in employing on 
a large scale a range of more complex technical tricks typical for piano texture, apart from simple melodic 
and harmonic figurations. Among more advanced technical means, we find broken octaves (cf. Polonaise 
in C major no. 2), broken chords (cf. Polonaise in E-flat major no. 7) or various forms of chord passages 
employed in both the right hand and the accompaniment (e.g. Polonaise in D major no. 1); furthermore, 
we find a wide range of doubled pitches, particularly parallel octaves, including those intended to be 
played legato (cf. the polonaises in C major nos 2 and 3), thirds (cf. for example the polonaises in E-flat 
major and in D minor nos 4 and 6) and sixths (e.g. Polonaise in E-flat major no. 10). In other composi-
tions, relatively big shifts and hand crossing attract attention – Elsner’s favourite technical trick. The best 
examples of this performance trick are found in the trios of the polonaises in E-flat major no. 7 and in 
B-flat major no. 13.

Like classic sonatas, variations and rondos, dance forms, including polonaises, were among those music 
forms that were most frequently composed or arranged to be played on keyboard instruments with f o u r 
h a n d s  from the beginning of the 19th century. Although Elsner’s oeuvre of piano duo music is not as 

33 Most of these remarks refer as well to the polonaises published in the part: arrangements and piano duo works.
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rich as that of other contemporary composers of piano music, it does not diverge in this respect from the 
trends and preferences of the time.

The present editions includes all known and surviving polonaises for the piano for four hands, in-
cluding a cycle of three polonaises that were published together (C major, G major and F minor) and 
were probably originally composed for this type of joint performance, as well as three polonaises that are 
arrangements of works for the orchestra known also in piano solo versions (Polonaise in E major on the 
theme of the ouverture from the opera Lodoiska by Rudolphe Kreutzer, Polonaise in E major on the march 
theme from the opera Les deux journées by Luigi Cherubini and Polonaise in G major on the theme of the 
French song Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille by André Grétry). These works, written in the 
first decade of the 19th century, are published in the chronological order.

As far as their form is concerned, Elsner’s polonaises for four hands do not differ from his other po-
lonaises. Because of their time of the origin, and as the first compositions of this type that gained wide-
spread recognition, they occupy an important place in the history of Polish piano music. Their significance 

– despite the fact that the composer clearly continues to rely on earlier models – is only enhanced by his 
cogent and mature employment of technical means, including elements of imitative polyphony. Counter-
point structures, skillfully used by Elsner moving within the Classical stylistic framework, in some cases 
enrich Primo and Secondo parts, which are usually assigned a simple melody and its accompaniment, with 
elements of dialogue, leading to more complex connections between the parts. Counterpoint imitations 
in Elsner’s polonaises for four hands attracted the attention of such an early researcher as Helena Dora-
bialska.34 Structures of particular interest in this respect are abundant imitative passages in Polonaise in C 
major and imitative overlappings of phrases coupled with correspondence of themes in the polonaises in 
G major (bars 7–10) and in F minor (the polonaise, bars 5–8 and the trio, bars 1–3), as well as alternating 
completions of rhythm, where sequences of sextuplets move from one part to the other, in the trio of Po-
lonaise in F minor (bars 9–12).

In case when a composition in supposed to be performed by two pianists on one instrument, greater 
differences in comparison with piano solo polonaises result from a more advanced exploration of the tech-
nical potential of the instrument and from enriched texture. In the transcriptions of orchestral polonaises, 
the texture enables rendering elements of symphonic stylistics with the piano keyboard (cf. many passag-
es in the polonaises in E major written on the themes from operas by Kreutzer and Cherubini). Among 
other piano works by Elsner, and among all Polish piano music of his time, they represent a new category 
of works, in which the shortcomings of Elsner’s piano technique, so apparent in other parts of his output, 
recede into the background. The very concept of the composition, elements of the expression of emotion, 
and aspects of the technique of the composition are dominated by thinking in orchestral terms, which is 
undoubtedly a more valuable aspect of this composer’s artistic activity than his endeavours to explore the 
potential of the piano.

Repetitions and recapitulations in the polonaises for four hands, unless written out in full, are sub-
jected to the same editorial principles as in the case of polonaises for two hands, written for a  single 
performer.

The section of a r r a n g e m e n t s  contains transcriptions, rearrangements, and piano reductions of 
all of Elsner’s known orchestral compositions that originated during his lifetime and have survived until  
today. Most of them are transcriptions of polonaises, transcriptions and piano reductions of operatic works, 
music settings of works for the stage, and piano versions of marches, including the death march from The 
Passion. It should also be borne in mind that the sections of the present edition containing original works 
may in fact contain the piano arrangements of orchestral works unknown to modern scholars.

In the case of arrangements, the issue of authorship is disputable. There can be no doubt that a sig-
nificant number were written by Elsner himself, especially the compositions engraved by Elsner in his 
workshop. It cannot be excluded, however, that the piano reductions were executed at Elsner’s instigation 
by his collaborators employed in the workshop (and later by his pupils). As in the prints of transcriptions 
and piano reductions there are neither signatures nor any other clues to their authorship, neither of the 

34 Dorabialska, Polonez, p. 86.
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two possibilities can be proven beyond doubt. We can assume, however, that these compositions were 
approved by Elsner, who was personally responsible for their publication.

Józef Elsner, a composer, teacher and publisher of music, was an active contributor to the music life 
in Poland, which included his participation in the creation of the national opera and in the founding the 
first conservatory in the country. Despite all this intense activity, he went down in history primarily as 
the teacher of Frédéric Chopin. Both in Poland and abroad, he is widely remembered as the author of 
the earliest and frequently quoted opinion about the ‘music genius’ of the nineteen-year-old Chopin. The 
fact that he taught composition to the young Chopin for a long time eclipsed all his intense and diverse 
contribution to forging the music culture of the nation, in which his activity as a composer played a vital 
role. The significance of Elsner’s piano works is undoubtedly not at a par with his other achievements in 
the field of composition, especially the large-scale vocal-instrumental forms of sacred and operatic music. 
It appears that the composer himself did not attach importance to his piano output and was not very keen 
on making it known to a greater number of listeners. His compositions for the piano, initially performed – 
probably not too often – at home and on stage or employed for teaching purposes, soon fell into oblivion, 
replaced by the piano works of future generations of composers, who favoured new stylistic developments. 
Nowadays, they are interesting mainly to historians of music as a powerful testimony of the level of piano 
music in Poland during that period. For this reason, as a small but significant part of our national legacy 
of music, but also because of their artistic merits, Elsner’s compositions for the piano enjoy increasing 
interest and fully deserve to be protected and restored to performance practice.
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EDITOR’S PREFACE

General remarks

Out of 48 compositions published in the current edition, only one has been wholly preserved in the 
form of an autograph, whereas nine other compositions survive as manuscript copies dating back to Els-
ner’s lifetime. As for the remaining pieces, we are forced to rely on the mostly inaccurate first editions 
and early prints. This limitation forces the editor to apply rigorous philological principles of textual criti-
cism very carefully, which unfortunately is not successful in all cases. As a result, a relatively wide margin  
remains of unsolved editorial dilemmas and ambivalent solutions accepted by editors working on the 
score.

Whenever two or more sources of a composition exist, an analysis of the entire source material in 
accordance with philological principles led to the selection of one primary source, while the others came 
to be regarded as ancillary sources used when necessary for the purposes of comparison and correction. 
As a rule, the edition of a score is based on a single score accepted as the primary one. Under no circum-
stances were new, ‘compilatory’ versions created to reconcile variants preserved in different manuscript 
or printed sources. All the editorial interventions, especially those that diverge from the original text, and 
controversial points are discussed in the critical commentary.

The titles of compositions are always rendered using a standardized form. Standardizations apply mainly 
to the term polonaise, used whenever the description ‘a Polish dance’ was used in the source. The original 
titles, often expanded to give additional information about a composition, are mentioned in the critical com-
mentary. As for multi-part compositions (e.g. sonatas), their parts are not numbered, but the editors decided 
to preserve the continuous numeration of consecutive variations in the cycle Variations in B-flat major on 
the march theme from Peter von Winter’s opera Das unterbrochene Opferfest [An Interrupted Offering].

Bars are numbered in each composition or in each of its constituent parts (e.g. in sonatas, or in trios of 
polonaises and marches (anacruses are not numbered). In the case of varying repetitions, the bar(s) of the 
prima volta are designated with subsequent numbers with a small letter a added, whereas the bar(s) of the 
seconda volta are numbered with corresponding numbers with a small letter b.

The spelling of original performing indications and other verbal elements, except for the incipits of the 
lyrics of songs in Wybór and the lyrics of songs incorporated into the piano reductions of the opera Król 
Łokietek czyli Wiśliczanki follows modern rules.

Completions and standardizations concerned places characterized by limited legibility, symbols per-
taining to dynamics, agogics, phrasing, tempo and (only exceptionally) articulation, as well as omissions 
resulting from oversight or the fact that the original systems of musical notation are obsolete today. They 
were based on identical or corresponding passages, or – contrary to the accepted rules – on ancillary 
sources. Amendments such as adding items or making them uniform were made in cases where it was 
strongly justified and are also explained in the critical commentary. All modifications or additions of this 
kind, including those derived from ancillary sources, are placed in square brackets. Consequently, square 
brackets are used to complete notes, rests, dynamics, articulation marks, bows, triplets, accidentals and 
other elements missing in the source.

The principles of editing Elsner’s compositions for four hands included in this edition do not diverge 
significantly from those applied in the edition of piano solo pieces. The rules accepted for solo composi-
tions remain in force. A small number of differences result from the fact that piano solo and piano duo 
compositions have different textures. The specific character of the texture resulting from the expansion of 
the performance apparatus (e.g. the consistent or divergent ways of presenting groups of notes, or marks 
related to articulation and performance and their correlation) is discussed in the critical commentary. In 
each of the first prints of compositions from this category, accepted as base sources for this edition, both 
parts were printed separately on adjacent pages and titled with headings: Primo on odd pages and Secondo 
on the even ones. For this reason, various designations referring to performance, even if they were shared 
by both parts, had to be printed separately in each section. The layout of the present edition, in which both 
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hands are placed one below the other, forced the editors to modify the editorial principles resulting from 
using modern notation. The few changes concern e.g. the notation of interruptions in one of the parts, 
extending over one or more bars. In the first prints, the interruptions were marked with whole rests, either 
single or accumulated within one bar and combined with each other, above which a number was placed to 
denote the number of bars over which the interruption extends. Such method of notation is accepted also 
today. The interruptions are usually intended to add dynamics and colouring, or to create an impression of 
dialogue between the parts. This shortened notations of interruptions have been written out in the present 
edition.

Detailed rules

Note graphics

The score has been normalized and standardized. As a rule, the division into systems and Elsner’s 
method of notating both hands in the same system has been preserved as it was in the sources. In this way, 
the editors avoided the practice of notating the voice in two systems, which we find in Elsner’s first edi-
tions and early prints. The implemented changes are not recorded in the critical commentary. In four hand  
piano compositions, a simultaneous presentation was used in which the subsequent systems of the primo 
part were placed directly above the corresponding bars of the secondo part. Indications of metre have also 
been normalized and standardized in accordance with modern practice. However, the original designa-
tions at the beginning of a composition have been retained:  (alla breve).

The graphic form of the clefs follows modern practice. Similarly, the notation of notes and rests has 
been updated by extending the rests and sometimes also some dotted notes, especially when the augment-
ed note extends to the next bar (e.g.  = ,  = ).

A distinguishing feature of nearly all the sources is a peculiar notation of augmentation dots after double  
notes and chords consisting of three or more notes. In dotted rhythms containing double notes and more 
complex chords the augmentation dots are often omitted in the first editions. In the case of double notes, 
the dots next to the lower note are missing, whereas in the case of chords (including those rendered with 
an abbreviation) the middle note is without its rhythm dot. Dots missing in sources are in the edition  
added, and places of complements are indicated in the critical commentary.

The notation of note-beaming combinations generally follows the sources and any editorial changes 
are noted in the critical commentary. The only exception are broken beams, whose older graphic forms are 
replaced with contemporary ones (e.g.  =  or ) with the possibility of breaking the beams 
(e.g.   =  etc.) in accordance with the appropriate division into phrases. Fermata are 
usually placed above a note or a rest. The notation of accents, which are occasionally found in old prints in 
an obsolete form ( ), has also been brought up-to-date.

Triplets, whose notation varies in the sources, but is usually careless and inconsistent, have been made 
uniform by placing the number 3 immediately below (usually) or – depending on the distribution of notes 
in the staff – above the beams of particular clusters (e.g.  or ). Bows are used only when they are 
significant for articulation. The same principles apply to other irregular clusters, such as sextuplets, quin-
tuplets, etc. Whenever multiple triplets are repeated, their graphic markings are placed in only one bar, to 
be substituted later by the verbal description simile. These amendments consist in either completing or 
reducing the original notation and are mentioned in the critical commentary.

Accidentals follow the present-day rules of musical spelling. In this connection, the notation of acci-
dentals, which is distinctive in the first print, has been adjusted in accordance with the rules of modern 
musical spelling. The original notation consists in using additional marks (sharps, flats or naturals) im-
mediately before the first heightened or lowered pitch in the bar; at the same time, it is assumed that the 
alteration extends over the entire bar and applies also to the analogous pitch levels in other octaves. In this 
edition, accidentals that are missing in the first print have been added in square brackets without being 
mentioned in the critical commentary, while the superfluous ones have been removed, which is noted in 
the critical commentary.
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The abbreviations of musical symbols whose function is clear, common in the 18th and 19th century 
prints but no longer used in modern notation, are given in their expanded form regardless of note value. 
The same holds for obsolete symbols indicating repeated sounds (e.g. , ), repeated clusters of sounds or 
themes, such as e.g. abbreviations of repeated semiquavers (  ) or quavers (  ) next to Alberti 
basses and other figurations, also in the form of  and . The expanded forms of abbreviations are dis-
cussed in the critical commentary only in disputable or dubious cases.

The repetitions of entire parts or of longer, but more or less independent passages of a composition 
are written out in accordance with the source version. In the present edition, abbreviations marked with 
special symbols are not used and the repeated passages are expanded to their full form, but references to 
the original notation used in the sources are included in the editorial notes. On the other hand, indications 
of internal repetitions of particular passages, universally accepted nowadays, have been preserved without 
making references in the list of corrections. Another category of original indications that has been left un-
changed are the original methods of indicating repetitions after the trio (B) without writing out the whole 
movement (A) (without its internal repetitions); in such cases, the end of the trio is followed by the verbal 
indication Polonaise da capo or other similar designations found in the sources. The occasional modifica-
tions aimed at improving the legibility of these indications are given in the list of corrections.

Ornaments

In sources related to Elsner, the value of appoggiaturas is usually half the value of the following prin-
cipal note. The notation of appoggiaturas has been made uniform by replacing old forms with modern 
spelling ( ,  = , ), while the original forms are presented in the detailed list of corrections. The bows 
connecting the grace note with its principal note, which were missing in the original sources, have been 
added in square brackets only when it is justified by a comparison with an analogous passage.

It is a rule that long appoggiaturas, which were in use especially in the Classical period, are not distin-
guished even in the most obvious cases. The debatable issues pertaining to the possibility of distinguishing 
between long and short appoggiaturas (accacciaturas) and their adequate interpretation during perfor-
mance, particularly in cadences or characteristic rhythmic pattern of the krakowiak, are discussed in the 
critical commentary. Also, the commentary points to a variety of possible approaches to this matter.

Slides (grupetti) are generally presented in a way that preserves their original form. In the first editions 
slides are usually crossed with a vertical line ( ) without distinguishing between  and  which can 
influence the performance of this melodic turn, beginning with the upper or the lower second. Slides are 
usually placed above an augmented note in the accented part of a bar; the position in the middle between 
notes is less frequent. The position of the slide symbol above a note may suggest how the ornament should 
be performed, particularly in a melodic and rhythmic context. In the current edition slides have not been 
written out and have retained their original form.

The accidentals supplemented in slides have been placed above or below the symbol, depending on 
whether they refer to the upper or the lower semitone. They are treated like other additions and placed in 
square brackets; debatable cases are discussed in the critical commentary.

Tempo and dynamics

Designations of general tempo referring to an entire composition or its part appear in the source mate-
rial only exceptionally. In this edition the agogical markings, which usually appear in the middle of com-
positions, have been normalized (also in the form of accepted abbreviations) and usually placed in a po-
sition above the upper system. The original notation of the tempo is discussed in the critical commentary.

Dynamic markings have also been normalized. The abbreviations have been standardized, although 
without abbreviating the dynamic marks that were originally used in their full form. In principle, the ori-
ginal distinctions between  (sforzato, sforzando) for single notes and  (rinforzando) for groups of notes 
have been retained, without replacing the abbreviation  (forzato, forzando) with . Any interpretation of 
the abbreviation  found in the source and aimed at exposing the composer’s intention is substantiated 
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in the critical commentary. The analogous marks that were originally written separately for each hand (in-
cluding accent marks) have been standardized and usually occupy the position in the middle of the system. 
All the supplemented dynamic markings are placed in square brackets.

Articulation

Articulation marks in Elsner’s prints, despite having been supervised by the composer himself, and 
articulation marks in other sources are notated without either precision or consistency. A particularly 
glaring example is the notation of bows, both the connecting ones signifying legato and the arresting bows 
that increase the duration of a sound and are in fact markings of rhythm. The arresting bows missing in 
double notes and chords are added at every note. In a voice notation, where notes are connected with 
a single beam, arresting bows are placed next to the note head.

Careless notation of articulation marks (especially bows, particularly those used to denote legato), or 
marks crucial for the manner of articulation, presented a serious challenge to editors. The engraving of 
connecting bows with a standard-size printing cliché, especially in the first editions of Elsner’s composi-
tions, did not always produce consistent results corresponding to a manner of articulation that is desirable 
and logical from a musician’s point of view.

In many cases sloppy engraving hinders or even completely prevents a correct interpretation of the 
composer’s intentions. It is not always clear where the composer intended a bow to start and to end. A bow 
frequently begins or ends in the space between notes, which makes it difficult to define its correct scope. 
Besides, it often happens that a longer sequence of small-value notes (e.g. a semiquaver passage extending 
over an entire bar) is not entirely covered by its corresponding bow indicating legato articulation; instead, 
the bow is notated over the middle of the sequence and refers only to the notes in the middle of the bar. 
A similar imprecision characterizes the engraving of arresting bows in the first editions.

Particularly acute difficulties for the editor arise when bow symbols are shifted and their position varies 
in analogous phrases; as a result, corresponding bows refer to different note clusters, which seriously im-
pairs our ability to discern the composer’s original intention. In such cases, editorial decisions have been 
based on critical analysis of analogous phrases and on arguments related to performance.

Because of the exceptionally careless and imprecise printing of articulation marks in the sources, the 
editors of the current edition made an effort to standardize them tacitly. Nevertheless, their original forms 
are listed in the list of variants included in the critical commentary without further comment. The ac-
cepted solutions are explained only in specific places where they might otherwise give rise to divergent 
interpretations as far as articulation is concerned. In repeated figures the notation of bows has been stan-
dardized unless special phrasing can be justified.

Missing articulation marks have been provided in very few cases, where their meaning can be ascer-
tained without any doubt. The editors were guided primarily by the notation of analogous passages; the 
text of the first edition has otherwise been left unchanged. Disputable cases have retained their original 
form. Bows above melismata or ornamental sequences of small-value notes are added only they are pres-
ent in the corresponding source.

Staccato marks have been left without modifications. In the first editions and early prints they were en-
graved in the form of dots or vertical lines, sometimes tapering towards the upper end, which made them 
look like wedges. As a rule, this group of articulation marks has not been standardized and the original 
notations have remained unchanged; the ambiguous cases are discussed in the critical commentary. In 
any case, their function is difficult to identify, because the image is frequently blurred by sloppy printing. 
Elsner employed articulation marks in the form of dots and lines extensively and interchangeably, so their 
respective meanings are seldom opposite. In the first editions, both types of marks are used without any 
consistency that might suggest variations of performance. In this edition no uniform standard has been 
adopted. Elsner used also lines (wedges) combined with bows as abbreviation marks at the end of a phrase. 
A line, especially wedge-shaped, can sometimes be interpreted as an articulation mark affecting perfor-
mance because it can influence the dynamics of a passage by suggesting the category of acute accent to be 
applied. However, even distinct and emphasized lines (wedges) in fact did not have to signify accentuated 
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performance. Consequently, the interpretation of such marks is often ambiguous. Nevertheless, in a small 
number of places a comparison of analogous passages has led to imposing uniformity, usually by replacing 
lines with standard staccato dots or adding the missing marks, without including these amendments in the 
list of corrections.

In addition, articulation marks in the form of verbal designations have also been left unchanged in 
their original form (e.g. staccato, dolce, morendo, con espressione, scherzando, perdendo, perdendoso); the 
same holds for verbal designations referring to imitating sounds of instruments (piccolo, tamborino). The 
verbal articulation marks are placed in the middle of the system. They have been supplemented only where 
there was evident need for them, based on the comparison with a parallel or analogous passages. No other 
additions of marks belonging to this category have been made even in the most obvious cases. The only 
exception is the designation simile, meaning that the same manner of articulation as previously should 
be applied over a longer passage. Nevertheless, the poor quality of print sometimes requires the editor to 
supplement performing indications to preserve consistency.

Verbal text

In verbal texts (titles, original additional information, some performing indications, the text of vocal 
compositions), the wording and sounds originally used by Elsner have been preserved, but with modern 
punctuation and spelling (in the case of vocal compositions the division of words into syllables follows 
the general rules of the language). All the modifications of the original forms are discussed in the critical 
commentary, as well as corrections of errors and variants of particular words.

The principles of editing compositions for four hands are the same as those applied in the edition of 
piano solo pieces. The specific character of the texture resulting from the expansion of the performance ap-
paratus (e.g. the consistent or divergent ways of presenting groups of notes, or marks related to articulation 
and performance and their correlation) is discussed in the critical commentary to the section containing 
compositions for four hands.
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1. Wybór 1803 nr 1, strona tytułowa the title page

2. Polonez D-dur Polonaise in D major (Wybór 1803 nr 4), początek the beginning
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3. Polonez B-dur na temat opery Axur, król Ormus Antonia Salieriego 
Polonaise in B-flat major on the theme from the opera ‘Axur, re d’Ormus’ by Antonio Salieri 

(Jean André, Offenbach [1807]), początek the beginning

4. Rondo à la krakowiak B-dur Rondeau à la Krakowiak in B-flat major  
(Wybór 1803 nr 5), początek the beginning
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5. Polonez f-moll na cztery ręce 
Polonaise in F minor for piano duo  

(rkp. ms. PL-Wp Mus. n. 664),  
początek the beginning
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6. Polonez E-dur na temat marsza z opery Les deux journées (Woziwoda) Luigiego Cherubiniego 
Polonaise in E major on the march theme from the opera ‘Les deux journées’ by Luigi Cherubini  

(Elsner, Warszawa 1805), strona tytułowa the title page

8. Fragmenty opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki
Fragments of the opera ‘King Ladislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls from Wiślica’ 

(rkp. ms. PL-Wtm R 913), Muzyka baletowa do tzw. „Sceny snu”, początek 
Ballet music to the so called ‘Dream scene’, the beginning
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7. Polonez G-dur na temat francuskiej piosenki Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille 
Polonaise in G major on the theme of the French song ‘Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille’ 

(Płachecki, Warszawa 1816), strona tytułowa the title page
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9. Sonata B-dur na cztery ręce  
Sonate in B-flat major for piano duo (Erard, Paris ok. 1805) 

strona tytułowa the title page
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10. Sonata B-dur na cztery ręce
Sonate in B-flat major for piano duo (Erard, Paris ok. 1805),  

Secondo, początek Secondo, the beginning
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Dédiée à Madame Angelique Schröder née Tauber
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Dédiée à Madame Angelique Schröder née Tauber
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Wprowadzenie

Komentarz krytyczny do pełnego wydania dzieł fortepianowych Józefa Elsnera zawiera omówienie 
wszelkich problemów związanych z edycją, a w tym uwagi szczegółowe do poszczególnych utworów. Na 
komentarz składają się podstawowe informacje o źródłach i datowaniu kompozycji, a ponadto wykaz wa-
riantów i korektur edytorskich tekstu muzycznego.

Trzon komentarza stanowią opisy źródeł, w tym źródła głównego, przyjętego za podstawę wydania, 
i ewentualnie źródeł pomocniczych (drugorzędnych), które mogą mieć znaczenie dla ustalenia autentycz-
nego tekstu muzycznego, oraz szczegółowy spis wariantów. Opis źródeł zawiera główne informacje katalo-
gowe (bibliograficzne): tytuł (w wersji oryginalnej), również tytuły nagłówkowe; przy drukach – wydawcę, 
numer płyty lub numer wydawniczy; format, wymiary kart i płyt (przy rękopisach – liczbę systemów); 
datę i miejsce powstania (wydania); zawartość zbioru, w którym jest źródło; dane dotyczące egzemplarza: 
miejsce przechowywania, sygnaturę, ewentualnie proweniencję; literaturę dotyczącą źródła.

Tytuły wydań druków wczesnych są powtórzeniami kart tytułowych zachowanych egzemplarzy lub są 
wypisywane w takiej formie, w jakiej występują w katalogach i bibliografiach źródeł, a także w literaturze 
przedmiotu.

Poszczególne źródła wszelkiego rodzaju (autografy, półautografy, rękopiśmienne kopie, pierwodruku 
i wczesne druki) przy każdym utworze, do którego zachowało się kilka źródeł, oznaczono dużymi literami: 
A, B, C itd. Ponieważ źródła wymieniane są w kolejności ich znaczenia dla współczesnej edycji, źródło 
główne, stanowiące podstawę wydania, oznaczone jest zawsze literą A. Symboli literowych nie stosuje się 
przy utworach, do których zachowało się tylko jedno źródło.

W komentarzu zamieszczono też możliwie dokładne wiadomości o genezie, powstaniu i datowaniu 
kompozycji. W wielu przypadkach precyzyjne ustalenie miejsca jak i czasu powstania utworów nie było 
możliwe lub było bardzo trudne z powodu braku odpowiednich danych historycznych i źródłowych. 
W miarę możliwości i potrzeb podane zostały informacje o okolicznościach powstania utworów, pierw-
szych wykonaniach, stopniu popularności itp.

Niezwykle istotną częścią komentarza jest szczegółowy wykaz wariantów i korektur. Tu wyjaśnione 
zostały wszystkie wynikające z krytyki tekstu nutowego, historii powstania dzieła i problematyki zwią-
zanej z praktyką wykonawczą uzasadnione problemy edytorskie, dotyczące systemu zapisu muzycznego, 
niejasnych i poprawionych miejsc, rozbieżności, odchyleń od wersji oryginalnych i wariantów. Wyniki 
krytyki tekstu omawiane są w kolejności taktów. Warianty i korektury, w tym również warianty ze źródeł 
drugorzędnych, które – aczkolwiek ujawnione – nie mają wpływu na ostateczny obraz nutowy, uzupeł-
nienia, zmiany melodyczne i harmoniczne, korektury ortografii muzycznej wymagające omówienia są 
szerzej komentowane; pozostałe zmiany wymienione są w szczegółowym spisie wariantów. Dla uniknięcia 
skomplikowanych wyjaśnień słownych niektóre fragmenty kompozycji, obrazujące bardziej istotne zmia-
ny, ujęte są w komentarzu krytycznym lub w części nutowej (nad lub pod głównymi systemami) jako ossia 
zapisane nutami w zmniejszonym formacie.

W szczegółowym wykazie korektur i wariantów zastosowano następujący układ komentarza: liczba po-
czątkowa przed kropką oznacza numer taktu; liczby umieszczone po skrótach „p.” lub „l.”, oznaczających 
partie prawej lub/i lewej ręki, i po przecinku, a przed dwukropkiem, odnoszą się do kolejnych nut w takcie 
(wliczając w to również przednutki); znak, cyfra lub komentarz po dwukropku opisuje sytuację w źródle. 
Niekiedy – zwłaszcza w utworach zachowanych w kilku źródłach, różnie rozwiązujących problem repe-
tycji całych fragmentów – bezpośrednio po numerze taktu umieszczono w nawiasach liczbę oznaczającą 
numery taktów, które w oryginalnym zapisie skrótowym powtarzane są mechanicznie w identycznej for-
mie. Dotyczy to głównie utworów zachowanych w kilku różniących się sposobem zapisu źródłach, przede 
wszystkim polonezów, zwłaszcza pierwszych ich części, rzadziej triów, oraz marszów. O ile dla potrzeb 
komentarza wykorzystano kilka źródeł – ich symbole zamieszczono przed oznaczeniami nut, oddzielając 
je od nich poziomą kreseczką. Jeżeli komentarz dotyczy szeregu nut w kolejnych, sąsiadujących ze sobą 
taktach, po liczbie oznaczającej nutę lub nuty w takcie początkowym umieszcza się oddzielony ukośnikiem 
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numer taktu następnego, zaznaczonego skrótem „t.”, a następnie po kropce – nutę lub nuty w tym takcie 
i – po dwukropku – objaśnienie jak wyżej.

W grupie utworów na cztery ręce umieszczone pod sobą w obecnym wydaniu poszczególne partie 
(części) są zaznaczane jako Primo i Secondo tylko przed pierwszą akoladą, wyłącznie na początku utworu. 
Wszelkie zmiany wynikające z modyfikacji oryginalnego systemu zapisu znalazły odzwierciedlenie w spo-
sobie opracowania szczegółowego wykazu korektur i wariantów oraz w przyjętych tam oznaczeniach, 
mianowicie po liczbie początkowej, oznaczającej numer taktu i zakończonej kropką (w tym także w po-
lonezach ujętej w nawiasy i odnoszącej się do numerów taktu w nierozpisanych w źródłach repetycjach), 
umieszczono rzymskie cyfry Iº i IIº, określające partie Primo i Secondo, oraz po kropce, przy większej 
liczbie źródeł, ich symbole (oznaczone dużymi literami i drukiem wytłuszczonym), a następnie – przed 
oznaczeniami nut – również oddzielone kropką skróty p. i l., odnoszące się do partii prawej i lewej ręki.

Nazwy dźwięków podawane są według następującego systemu:
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UTWORY  
NA DWIE RĘCE

ORYGINALNE

SONATY

1. Sonata B-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest przygotowany przez Elsnera i traktowany jako źródło miarodajne pier-
wodruk w: Wybór, 1805 nr 1.

[Tytuł nagłówkowy:] Sonata przez J. Elsnera.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 35 cm; wymiary płyty niewidoczne; [4], 19 s.

Oprócz karty tytułowej i literackiego tekstu: Duma o Stefanie Potockim (ss. nlb. 1–3) druk zawiera kolejno na-
stępujące kompozycje: Józef Elsner, Sonata B-dur na pianoforte (ss. 1–12), Józef Elsner, Mazureck: („Dobranoc, 
Jacenta”) do słów Franciszka Karpińskiego (1741–1825) na głos z towarzyszeniem pianoforte (s. 13), Józef Elsner, 
Duma o Stefanie Potockim („Słuchaycie Rycerze młodzi”) do słów Juliana Ursyna Niemcewicza (1758–1841) na 
głos z pianoforte (ss. 14–15), Tomasz Grem, Polonez F-dur na pianoforte (ss. 16–17), Dodatek na gitarę angielską: 
duetto „Dwa serca wierne” i quartetto „Stóymy w milczeniu” z opery Palmira, Regina di Persia Antonia Salieriego1 
(ss. 18–19).

Egz. druku: PL-Kj 1347 III Mus.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 32; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 317 poz. 1.

Wyd. współczesne: Józef Elsner (1769–1854), Sonata fortepianowa B-dur, opr. Iwona Januszkiewicz-Rębowska, War-
szawa, Pro Musica Camerata Edition, 1994; Polska muzyka klawiszowa, ss. 68–89 poz. 3.

II. D a t o w a n i e

Autentyczność wszystkich trzech sonat na fortepian solo nie budzi żadnych wątpliwości. Nieznany jest jednak do-
kładny czas ich powstania. Tadeusz Joteyko, jeden z pierwszych biografów Elsnera, sądził, że sonaty fortepianowe 
Elsnera, w tym również Sonata D-dur, powstały jeszcze przed osiedleniem się kompozytora w Polsce w 1792 r., gdzie 
jego zainteresowania muzyką instrumentalną, twórczością symfoniczną i kameralną, a także sonatami fortepiano-
wymi miały jakoby ustąpić miejsca wokalno-instrumentalnym dziełom scenicznym i religijnym2. Natomiast Alina 
Nowak-Romanowicz w analitycznej pracy o sonatach Elsnera z lat 1935–1936 skłania się do przypuszczenia, że 
cykl trzech sonat fortepianowych, opublikowanych w Wyborze z 1805 r., powstał w Warszawie, najpóźniej do końca 
1804 r. Nie odrzuca jednak całkowicie możliwości, że utwory te mogły być napisane już we Lwowie3. Później, w wy-
czerpującej monografii Józefa Elsnera, uściśliła swój pogląd i wymienia sonaty tego kompozytowa wśród utworów 
skomponowanych we Lwowie4, ustalając wreszcie w haśle o Elsnerze w Encyklopedii muzycznej PWM ostateczną 
datę powstania sonat fortepianowych na „ok. 1798”5.

1 Palmira, Regina di Persia – opera semiseria Antonia Salieriego z 1795 r., wystawiona w Teatrze Narodowym w Warszawie 
w tłumaczeniu Wojciecha Bogusławskiego 6 I 1804 r. (por.: Szwankowski, Teatr, s. 288 poz. 346).
2 Joteyko, Elsner, s. 52.
3 Nowak, Sonaty, ss. 5 i 6.
4 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 72.
5 Nowak-Romanowicz, Elsner 1987, s. 22.
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III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Pierwodruk dwu pierwszych części Sonaty zawiera liczne poprawki, skreślenia i dopiski wykonane atramentem, 
prawdopodobnie jeszcze z początkiem XIX w. Nie jest wykluczone, że poprawki atramentowe, mające najczęściej 
charakter korekty, pochodzą od samego Elsnera lub kogoś z jego kręgu. Są one wskazane w szczegółowym wykazie 
zmian i korektur. Część z nich, w większości słusznych, zwłaszcza poprawiających błędy drukarskie, przejęto rów-
nież ze względów czysto muzycznych w niniejszym wydaniu, zaznaczając ten fakt w komentarzu krytycznym.

A l l e g r o

Zachowano oznaczenia staccato przyjmujące w pierwodruku formę kropek lub pionowych kreseczek. Niekiedy jed-
nak, kierując się zapisami miejsc analogicznych i podobnych, ujednolicono te oznaczenia, zastępując kreski (kliny) 
standardowymi kropkami staccato (t. 27) lub też uzupełniając brakujące znaki (t. 145), bez odnotowywania tych 
zmian w wykazie korektur.

W tt. 137 i 143 zatrzymano łuki przy sekstolach, ponieważ mogą się one odnosić do wykonywania tych figur legato.

Obiegniki (grupetto), z reguły przekreślone pionową kreseczką ( ), z wyjątkiem t. 17, gdzie znak obiegnika pojawia 
się w formie nieprzekreślonej, są w pierwodruku umieszczane albo nad nutą, najczęściej przedłużoną, na mocnej 
części taktu, albo pomiędzy nutami. Zmienne pozycjonowanie symboli obiegników ma ze względów wykonaw-
czych istotne znaczenie przy zapisach początkowych motywów tematu głównego, pojawiających się w toku tej czę-
ści sonaty ośmiokrotnie. Brak uzupełnionego w obecnym wydaniu obiegnika na początku utworu w t. 1 – wobec 
konsekwentnego występowania tego ozdobnika w pozostałych analogicznych fragmentach tej części Sonaty – jest 
najprawdopodobniej błędem drukarskim wynikającym z niedopatrzenia. Przypuszczalnie Elsner nie zauważył tej 
rażącej pomyłki na samym początku kompozycji.

Niekonsekwentne używanie przez Elsnera obiegników widoczne jest również w umiejscawianiu tego ozdobnego 
zwrotu melodycznego. Chociaż przy powoływaniu się na klasyczne wzory istnieją poważne argumenty przemawia-
jące za ujednolicaniem tych zapisów, brak jest dostatecznych powodów, nawet odwołując się do analogii pojawiają-
cych się w ekspozycji i w repryzie, lub przy powtórzeniach innych, również analogicznych fragmentów, by decydo-
wać o wyborze jednego tylko sposobu traktowania. Pozostawiono więc – poza nielicznymi wyjątkami, które zostały 
ujawnione w wykazie korektur i zmian – zapis oryginalny, zgodny z pierwodrukiem. Sposoby realizacji obiegników, 
zwłaszcza w takcie początkowym tematu pierwszego i w analogicznych miejscach, mogą być różne, niezależnie od 
umiejscowienia graficznego symbolu tego ozdobnika. Pewną podpowiedź stanowi zapis tego ozdobnika w jego for-
mie rozwiniętej w t. 61 i w porównaniu do użytego w analogicznym miejscu symbolu graficznego w t. 172. Jednak 
ostateczną decyzję o wyborze właściwej interpretacji pozostawia się wykonawcy.

Ossia w t. 13 prezentuje wariant analogicznego fragmentu w repryzie (t. 127).

W t. 30 (l., 3) dwudźwięk g-b poprawiono na zasadzie analogii do t. 36.

W tt. 80–84 wszystkie akordy w lewej ręce połączono pojedynczymi łukami.

8. p., 1–10: 
9. p., 1–2: 
10. p., 4–6: 
11. p., 1–2: 
15. p., 1: 
16. p., 7–8:  (dopisek atramentowy)
17. p., 1: 
23. p., 1–10/24, 1–12: 

p.,  pod systemem liniowym
26. p., 2–5: 

p.,  przed 5
27. p., nad 5: 
30. l., 3: g-b (  błędnie przed g)
32. p., 3–5: 
33. l., 1: b (w rękopiśmiennej korekcie a; nad nutą umiesz-

czono literę „a”)
37. p., 1–2:  (dopisek rękopiśmienny)

p., 3:  błędnie przed d3 (zamiast przed b2)
38. 
39. p., 4–7: dwudźwięki a2-c3 (błąd drukarski; a2 skreślo-

ne atramentem)
40. p., 2–3, 8–11: 

l., 7:  przed es
43. l., 2/44, 1: 
44–47. l., 4/45–48, 1: 
49. p., 4–10: 
50. p., 3–12: 

l., 1:  błędnie przed c (zamiast przed A)
52. p., 1–14: 
53 i 54. p., 2–15: 
54. p., 16: c3 poprzedzone , poprawione na e3

56. p., 4–7: 
62. p., nad 1: 
63. p., nad 2: 



307

A d a g i o

W pierwodruku w t. 5 na trzeciej i w t. 6 na drugiej części taktu, a także w identycznych powtórzeniach (tt. 48 
i 49), połączono jednolitymi wiązaniami trzydziestodwójkowe grupy nut. Ten sposób zapisu dla lepszej czytelności 
zmieniono bez naruszania znaczenia muzycznego tych fragmentów, rozdzielając wiązania dłuższych pochodów 
drobnych wartości rytmicznych.

65. l., pod systemem: f[orte]
68b p., 1:  przed f (skreślony i dopisany atramentem

przed a)
p., 1–2: 
p., 3:  przed a (dopisek rękopiśmienny); pomiędzy 
systemami d zamiast  (oznaczenie dynamiczne)

70. p., 1: przed g dopisany atramentem ; w związku z tym
uzupełnieniem zbędny  przed 4

71. p., 1:  przed a (dopisek rękopiśmienny)
74. p., 2:  przed a (dopisek rękopiśmienny)
76. p., 1–2: 
90. p.,  przed 2

3/91, 1:  (dopisek rękopiśmienny)
91. p.,  przed 1
95. p., 1: g (skreślone i dopisane atramentem b)
105/106. znak graficzny crescendo ( ) nad górną 

pięciolinią (ostatnia triola) w t. 105
104–110. l.: 2–3: 
109. l., 1: g (zamazane atramentem i dopisane b)
115. pomiędzy systemami: dolce 
119. p., 6: es2 (błąd drukarski; poprawiony atramentem

na g 2)
120. p., 1–3: 

l., 3: es-g-b (błąd drukarski; b skreślone atramentem)
121. p., 2–5: 

znak graficzny crescendo ( ) na 2. połowie taktu
122. p., 5–9: 

l., 1: b-d1

l., znak  pomiędzy 2. i 3. ósemką
124. p., 2–4:  poprawiono na zasadzie analogii 

z ekspozycją
125. p., 1–2: 
126. p., 4–8: 
127. p., 5–7: 
128. l., 5: skreślone a; dopisane atramentem f
129. p., nad 1: 
130. p., 9–12: 
131. p., nad 1: 
133. p., 2:  przed d3

p.,  przed 8 (b2)
134. znak graficzny decrescendo ( ) tylko w 2. po-

łowie taktu rozciągnięto na takt (jak w ekspozycji  
w tt. 23–24)

136. pomiędzy systemami: dolce 
137. p., 1–4: 

140. l., 5, 7: dwudźwięk a-c1 (błąd drukarski; poprawiony 
atramentem na c1-es1; por. t. 146)

141. l., 3: c1 skreślono atramentem
142. l., 2–3: 
143. p., 2–4: 
145. l., 4: dwudźwięk d1-f 1

146. l., 5: w dwudźwięku a-c1 skreślono atramentem dol-
ny dźwięk a; dopisano es1 (por. t. 140)

147. l., 2, 4 i 6: dwudźwięk d1-f 1

l., 8: w akordzie c1-es1-g1 atramentem skreślono dolną 
nutę; dopisano g1, a powyżej dopisano literę „g”

149. l., 2: es (skreślono atramentem i zamieniono na g)
149–153. l., 4/150–154, 1: 
150. p., 1–2: 
151. p., 6–8, 11–13: 
153. p., 1–3: 
160. l., 2:  na 4. linii (zamieniono atramentem na 3. linię

= des)
l., 4–9: 

161. p., 3–13: 
163. p., 4–9: 
164. p., 3–9: 
165. p., 3–13: 
166 i 167. l., 5–7: 

 pomiędzy pięcioliniami (dla prawej ręki) i pod 
dolną pięciolinią (dla lewej ręki)

166/167, 167/168. l., 2, 1: zastosowane tu łuki jako łączą-
ce dwie nuty a i dwie nuty A mogą wskazywać na 
legato; ale jako łuki przedłużające prowadzą do ukła-
du głosowego

167. p., 8:  przed es2

169. p., nad 1: 
170. p., 1: przednutka 

p., nad 2: 
171. l., 1 i 3: dwudźwięk f-a (błąd drukarski; nuta a skre-

ślono atramentem i dopisano dolne d, na zasadzie ana-
logii z t. 175)

172. na górnej pięciolinii błędnie  zamiast 
p., nad 1: 
p., 2: przednutka 

173. p., nad 1: 
174. p., 1: przednutka  połączona łukiem z nutą główną
175. p., 4–5: ; umieszczony nad triolą może mieć 

znaczenie artykulacyjne
178. p., znak akcentu ( ) pod 1, zamiast nad 2
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Symbole obiegników, przekreślone pionowymi kreseczkami, są w pierwodruku umieszczone nad nutami w tt. 3, 5, 
7, 29, 35, 46 i 48, a pomiędzy nutami w tt. 16 i 32.

W t. 5 na skutek niedopatrzenia drukarskiego brak es2 jako ostatniej nuty w takcie, na końcu pochodu gamowego. 
Pomyłkę tę poprawiono wzorując się na powtórzeniu tego fragmentu w analogicznym t. 48.

T. 14: dwunutowa przednutka nie jest połączona w pierwodruku z nutą główną łukiem. Ze względu na kadencyjny 
charakter tej figury możliwe jest traktowanie jej jako formy przednutki krótkiej. Obie nuty przednutki tercjowej 
powinny być wykonywane razem, a nie na wzór arpeggio jedna po drugiej.

Ugrupowania zanotowane w pierwodruku jako sekstole (tt. 16, 24 i 28) zdecydowano rozdzielić każdorazowo na 
dwie triole, wyraźnie uwidocznione w oryginale poprzez znaki artykulacyjne: łuki łączące pierwszą i drugą nutę 
oraz kreski staccato umieszczone nad trzecią nutą trioli (w t. 24 – tylko kreski staccato). Pozostawiono natomiast 
zgodnie z oryginałem zapis sekstoli w t. 43, nie zawierającej żadnych wewnętrznych oznaczeń artykulacyjnych.

W tt. 18, 23, 27, 39 i 40 znaki akcentów odnoszące się do prawej ręki, zamieszczane w pierwodruku pomiędzy pię-
cioliniami, umieszczono nad odpowiednimi nutami w prawej ręce.

Łuk łączący czwartą nutę b1 w t. 55 z pierwszą nutą w t. 56 błędnie przesunięty. Wydaje się, że powinien być nad 1–4 
w t. 56 (jak w t. 53); nie jest wykluczone, że jest to pomyłka drukarska (typowe przesunięcie łuku). Zdecydowano nie 
ujednolicać zapisu, pozostawiając w t. 53 łuk obejmujący grupę szesnastkową w 1 ćwiartce, a w tt. 55/56, zachowując 
łuk przedłużający zatrzymany dźwięk górny b2. Z podobnymi przesunięciami łuków, wynikającymi z niestarannego 
sztychowania, mamy też do czynienia w tt. 24 i 60.

W niektórych miejscach przejęto poprawki dokonane atramentem, zaznaczając każdorazowo ten fakt w wykazie 
korektur i wariantów.

1. znak dynamiczny  na początku taktu umieszczony
pośrodku systemów, pomiędzy oznaczeniami metrum

3. pomiędzy pięcioliniami: dolc. 
l., 3–6: 
l., 5: As zamiast B (por. t. 46)

5. p., 4–10: wiązanie 
6. p., 1–7: 

p., 5–11: wiązanie 
15. p., 3–8: 

16. p., 4–9: 
17. p., 1–2:  (analogicznie do t. 12)
20. p., 2–6, 7–10: 
23. l., 5: B zamieniono na d (nuta dopisana atramentem),

analogicznie do t. 27
24. p., 2–3:  (błąd drukarski; zapewne łuk winien

łączyć dwie pierwsze nuty pierwszej trioli)

p., 3–8: 
28. p., 2–7: łuk odnosi się do oznaczenia sekstoli i nie

ma charakteru artykulacyjnego
29. l., 7:  przed as (błąd drukarski poprawiony atramen-

tem na )
35. p., 1–7: 
38. p., 1–2, 3–5: 
39. p., 5: h1 skreślono i zamieniono atramentem na f 2

40. p., 6: przednutka  (zamiast )
42. p., 1: dolny dźwięk b1 połączony łukiem z dolnym 

dźwiękiem b1 w takcie następnym
44. środek systemu: oznaczenie dynamiczne  umiesz-

czone pomiędzy drugimi nutami prawej i lewej ręki
48. p., 4–10: wiązanie 

p., 5–9: 
między pięcioliniami dolce

49. p., 5–11: wiązanie 
58 i 60. p., 3: przednutka 
60. l., 10–12: ; nie jest wykluczone przesunięcie

w to miejsce z następnego taktu łuku przedłużającego 
wartość nuty Es

R o n d o. A l l e g r e t t o

Sposób zapisu łuków zatrzymujących i łuków łączących w prawej ręce oraz łuków łączących w lewej ręce, w dużej 
mierze wyznaczających artykulację znacznej części struktury motywicznej nie tylko tematów, lecz także epizodów 
i łączników, co decyduje o jednolitości motywicznej całej kompozycji, jest w oryginale stosowany niekonsekwent-
nie, bez przestrzegania ściśle określonych zasad i logicznej ciągłości. Stwarza to różne możliwości interpretacyj-
ne, które w przypadku tego ronda, gdzie figury postępów melodycznych spełniających w strukturze motywicznej 
ważną rolę formotwórczą, usprawiedliwiają, a nawet wymagają ujednolicenia. W związku z tym stosowanie łuków 
automatycznie ujednolicono, odnotowując w wykazie korektur i wariantów jedynie bardziej znaczące odchylenia, 
a pomijając milcząco drobniejsze niedokładności druku. W pierwodruku łuki łączące tematu notowane są różnie:
1) , 2) , 3) , 4) , 5)  lub (w nielicznych miejscach) są – podobnie jak łuki zatrzymu-
jące – opuszczane. Taka różnorodność bez wątpienia jest wynikiem błędów i trudno ją taktować jak intencjonalną.  
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Nic więc nie wskazuje, by wszystkie te sposoby łukowania tworzyły warianty frazowania i celowe zróżnicowania ar-
tykulacyjne. Sposoby 4 i 5 wynikają niewątpliwie z przesunięć znaku łuku. Natomiast przyjmuje się, że łuki w przy-
kładzie 1, 2 i 3, umieszczone mniej więcej pośrodku frazy, odnoszą się – jak często w drukach z początku XIX w. – do 
całej figury szesnastkowej, powodując łagodne wprowadzenie legato od pierwszej nuty w takcie.

Jedynie w t. 169 i analogicznie w t. 174, ze względu na charakter tej frazy i rolę, jaką odgrywa ona w zakończeniu 
kompozycji, istnieje możliwość innego jej traktowania.

Podobnie ujednolicono zapisy łuków łączących w lewej ręce, obejmujące (nie licząc zapisów skrótowych) trzy 
pierwsze nuty ósemkowe.

Nie ingerowano natomiast w formy zapisów oznaczeń dynamicznych, zachowując m.in. oryginalne określenie . 
Nie zmieniono też położenia znaków dynamicznych, umieszczanych pośrodku systemu pięcioliniowego, zwłaszcza 
akcentów dość mechanicznie stosowanych przez Elsnera zawsze na początkowych dźwiękach tematów i motywów 
tematopodobnych, które mogą odnosić się do prawej ręki. Jedynie w przypadkach bezspornych znaki akcentów 
przeniesiono nad odpowiednią nutę prawej ręki (tt. 61–64).

Różnice zapisu tt. 168–169 i odpowiednio 173–174 w partii prawej ręki wynikają z pomyłki drukarskiej. Umiesz-
czenie pionowej kreseczki nad oktawą b1-b2 nie w charakterze staccato, lecz jako akcentu dynamicznego, nie jest 
logicznie wytłumaczalne i  jest zbędne wobec zastosowania w tym miejscu określenia , które – umieszczone 
pośrodku systemu liniowego, pomiędzy pięcioliniami – odnosi się zarówno do partii prawej jak i lewej ręki. Kre-
ska akcentowa – zgodnie z konsekwentnie powtarzającym się sposobem zapisu podobnych motywów – znajduje 
logiczne uzasadnienie w tt. 169 i 174. Prawidłowy zapis tych fragmentów przedstawiają tt. 173 i 174, na których 
oparto poprawki wprowadzone w tt. 168 i 169.

1–5. l., 1–3: 
4. p., 2–6: 
11. p., 3–8: 

l., 2–3: 
12. p., 3–7: 
15. p., 2–6: 

l., 3:  (nad dwudźwiękiem b-d1)
16. p., 2–7: 
17. p., 2–3, 3–5: 
18. p., 3–5: 
21. p., 2/24. p., 8: 
25. p., 2–7: 
30. p., 3–7: 
38. p., 2: przednutka 
39 i 40. p., 4–5: 
41. p., 5: przednutka 
45. p., 3–7: 
46. p., 1–4: 
49. p., 3–7: 
52. p., 2–4: 
53. p., 3–6: 
54. p., 2–8: 
55. p., 3–7: 
56. p., 4–5: 
57. p., 3–7: 
61–63. p., nad 5: 
65. p., 4/66. p., 3: 
71. znak = (zamiast )
77. l., 2: górna nuta: G

83. pomiędzy pięcioliniami skrót: dolc.
84, 92. p., 2–3: 
98. p., 1–5: 
99. p., 2–5: 
100. p., 2–6: 
101. p., 3–6: 
102 i 103. p., 3–5: 
104. p., 4–7: 
105. p., 3–10: 
113. p., 3–6: 
121. p., 2–7: 
125. p., 3–7: 
127. p., 4–6: 
128. p., 1–3: 
134. p., 3–7: zbędny  (zapewne odnosi się do trioli)
136. p., 10: zbędny  łączący ostatnią nutę w takcie

z pauzą szesnastkową w następnym takcie
144. p., 4–10: 
148. p., nad 3: 
160. p., 5: c2

162. p., 3–6: 
168. p., zbędny łuk zatrzymujący przy dźwięku b2

169. p., 2: zbędny dolny dźwięk oktawy: b1

p., 3–5: 
174. p.,1: zbędny znak staccato

p., 4/175. p., 2: 
l., 1: akord f-h-d1 (jako ćwierćnuta) zamiast pauzy 
ósemkowej (por. t. 169)

177. p., 1–2: 
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2. Sonata D-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany.

Podstawą wydania jest przygotowany przez Elsnera i traktowany jako źródło miarodajne pierwodruk w: Wybór, 
1805 nr 3.

[Tytuł nagłówkowy:] Sonata. II. Przez J. Elsnera.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 36 cm; wymiary płyty niewidoczne; [2], 22 s.

Oprócz karty tytułowej druk zawiera kolejno następujące kompozycje: Józef Elsner, Sonata II na pianoforte  
(ss. 1–14), Michał Kleofas Ogiński (1765–1833), Polonez G-dur na pianoforte (ss. 15–16), Józef Elsner, Zdrada 
(„Kiedyś na mnie Temira pierwszy raz spojrzała”) do słów Franciszka Karpińskiego na głos z towarzyszeniem piano-
forte (ss. 16–17), Józef Elsner, Tęskność („Jam ią swą ręką sadziła”) do słów Franciszka Karpińskiego na głos z towa-
rzyszeniem pianoforte (ss. 18–19), Emilia Potocka (†1890), Mazurek G-dur na pianoforte (s. 20), Dodatek na gitarę 
angielską: Polonez („Dziewczęta zawsze lubiłem”) z opery Lodoiska Rudolpha Kreutzera (ss. 21–22).

Egz. druku: PL-Kj 1347 III Mus.; PL-Wp Mus. n. 654/5 Cim.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 32; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 317 poz. 2.

Wyd. współczesne: Józef Elsner (1769–1854) II Sonata D-dur na fortepian, wyd. Alina Nowak-Romanowicz, w: So-
naty Polskie, z. II, Kraków 1964; Polska muzyka klawiszowa, ss. 25–46 poz. 1.

II. D a t o w a n i e

Dokładna data powstania utworu nie jest znana. Obecnie przyjmujemy, że Sonata D-dur została napisana we Lwo-
wie pod koniec 1797 lub z początkiem roku następnego (por. omówienie problemu datowania w komentarzu kry-
tycznym do 1. Sonaty B-dur).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Wydanie obecne oparto na egzemplarzu PL-Kj 1347 III Mus. Pierwodruk zawiera nieliczne poprawki wpisane atra-
mentem. Część z nich, w większości słusznych, zwłaszcza poprawiających błędy drukarskie, przejęto w niniejszym 
wydaniu, zaznaczając ten fakt w komentarzu krytycznym.

A l l e g r o

Zapisy przednutek ujednolicono podając jednocześnie ich oryginalną postać w wykazie korektur. Nie uzupełniano 
łuków łączących przednutki z nutami głównymi, jeżeli nie występują one w oryginale (por. tt. 38, 39 i 143,144) i nie 
są stosowane w miejscach analogicznych (tt. 10, 12, 14 i 118, 120, 122).

Obiegniki przekreślone pionową kreseczką notowane są w pierwodruku zwykle nad pierwszą, najczęściej wydłużo-
ną nutą, rzadziej nad nutą uzupełniającą rytm (t. 123). Proponowane sposoby realizacji pianistycznej obiegników: 
tt. 29 i 134 o identycznym schemacie rytmicznym: , t. 123: . (O interpretacji tych ozdobników zob. 
też komentarz do 1. Sonaty B-dur).

Wszystkie skróty i znaki repetycji drobnych fragmentów są rozwiązane. Wielokrotne powtórzenia identycznych 
znaków artykulacyjnych (łuków łączących, odnoszących się do gry legato) zastąpiono sformułowaniem: simile.

Wprowadzono nieliczne uzupełnienia i dodatki, opierając się przede wszystkim na miejscach analogicznych. Doty-
czy to przede wszystkim znaków artykulacyjnych (łuków, oznaczeń staccato i in.).

Niedokładne sztychowanie łuków w pierwodruku, a zwłaszcza przesunięcia tych znaków, które w identycznych fra-
zach, bez wątpliwości przypadkowo obejmują inne zbiory nut, powodują niepożądaną wieloznaczność, co znacznie 
utrudnia ich właściwą interpretację. Prawdopodobnie z takim przesunięciem łuków, dotyczących grupy triol, mamy 
do czynienia w repryzie, w tt. 118 i 120, w których – w odróżnieniu od analogicznych taktów w ekspozycji, które 
zazwyczaj są dokładniej sztychowane – łuk łączący w pierwodruku półnutę poprzedzoną przednutką z jednoznacz-
ną nutą następną interpretować można jako łuk zatrzymujący: . Ponieważ w większości analogicznych 
miejsc połączenia takie nie pojawiają się, układy te ujednolicono, interpretując łuki zatrzymujące jako łuki łączące 
grupy triolowe.
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Ossia w t. 38 i odpowiednio w t. 142 (prawa ręka) stanowią wariant wynikający z niedokładnie wydrukowanych łuków.

Takty 136–141 (lewa ręka) pomyłkowo zapisano w kluczu basowym ( ). Błąd powstał stąd, że w t. 135 klucz basowy 
został zastąpiony w dolnej pięciolinii kluczem wiolinowym, ale przy przeniesieniu na następną stronę w dwu pierw-
szych dolnych pięcioliniach został niewłaściwie przywrócony klucz basowy.

W tt. 39 i 144 przednutka może być traktowana jako appoggiatura (przednutka długa), skracającą o połowę wartość 
nuty, którą poprzedza.

W tt. 145 pierwsze cztery szesnastki, zapewne błędnie wydrukowane w pierwodruku jako ais1 h1 cis2 h1 (i  przed ais1 
w drugiej ćwiartce taktu), skorygowano i zamieniono na gis1 a1 h1 a1 (i odpowiednio  przed gis1 w drugiej ćwiartce tak-
tu). Znaki nutowe tego fragmentu zostały również poprawione atramentem, a nad nimi wypisano ręcznie określenia 
literowe: gis a h a; nieco dalej ołówkiem dopisano: „niepotrzeba”.

Kreślone od dołu łuki łączące w ekspozycji w partii lewej ręki ostatnie nuty w tt. 44–47 z pierwszymi nutami 
w tt. 45–48 i odpowiednio w repryzie w tt. 149–153 i 150–154 interpretuje się jako łuki przedłużające (zatrzymują-
ce) wszystkie dolne całe nuty (a w ekspozycji i d w repryzie).

Oktawy w tt. 156–159 (lewa ręka) zanotowane skrótem: zapisano tylko dźwięki górne z uwagą: „octava” umieszczo-
ną w t. 156 pod dolną pięciolinią.

Ossia w tt. 168–171 i odpowiednio z niewielkimi zmianami w tt. 63–66 (prawa ręka) stanowią wariant oparty o ory-
ginalną artykulację pierwodruku.

1. p., 2–11: 
l., 2–7: 

5. p., 1–13: 
l., 1–7: 

9. p., 3–4: 
12. p., 1: przednutka 

l., 2–7: 
16. p., 2–7: 
22. p., 13: zbędny  przed g 2

24. p., 13: zbędny  przed d2

26. l., brak  przed g (  dopisany atramentem)
29. p., nad 1: 

p., 5–6: 
30. p., 2–4: 

p., 7/31, 1: 
31. p., 2–4, 5–6: 
32. p., 2–3: 
33. p., nad 1: 
35. p., 5–9: 
36. p., 4–8: 
37. p., 4–9: 
38. p., 1: przednutka 

p., 3–6: 
39. p., 1: przednutka 
40. p., 2–10: 
41. p., 6–10: 
42. l., 4–9: 
43. p., 2–7: 

l., 2/44.1: 
44. p., 4–8: 
45. p., 4–9: 
46. p., 3–8: 
47. p., 9: zbędny  przed g 2

50 i 51. l., 1: akcent 

51. pomiędzy pięcioliniami: fr.
54. p., przed 9 zbędny 
55. p. i l., po 1: zbędna pauza ósemkowa

p., 2: akcent  (pod cis2)
62. p., 5–10: wiązania 
63. p., 1–4: 

p., 5/64, 1: 
64. p., 1–4, 5–6: 
65. p., 3–4, 5–6: 
66. l., 1–4: wiązania 

l., 3–6: 
l., 9/67, 1: 

68a. l., 8/69, 1: 
68b l., 2–6: 
70b p., 2–6: 
76. p., 1–3: 
77. p., 3–13: 
78. p., 1–3: 
79. p., 5–9: 
80. p., 6–8: 
81. p., 1: przednutka 
82. p., 1: przednutka 

p., 2–8: 
83. p., 1–3, 4–5, 6–8: 
85 p., 2–8: 
87. l., 1–5: 
88 i 89. l., 1–4: 
91. p.,  błędnie przed a2

l., 1–5: 
92. l., 1–3: 
93. l., 1–4: 
94. l., 1–3: 
96 i 99. l., 3–6: 
107. p., 10: zbędny  przed g 2



312

A n d a n t i n o – A l l e g r o – A n d a n t i n o – A l l e g r o

Pierwodruk tej części kompozycji zawiera niezbyt liczne błędy drukarskie oraz wiele wspomnianych już przy in-
nych okazjach charakterystycznych niedokładności. Wynikają one z niestarannego opracowania sztycharskiego 
i zasad pisarskich stosowanych w ówczesnych drukach. Do tego rodzaju niedopatrzeń zaliczyć należy niestaranne 
sztychowanie łuków, a zwłaszcza ich przesunięcia. O przemieszczeniach łuków świadczy pozbawione konsekwencji 
posługiwanie się nimi m.in. w tt. 10–16 i w dokładnym (poza wypisaniem łuków zatrzymujących dolne dźwięki 
A w partii lewej ręki) powtórzeniu tego fragmentu w tt. 98–104. W naszym wydaniu zastosowano układ głosowy, 
wydzielając dolny głos (półnuta A) w tt. 12 i 14 (i odpowiednio w tt. 100 i 102). Utrzymano również, ujednolicając 
zapis, zatrzymanie tego dźwięku na przestrzeni pięciu taktów.

Możliwe są również inne sposoby traktowania tego odcinka. Ossia w tt. 12–16 (i odpowiednio w tt. 100–104) przed-
stawia wariant, w którym artykulacja (zatrzymanie wydzielonych dźwięków A w partii lewej ręki) powoduje bar-
dziej plastyczne wyodrębnienie poszczególnych fraz tego fragmentu kompozycji.

Z przesunięciami łuków mamy również do czynienia w tt. 32/33 w prawej ręce, gdzie przemieszczenie łuku spowo-
dowało zmianę jego funkcji z łączącej na zatrzymującą. Podobnie funkcja łuku przez jego przemieszczenie zmieniła
się w t. 54 z oznaczenia trioli na łuk łączący ( ). Natomiast przemieszczenie łuku bez zmiany jego funkcji obser-
wować możemy w tt. 97/98 (prawa ręka).

Również jako przemieszczenie potraktowano łuk zatrzymujący, pojawiający się w pierwodruku w partii lewej ręki 
w tt. 132/133 i 133/134, który – co jasno wynika z budowy motywicznej tego fragmentu – powinien wystąpić rów-
nież w tt. 134/135. Łuk ten traktuje się jako oznaczenie legato przy zatrzymaniu dolnych dźwięków (d).

W t. 104 w pierwodruku błędnie zapisano dwukrotnie graficzne oznaczenia diminuendo ( ), w odróżnieniu 
od analogicznego t. 16, gdzie zastosowano znaki akcentów na 2. i 4. części taktu. Zapis ujednolicono według t. 16.

Zapisany w pierwodruku łuk w t. 127 (prawa ręka) usunięto, ponieważ brak podstaw, by traktować go jako znak łą-
czący, nigdy nie pojawiający się w pierwodruku w analogicznych przypadkach, a nie jako oznaczenie trioli, którego 
w naszym wydaniu nie stosuje się. 

Nuta b w t. 132 (lewa ręka) jest oczywistym błędem drukarskim. W egzemplarzu PL-Kj 1347 III Mus. błąd ten po-
prawiono atramentem, wpisując nutę a.

109. p., 2–6: 
l., 2–6: 

113. p., 3–7: 
l., 4–10: 

118. p., 2–3 i 3–5: 
118, 120 i 122. p., 1: przednutka 
119. l., 1–4, 5–8: 
120. p., 2–3: 

l., 2–6: 
121. l., 1–4, 5–8: 
123. p., 2: a1

p., nad 2: 
l., 5–8: 

126 i 127. l., 1–2, 4–5: 
127. l., 5: zbędny  przed G
130 i 131. p., 1–7: wiązania 

p., 13–19: wiązania i oznaczenie trioli: 
134. p., nad 1: 

p., 5–7: 
135 i 136. p., 1–3: 
138. p., nad 1: 
141. p., 1–2: przednutki 

143 i 144. p., 1: przednutka 
145. p., 1–4: ais2 h2 cis3 h2

p., przed 8 (ais2): 
149. p., 1–5, 7–11: 
150. p., 7–12: 
155. l., 1: akcent 
156–159. l., zapisany tylko górny dźwięk z uwagą w t. 156:

„octava”
160. p., 2: akcent  (nad fis2)

p. i l., po 1: zbędne pauzy ósemkowe
162. p., 1–2: 
163. p., 1–3: 
165 i 166. p., 1–2: przednutki 
167. p., 5–10: wiązania 

p., 6–10: 
168–170. p., 2–4: 

p., 5/172, 1: 
171. l., 2–6: 
172. p., 1/176, 1: 
173. l., 2–6: 
179. p., 3 /183, 3: 

1 i 5. p., 1–3: 
6. p., przed 3: akcent 
11. p., 3: przednutka 

12 i 14. l., 1: wprowadzono układ głosowy, wydzielając za-
trzymany dźwięk dolny: A

16. akcenty  na 2. i 4. części taktu
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3. Sonata F–dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest przygotowany przez Elsnera i traktowany jako źródło miarodajne pier-
wodruk w: Wybór, 1805 nr 6.

[Tytuł nagłówkowy:] Sonata III. przez I. Elsnera.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 35 cm; wymiary płyty niewidoczne; [2], 20 s.

Oprócz karty tytułowej druk zawiera również kolejno następujące kompozycje: Józef Elsner, Sonata F-dur na piano-
forte (ss. 1–15), Józef Elsner, Róża („Ja róża pierwsza wiośniana”) do tekstu Franciszka Karpińskiego na głos z towa-
rzyszeniem pianoforte (ss. 16–17), Józefina Wejnert, Walc As-dur na pianoforte (s. 18), Dodatek na gitarę hiszpańską: 
Andantino („Moy tatulo mawiał sobie”) z opery Siedem razy jeden Józefa Elsnera6 (ss. 19–20).

Egz. druku: PL-Kj 1347 III Mus.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 32; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 317 poz. 3.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 47–67 poz. 2.

II. D a t o w a n i e

Dokładna data powstania utworu nie jest znana. Przyjmuje się, że Sonata F-dur – podobnie jak obie poprzednie so-
naty – została napisana we Lwowie pod koniec 1797 lub z początkiem roku następnego (por. omówienie problemu 
datowania w komentarzu krytycznym do 1. Sonaty B-dur).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Pierwodruk, na którym oparto nasze wydanie, nie jest pozbawiony błędów oraz niejasności wynikających z niesta-
rannego i niedbałego opracowania drukarskiego i zawiera nieliczne poprawki wykonane atramentem.

Część z nich, w większości słusznych, zwłaszcza poprawiających błędy drukarskie, przejęto w niniejszym wydaniu, 
zaznaczając ten fakt w komentarzu krytycznym.

6 O wykonaniu tej opery w Warszawie por. komentarz krytyczny do fortepianowej transkrypcji Uwertury (s. 350). 

21 i 25. p., 2–6: 
31. p., 1–2: 
32. p., 5/33, 1: 
39. p., 2–3: 
41. p., 1–3: 
54. p., 1–5: 
62–64. l., 1:  (przedłużony w wydaniu do t. 66)
64. p., 1–4: 

p., 4/65, 1: 
87. p., 1–9: 

p., skrót: dimin.
89. p., 2–5: 
92. p., 2, 3: przednutki 
93. p., 2–5: 
94. p., 3: akcent 
97. p., 4/98, 1: 
98. l., 1/99, 2: 
100 i 102. l., 1: wprowadzono układ głosowy (por. tt. 12

i 14)
101. l., 2/102, 1: 
104. graficzne oznaczenie diminuendo ( ) w obu po-

łowach taktu
107. skrót: dimin.
109. p., 2–5: 
112. p., 2, 3: przednutki 
113. p., 2–5: 
120 i 121. p., 1–3: 
126 i 127. p., 1–3: 
132. l., 3: b (poprawiony atramentem na a)
132. l., 2/133, 1: 
133. l., 2/134, 1: 
142. l., 1–3: wiązanie trioli 
143, 145, 147 i 149., 1: akcenty 
150. p., 1–4: 

p., 4: zbędny  przypominający przed górnym dźwię-
kiem as1

153. p., 2–8: 
154. p., 1–7: 
159. p., 3: zbędny  przed h2

183. p., 1–3: wiązanie 
196. p., przed 1: 
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A l l e g r o

Niedociągnięcia drukarskie i błędy wynikające z braku należytej dbałości o prawidłowy obraz nutowy kompozycji 
są szczególnie dotkliwe przy ustalaniu właściwej interpretacji głównych tematów lub podstawowych motywów, sta-
nowiących trzon utworu, które w toku kompozycji pojawiają się kilkakrotnie i – mimo identyczności – przy użyciu 
różnych środków notacyjnych. Niekiedy tego rodzaju zmiany mogą być zamierzone przez kompozytora, ale w więk-
szości przypadków kładzie się je na karb opracowania drukarskiego, jako wynik braku precyzji dawnej techniki dru-
ku. Rozstrzygnięcia oparto na analizach zarówno formalnej strony kompozycji, jak również jej cech stylistycznych.

Szczególnie charakterystyczny jest pod tym względem zapis tematu pierwszego w ekspozycji, powtórzony następ-
nie dokładnie w repryzie. Pierwodruk cechuje niezwykła i nieusprawiedliwiona żadnymi względami muzyczny-
mi różnorodność przedstawienia powtarzających się w partii prawej ręki trójdźwięków, traktowanych bądź jako 
akordy trójdźwiękowe, bądź też z zastosowaniem zapisu głosowego, z wydzieleniem głosu dolnego, utworzonego 
przez jeden albo dwa dźwięki, co ma szczególne znaczenie w przypadkach, gdy w głosie górnym pojawia się zwrot

opóźnieniowy: ,  lub . Sytuację jeszcze bardziej komplikuje podobne traktowanie dwudźwięków również

czasem zapisywanych głosowo:  lub . To stwarza obraz ogromnej różnorodności zapisu i wielowariantowości,

z  pewnością niezamierzonej przez kompozytora. Do tego kreski przy główkach nut nie zawsze w pierwodruku 
naszkicowane są precyzyjnie i można mieć wątpliwości, których nut dotyczą. W naszym wydaniu sposoby zapisu 
w pierwodruku traktuje się raczej za błąd drukarski niż za wariant. W tych przypadkach nie może decydować ani 
umiejscowienie tych figur w przebiegu kompozycji (na przykład na początku czy na końcu frazy), ani częstotliwość 
pojawiania się powtarzanych podobnych układów. Notacja pierwodruku jest wieloznaczna i nawet miejsca analo-
giczne nie dają definitywnej wskazówki co do sposobu zapisu, który należy zastosować.

Ten zróżnicowany zapis ujednolicono jeśli chodzi o najbardziej typowe miejsca, a sposób ich przedstawienia w  na-
szym wydaniu podyktowany został przede wszystkim praktycznymi względami pianistycznymi. Zdecydowano 
zachować układ głosowy tylko przy następstwach trójdźwięków i dwudźwięków z opóźnieniem, a w pozostałych 
przypadkach pojedyncze trójdźwięki i ich następstwa oraz analogicznie następstwa tercji traktować bez układów 
głosowych. Dokonane zmiany zostały wymienione w wykazie korektur i wariantów.

W t. 12 (prawa ręka) dolną nutę d1 poprawiono zgodnie z zapisem w t. 110 na e1. W pierwodruku akord ten został 
również skorygowany atramentem.

Zapisy łuków w powtarzających się figurach w głosie basowym, obejmujące w pierwodruku takty 27–46 i odpo-
wiednio 132–151 (II temat w ekspozycji i w repryzie), notowane nad pierwszymi nutami lub pośrodku grup ósem-
kowych, zostały wskazane w naszym wydaniu określeniem simile.

Przy zapisie głosowym w figurach akompaniamentu w lewej ręce dolne nuty (półnuty) łączone są w pierwodruku 
z następującymi po nich grupami ćwierćnut lub ósemek. To powoduje brak pierwszych nut tych ugrupowań, sta-
nowiących górny głos i tworzących unison z dolnym głosem. W t. 50 brak ćwierćnuty f, a w t. 51 ósemki g; obie one 
łączą się w unisonie z dolnym głosem. Podobnie w tt. 60–66 (unisonowe ósemki i półnuty g), tt. 155, 156, 165–171, 
174 i 176 (unisonowe ósemki i półnuty c).

Zapis taktów 67 i 68, 172 i 173 oraz 177 i 178 ujednolicono stosując łuki łączące trójdźwięki synkopowane na 2.  
i 4. części taktu z zaznaczonymi akcentami z następującymi po nich tercjami. Zachowano jednak oryginalne ozna-
czenia nut akcentowanych przez znak  albo przez określenia . Wartość ćwierćnuty tercji na mocnych częściach 
taktów (1. i 3.) zmniejszono o połowę, wzorując się na t. 177, i jednocześnie uzupełniając je pauzami ósemkowymi.

Podobnie przy pochodach szesnastkowych w tt. 52, 53, 56, 94, 95, 126–130 i ósemkowych w tt. 60–64, 165–168, 170, 
171, 174 i 176 w partii lewej ręki zastosowano określenie simile. Jednak – z powodu mechanicznego traktowania po-
dobnych figur – braku łuków (tt. 51, 65, 66 i 169), poza zwróceniem na to uwagi w tym miejscu, nie odnotowywano.

Akord e-g-h-d1 (ostatnia ćwierćnuta w t. 68 w partii lewej ręki) – przykład pomyłki drukarskiej – poprawiono na 
e-h-d1 według analogicznego trójdźwięku w takcie następnym. Dźwięk g został też w pierwodruku wykreślony atra-
mentem.

Notacja przednutek jest bardzo przejrzysta. Najczęściej mają one formę odpowiadającą połowie wartości nuty głów-
nej. Dotyczy to przede wszystkim przednutek poprzedzających nuty ósemkowe. Natomiast przed nutami głównymi 
o dłuższej wartości ta zasada nie jest respektowana. Świadczą o tym przednutki w formie zminimalizowanych óse-
mek umieszczane przed półnutami, jak np. w tt. 31, 39, 136 i 144.
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1 i 3. p., 4–5: 

1, 3 i 7. p., l., 4: znaki akcentów oddzielnie dla każdej ręki

9. p., 4–5: 

10. p., 1–4: 

12. p., 3–4: 

13. p., 1–6: 
16/17. pomiędzy pięcioliniami: dolce 
23. p., 4: przednutka e2

31. p., 1: przednutka 
34. l., 1–4, 5–8: brak 
39. p., 1: przednutka 
40. l., 5–8: brak 
48 i 49. p., zbędny  przed 7 (fis2)
50. l., 1: brak ćwierćnuty f
51. p., obiegnik nad 1

l., 1, 5: brak nut ósemkowych g
l., 3: tercja c1-e1

52. p., 2–14: 
53. p., 3–11: 

l., 1–6: 
55. p., 3–12: 
56. p., 5–15: 
57. p., obiegnik nad 2
58. p., 1–10: 

l., 1:  (znak akcentu odwrócony)
59. p., obiegnik nad 2
60–66. l., 1, 5: brak nut ósemkowych g (unisono z dol-

nym głosem półnuty)
61. p., 1–2: 
64. p., 1:  (znak akcentu odwrócony)
65 i 66. l., 1–4, 5–8: brak 
67. p., 1: tercja a2-c3

l., 1, 3:  (zamiana na  na podstawie analogii  
z t. 177)

68. l., 4: akord e-g-h-d1 (zbędny dźwięk g)
l., 1: 

71. p., znak akcentu przesunięty nad 1
72. p., pauza  zamiast 
73. p., 1–2: 
74. p., 1–2 i 4–5: 
75. p., 5–7: 
76. p., pauza  zamiast 
77. p., 1–2: 

78. p., 1–2, 4–5: 
p., 2–3:  (zbędny punkt augmentacyjny przy 2)

79. p., 5–7: 
80. l., 4: ćwierćnuta g ze zbędną kropką staccato
81. p., 1–2: 
82. p., 1–2: 

l., 1–4: wiązania 
87. p., 1–4, 5–8, 9–12, 13–16: brak: 
91. p., 1–13: 
93. p., 7: przed a  zamiast 
94. p., 2–6: 
99. p., 4–5: 
99 i 101. p., l., 4: znaki akcentów oddzielnie dla każdej

ręki
101. p., 4–5: 

102. p., 1: 

103. p., 8/104, 2:  (łuk przesunięty)
105 i 107. p., 4: akcent tylko w prawej ręce
108. p., 2, 5: akcenty tylko w prawej ręce
109. p., 1, 4: 

p., 2: akcent tylko w prawej ręce
110. p., 1: 

p., 3: akcent tylko w prawej ręce
111 i 112. p., 2, 5: akcenty tylko w prawej ręce
112. l., 2: przed cis  zamiast 
118. p., 2: 

p., 3–5: układ głosowy
122. p., 5: zbędny  przed d3

l., 2: zbędny  przed d
123. l., 1: zbędny znak staccato 
124. l., 1, 2, 3: zbędne znaki staccato

l., 2: 
125. l., 2, 3: zbędne znaki staccato 
126–128. p., 3–6, 11–14: 
127. l., 1, 2: dwudźwięki połączone kreskami (zamienio-

no na układ głosowy)
129. p., 4–9: 
130. p., 3–7, 11–15: 

p., przed 11 (h1): zbędny 
134. l., 1–4, 5–8: brak 
135. p., 2–3, 4–6: 

l., 1: trójdźwięk e1-g 1-b1 (nuta b1 przekreślona atramen-
tem)

136. p., 1: przednutka 
137. p., 1–4: zbędne znaki staccato

W tt. 167 i 171 zmieniono położenie obiegników, w pierwodruku umieszczonych w tych miejscach dokładnie nad 
pierwszą nutą w takcie. O wykonaniu tych figur ozdobnych zob. też komentarz krytyczny do 1. Sonaty B-dur.

Charakterystyczną cechą edycji Elsnerowskiej jest notowanie łuków łączących, które nie obejmują całej figury, ale 
zapisane są najczęściej pośrodku figury nie obejmując nut skrajnych. Częstym błędem są też przesunięcia łuków, 
wynikające z niestarannego sztychowania.
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L a r g h e t t o

Do wynikających z niedbalstwa i najczęściej pojawiających się błędów sztycharskich pierwodruku należy nieobej-
mowanie łukami łączącymi wszystkich należnych nut (por. tt. 9, 11, 14, 36) oraz przesunięcia łuków do przodu  
(np. tt. 1, 6, 12–14) lub ich cofanie (t. 7), co prowadzi bezpośrednio do zniekształceń artykulacyjnych.

Wobec braku dostatecznych podstaw dla ingerencji redakcyjnych nie ujednolicano zapisów analogicznych moty-
wów początkowych w partii prawej ręki w tt. 5 i 28, w pierwodruku zanotowanych odmiennie. W t. 5 (w odróż-
nieniu od t. 28) zachowano oryginalny zapis głosowy, nie pojawiający się w podobnych przypadkach, zmieniono 
natomiast (wzorując się na t. 28) błędnie zanotowaną przednutkę dolną (f 1) na górną (a1).

Wszystkie przednutki, bez względu na to, jaką wartość mają następujące po nich nuty główne, są w oryginale przed-
stawione jako szesnastki. Przednutki w tt. 4 i 37 umieszczone są w pierwodruku przed kreskami taktowymi (albo 
na końcu taktów poprzednich).

W tt. 9 i 11 (prawa ręka) w pochodach gamowych pozostawiono zgodny z pierwodrukiem postęp f 2 gis2, wprowa-
dzony przez zastosowanie krzyżyka przed dźwiękiem g 2 w pierwszej połowie taktu, chociaż niepodwyższony dźwięk 
g 2 byłby w tym miejscu również możliwy i usprawiedliwiony.

Pierwodruk zawiera nieliczne dopiski atramentowe, korygujące oczywiste błędy drukarskie (tt. 19 i 28).

Partia lewej ręki w tt. 31, 32 i pierwszej połowie t. 33 zanotowana jest w pierwodruku w kluczu wiolinowym.

138. p., 1: zbędna kropka staccato nad półnutą a2

139–141. l., 1–4, 5–8: brak 
140. p., 2/141, 1:  (łuk przesunięty wstecz)
143. p., 3–5: 
144. p., 1: przednutka 
150. p., 2–3: 
155. l., 1: brak ćwierćnuty b w unisonie z półnutą (dolny

głos)
156. p., obiegnik nad 2

l., 1, 5: brak ósemek c w unisonie z półnutami (dolny
głos)

157. p., 4–10: 
158. p., 1–4: wiązania  błędnie zamiast 

p., 2–5: 
160. p., 4–8: 

p., 10/161, 13: 
l., 1: nuty oktawy E-e połączone laską (bez układu gło-
sowego)

161. p., przed 12 (d2) błędnie  zamiast 
162. p., obiegnik nad 2
163. p., 4–9: 
164. p., obiegnik nad 2
165–171. l., 1, 5: brak ósemek (c) w unisonie z półnutami

(dolny głos)
167. p., obiegnik nad 1
169. l., 1–4, 5–8: brak 

l., 3, 7: g (zmieniono na e na podstawie analogii z t. 165)
170. p., 1:  (znak akcentu odwrócony)
171. p., obiegnik nad 1

p., 4–6: 
172. l., 1: tercja f-a o wartości ćwierćnuty
174 i 176. l., 1, 5: brak ósemek (c) w unisonie z półnutami

(dolny głos)
177.  zamiast ; brak  na początku 2. połowy taktu

(zmiana na podstawie analogii z t. 67)

1. p., 1–2: 
p., 2: przed es1 błędnie  zamiast ; przed c1 brak  (ana-
logicznie do tt. 24, 42 i 43)

3. l., 1: przy dolnym dźwięku oktawy (F ) brak punktu au-
gmentacyjnego

5. p., 4: przednutka f 1

l., 2–4: 
6. p., 2–4: 
7. l., 2/8, 1:  (łuk pomiędzy tt. 7, 8, zamiast na po-

czątku t. 8)
9. p., 7–13: wiązanie 
9 i 11. p., 6–10: 
10. p., obiegnik nad 5
11. p., 3: nad a2 zbędna kreska staccato

11. p., 7–13: wiązanie 

12. p., 7/13, 1: 
13. p., pod 2. (a2): 

p., 4–5: 
p., 8/14, 1: 

14. p., 2–5, 13–15: 
15. p., 13, 19: zbędny  przed g 2

16. p., 19, 23: zbędny  przed g 1

19. p., 1:  błędnie przed g 1

p., 2–4: 
p., 4: brak  przed fis1 (poprawka atramentowa)

21. p., 5: zbędny  przed f 1

22–23. l., zbędny łuk przeciągnięty przez dwa takty
24. l., 2: zbędne punkty augmentacyjne przy obu nutach

oktawy (B-B)
27. p., przed 1: 

p., 2–6: 
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R o n d o.  A l l e g r e t t o

Artykulacja tematu głównego (refrenu), pojawiającego się w toku całego Ronda pięciokrotnie, wliczając w to eks-
pozycję, jest w pierwodruku niejednolita. Ponieważ tak duża niejednorodność, która z trudem pozwala odczytać 
dwie identyczne figury, nie może być w żadnym stopniu usprawiedliwiona intencjami kompozytora, zapis tematu 
wzorowano na jego początkowej ekspozycji (tt. 1–8), a dokonywane niekiedy konieczne zmiany zostały zaznaczone 
w wykazie korektur i wariantów.

W pierwodruku staccato zaznaczane jest kropkami lub kreseczkami pionowymi, umieszczanymi nad główką nuty. 
Oznaczenia te ujednolicono stosując wyłącznie kropki, ponieważ kreseczki pojawiają się sporadycznie przy drugim 
przeprowadzeniu tematu głównego (tt. 24, 30 i 32).

Silną wariabilnością odznaczają się także charakterystyczne motywy rytmiczne, które odgrywają ogromną rolę 
w całym utworze, decydując o jego specyficznym charakterze i stanowiąc niejako jego muzyczną wizytówkę. Należą 
do nich dwa podstawowe układy rytmiczne:  (również w wariancie: ) i . Zdarza się, że te same motywy 
melodyczne, charakterystyczne dla tematów i rzadziej łączników, otrzymują różne opracowania rytmiczne, które 
w obecnym wydaniu – jeśli brak po temu wystarczających przeciwwskazań i podstaw opartych na względach mu-
zycznych lub wykonawczych, lub też powodów do wzorowania się na miejscach analogicznych – odpowiadają do-
kładnie zapisowi pierwodruku. Ważniejsze zmiany i wprowadzone korektury (włączając w to także uzupełnienia) są 
w razie potrzeby omówione bądź zaznaczone w szczegółowym wykazie wariantów. Chcąc zachować stałe ukształto-
wanie powtarzającego się tematu głównego Ronda wprowadzono jednak jednolite opracowanie rytmiczne refrenu, 
stosując konsekwentnie w początkowym odcinku frazy (t. 2) figurę rytmiczną: , zaś w drugim odcinku, przy 
jej powtórzeniu (t. 6): . Dotyczy to także odpowiednich taktów przy nawrotach tematu głównego w dalszym 
przebiegu Ronda (tt. 27, 91, 142 i 180 w przypadku pierwszej figury rytmicznej oraz tt. 6 i 31 w przypadku drugiego 
ukształtowania rytmicznego). Ossia w tt. 34 i 38 przedstawiają wersje pierwodruku.

Ze względów wykonawczych ważne jest również ustalenie sposobów wykonania i interpretacji akompaniamentu 
tematu głównego (lewa ręka), który – nie licząc inicjalnego motywu tematu w pierwszym takcie, a także przy jego 
refrenowych powtórzeniach – ujęty jest zapisem skrótowym. Istotne jest to, że znaki staccato pojawiają się tylko 
w taktach akompaniamentu wypisanego w pełni, i to nie zawsze (por. t. 141). Natomiast nad główkami nut w taktach 
zapisanych skrótowo brak oznaczeń staccato, co niekoniecznie musi oznaczać, by nie mogły być one wykonywane 
również przy użyciu staccato. Sugestie stosowania staccato na przestrzeni całego ośmiotaktowego tematu głównego 
zaznaczono określeniem simile, ale umieszczonym w nawiasie kwadratowym, pozostawiając jednak ostateczną in-
terpretację tego fragmentu kompozycji wyczuciu wykonawcy.

Przednutki przy dolnych dźwiękach oktaw, mimo braku w pierwodruku a uzupełnionych w obecnym wydaniu łucz-
ków łączących je z nutami, przed którymi stoją, oznaczają wykonanie w formie oktaw łamanych, na zasadzie arpeg-
gia podwójnego (wykonywanego symultanicznie przez dwie ręce, t. 50) i pojedynczego (wykonywanego jedną ręką, 
t. 57). Przyjmuje się, że uproszczony zapis oktaw w partii lewej ręki, zaznaczony określeniem octava, ujmuje również 
przednutki pokrywające się z takimi samymi nutami ozdobnymi zanotowanymi w prawej ręce (tt. 51, 54 i 55).

Takty 150–158 (lewa ręka) zanotowane są w pierwodruku pomyłkowo przy przeniesieniu na nową pięciolinię w klu-
czu basowym z bemolami przykluczowymi B i es (mimo skasowania znaku przykluczowego es w t. 141). Klucz po-
prawiono wprawdzie atramentem, ale pozostawiono znaki bemoli właściwe kluczowi basowemu. Cały ten fragment 
utworu utrzymany jest w tonacji podstawowej (F-dur).

Nieliczne poprawki atramentowe, dyktowane względami muzycznymi, istnieją również w t. 39, gdzie ćwierćnutę a 
zamazano, dopisując – na wzór taktu 35 – pauzę ćwierćnutową, oraz na początku t. 53, w którym słusznie skreślono 
w pierwszej szesnastce górną nutę tercji g 1-b1.

Łuki kreślone w partii lewej ręki od dołu w tt. 9–18, 72–86 i 149–158 traktuje się nie jako łuki przedłużające (ósemek 
i szesnastek). Oznaczenia te w źródle Elsnerowskim, niejednokrotnie w ogóle pomijane, drukowane są niedokład-
nie i niekonsekwentnie. Szczegółowy spis wszystkich wariantów i ich graficznych form zamieszczono w poniższym 
wykazie korektur.

28. p., 2: brak  przed g (dopisek atramentowy); błędnie 
przed a

30. znak graficzny crescendo ( ) w 2. połowie taktu
31. p., 2–4: 
33. p., 6–9, 10–12: 
34. p., 6–10, 11–13: 

36. p., 6–10: 
37. p., 1–4: wiązania 
44. l., 1/45, 1: zbędny 
45. l., 2: zbędny punkt augmentacyjny przy dolnej nucie

oktawy (B)
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6. p., 3–5: układ rytmiczny 
7. p., 5: nad nutą kropka staccato
8. p., 1: przednutka 
9–13. l., 2/10–14. 1: 
10. p., 3–4: 
12. p., 1–4: 
14. p., 2–6: 

l., 2–4: 
15–17. l., 2/16–18. 1: 
16. p., 3–8: 
18. p., 3–5: układ rytmiczny 

l., brak 
19. p., 1–5: 
20. p., 2–7: 

l., 1: zbędny  przypominający przy górnym dźwięku 
oktawy (b)

26. p., 1–5: nad główkami nut pionowe kreseczki staccato
l., 1–4; nad główkami nut pionowe kreseczki staccato

27. p., 2–4: 
p., 3–5: układ rytmiczny 

30. p., 1–5: nad główkami nut pionowe kreseczki staccato
31. p., 3–4: 

p., 3–5: układ rytmiczny 
32. p., 2–4: 

p., 5, 6: nad główkami nut pionowe kreseczki staccato
33. p., 1: przednutka 
34. l., 3–4: 

l., 3–5: układ rytmiczny  (por. ossia w części nuto-
wej)

35. p., 2–4: 
38. l., 3–5: układ rytmiczny  (por. ossia w części nuto-

wej)
39. p., 3–4: 

l., 2: niewyraźna, zamazana nuta (a?)
41. p., 1: przednutka 
42. p., 2–4: 
42–47. l.: zapis: 
43. p., 2–4: 
44. p., 3/45, 1: 

l., 2:  błędnie przed e1 zamiast przed c1

46 i 47. p., 2–4: 
49. p., 1: przednutka 
51–59. l., zanotowane tylko górne dźwięki z adnotacją:

octava i kreskami poziomymi, wskazującymi zakres 
użycia oktaw

53. p., 1: tercja g1-b1

60 i 61. p., 2–7: 
62. l., 2–6: 

63. l., 2–7: 
65. p., 2–7: 
66. l., 2–7: 
67. l., 2–6: 
68. p., 6: zbędny  przed cis1

p., 7/69, 1: 
70. p., 3–7: 
71. p., 2–7: 
72–78. l., 5/73–79: 
74 i 76. p., 1–2: 
79. l., brak: 
80 i 81. l., 5/81, 82. 1: 
81 i 83. p., 1–2: 
83. l., 7: zbędny  przed b
82–86. l., brak: 
85. l.: 
88. pomiędzy pięcioliniami: manc.
91. p., 2–4: 

p., 3–5: układ rytmiczny 
95 i 96. p., 2–4: 
97. p., 1: przednutka 
107. p., 3: zbędna kropka staccato
111–128. l., brak: 
128. p., 6: przednutka hisis2

146. p., 2–4: 
147. p., 2–3: 
149. l., 2/150. 1: 
150. p., 2–4: 

p., 3–5: układ rytmiczny 
150–158. l., brak 
152. p., 2–4: 
154. p., 1–6: 
156. p., 2–6: 
166. l., brak: 
168–170. l., brak: 
169. p., 1: dwa punkty augumentacyjne przy d
170. p., obiegnik nad 1
180. p., 2–5: 
184. p., 2–4: 
185. p., 2–3: 
186–188. p., 1–2: 
187. l., 1 (dolny głos): d
189. nad partią prawej ręki: moriendo
193. l., 1: przednutka  połączona łuczkiem z nutą głó-

wną, co pozwala ją – również ze względu na charakter 
formuły kadencyjnej – traktować jako appoggiaturę 
(przednutkę długą)

Brak łuków w partii akompaniamentu w tt. 166, 168–170, ale na ich stosowanie wskazuje t. 179 oraz szereg analo-
gicznych miejsc w innych częściach Ronda.
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WARIACJE

Wariacje B-dur na temat marsza  
z opery Przerwana ofiara  Petera Wintera

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest przygotowany przez Elsnera i traktowany jako źródło miarodajne pier-
wodruk w: Wybór, 1803 nr 1.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 36 cm; wymiary płyty niewidoczne; znak wydaw.: 10; 18 s.

[Tytuł nagłówkowy:] (przed 1. akoladą) Marsz P: Winter, (nad górnym systemem liniowym) z Opery „Przerwana 
Offiara” z Varyacyami P: Elsnera.

Oprócz karty tytułowej i dedykacji (zob. Wstęp, ss. 19–20) druk zawiera kolejno następujące kompozycje: Michał 
Kleofas Ogiński, Polonez c-moll na pianoforte (ss. 1–2), Józef Elsner, Sen Filidy („Sen ci wczorajszy wystawił”) do 
słów Ludwika Osińskiego (1775–1838) na głos z towarzyszeniem klawikordu (ss. 3–4), Jan Stefani (ok. 1746–1829), 
Polonez B-dur na pianoforte (ss. 5–6), Józef Elsner, Do Zosi („Raz patrzaiąc na mą Zosię”) do słów Juliana Ursyna 
Niemcewicza (1758–1841) na głos z towarzyszeniem klawikordu (ss. 7–8), Józef Elsner, Wariacje na temat marsza 
z opery Przerwana ofiara Petera Wintera (ss. 9–18).

Egz. druku: PL-Wn Mus.II.17.311/1 Cim.; PL-Wp Mus. n. 654/1.

Lit.: Elsner, Sumariusz, ss. 56–57 poz. 12; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 314 poz. 10.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Temat cyklu Wariacji B-dur zaczerpnął Elsner z marsza (sekstet z chórem) „Zieht ihr Krieger, zieht von dannen” 
z pierwszego aktu dwuaktowej heroiczno-komicznej opery Das unterbrochene Opferfest Petera von Wintera (1754–
1825) do tekstu Françoise X. Hubera, wystawionej z dużym sukcesem w Kärtnertor w Wiedniu 14 VI 1796 r. Opera 
przez dłuższy czas cieszyła się wielkim powodzeniem i była wykonywana w wielu teatrach europejskich. Pochodzą-
ce z niej tematy muzyczne wykorzystywali w różnych formach, na przykład w popularnych w tym czasie pots-pour-
ris czy sonatinach, m.in. Joseph Addison, Luis Spohr, Anton Diabelli, a jako podstawę cyklów wariacyjnych, oprócz 
Elsnera, Ludwig van Beethoven: 7 wariacji fortepianowych na temat arii „Kind, willst du ruhig schlafen” z 1799 r. 
i Josef Jelinek (Gelinek): Wariacje na fortepian op. 19 na temat duetu „Wenn mir dein Auge strahlet”. Elsner darzył 
operę Wintera szczególnymi względami, bo oprócz wariacji fortepianowych na temat marsza jej motywy wykorzy-
stał w swojej operze Król Łokietek czyli Wiśliczanki, wystawionej w 1818 r.7

Przygotowana przez Elsnera, który od 1799 r. pełnił funkcję dyrektora muzycznego Teatru Narodowego w Warsza-
wie, polska premiera opery Das unterbrochene Opferfest w tłumaczeniu Wojciecha Bogusławskiego pod tytułem 
Przerwana ofiara odbyła się 5 XI 1802 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie8. Opera spotkała się z bardzo dobrym 
przyjęciem9 i była wielokrotnie wykonywana w czasach Księstwa Warszawskiego i co najmniej do około 1830 r. (do 

7 Por. niżej komentarz krytyczny do publikowanych w tym tomie fortepianowych transkrypcji i opracowań fragmentów opery 
Król Łokietek czyli Wiśliczanki.
8 Szwankowski, Teatr, s. 295.
9 Por. recenzja, która ukazała się po premierze w prasie warszawskiej: „W dniach 5 i 7 t.m. wystawiona była w ięzyku polskim 
na teatrze warszawskim opera we 2 aktach pod tytułem Przerwana ofiara... Muzyka do tey opery zrobiona iest przez sławnego 
kompozytora Winter, bawiącego teraz w Paryżu. Brak nam wyrazów na pochwałę tego, co w harmonii muzyczney tak jest 
doskonałym i co sławę powszechną Panu Winter ziednało; dosyć powiedzieć że iest zachwycaiącą i naymilsze w duszy sprawia 
wzruszenie. Słowa opery są do rzeczy i wiele pięknych zamykaią myśli. Oddane są głatko w języku Polskim. Gorliwym staraniom 
antrepryzy teatru Polskiego i dyrektora iey orkiestry, J.P. Elsner, winni iesteśmy piękne tey opery (nie ustępującey bynaymniey 
Fletowi czarnoxięskiemu) wystawienie.” (GW 9 XI 1802 nr 90 dod., s. 1526). Po niektórych późniejszych wykonaniach prasa 
donosiła w korespondencji z Kalisza: „Dnia 19 [VI 1804]. Opera Przerwana ofiara. Podobała się bardzo” (GW 10 VII 1804 nr 55 
dod., s. 967) i o wystawieniu w Warszawie: „Dnia 12 b.m. była reprezentacja wielkiej opery: Przerwana Ofiara. Przyjęto ią iak 
naylepiey” (GW 14 VIII 1804 nr 65 dod.).
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Powstania Listopadowego). Już do 1814 r. wystawiono ją w Warszawie aż 57 razy, a 3 IX 1809 r. zespół Wojciecha 
Bogusławskiego pokazał operę na gościnnych występach w Krakowie10. 21 V 1815 r. w roli Elwiry wystąpiła druga 
żona Elsnera, Karolina z Drozdowskich Elsnerowa.

Niewątpliwie pod wpływem ogromnego zainteresowania, jakim cieszyła się opera Wintera, Elsner podjął stosunko-
wo szybko decyzję o napisaniu wariacji na fortepian, opartych na temacie zaczerpniętym z tego dzieła. W ten spo-
sób, wkrótce po premierowym przedstawieniu opery w Warszawie, skomponował cykl wariacji, których publikację 
w Wyborze zapowiedział w anonsie wydawniczym jako „Waryacye na ulubione temma z opery Przerwana ofiara” 

– jedyny oprócz ogólnie wspomnianych sonat, polonezów i rond utwór własny wymieniony z tytułem11. Kompozycja 
ta została opublikowana drukiem już w kwietniu roku następnego. Większość uwag zamieszczonych w komentarzu 
szczegółowym odnosi się do tego wydania.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Należy zwrócić baczną uwagę na szereg charakterystycznych cech oryginalnego druku. Dotyczą one kilku proble-
mów, istotnych ze względów edytorskich. Należy do nich w pierwszym rzędzie system oznaczeń metrycznych i ryt-
micznych, notowania znaków nutowych i akcydencji, tempa, dynamiki, artykulacji i określeń wyrazowych.

Ponieważ zasada wariacyjna realizowana jest poprzez różnorodność tempa, a także zmienność wyrazową i dyna-
miczną, w wielu przypadkach zaniechano przy korektach tekstu muzycznego powoływania się na miejsca paralelne, 
zwłaszcza w zakresie upodabniania artykulacji i frazowania oraz oznaczeń dynamicznych, które przekazuje się tu 
możliwie wiernie z oryginałem.

Poszczególne wariacje w pierwodruku oznaczono: Var. 1, Var. 2, Var. 3 itd. W naszym wydaniu zachowano tę formę, 
posługując się jednak przy numeracji cyframi rzymskimi. Ponadto w zakończeniu kompozycji – zgodnie z pier-
wodrukiem i ówczesną praktyką – pozostawiono określenie Tempo primo, które ma znaczenie przede wszystkim 
agogiczne, ale jednocześnie – nawiązując do początku kompozycji – pełni funkcję informacji o jej zakończeniu.

Zachowano oryginalne oznaczenia metryczne:  (alla breve) – wariacje I–V,  – wariacje VI i VII i koda (Tempo 
primo),  – wariacja VIII i  – wariacja IX.

W pierwodruku określenia tempa i charakteru (wyrazu) poszczególnych wariacji pojawiają się jedynie przy wariacji 
V – Minore, VI – Maiore, VII – Scherzando, VIII – Adagio con espressione, IX – Presto i przy kodzie – Tempo primo. 
Wariacje I – IV pozostawiono – zgodnie z pierwodrukiem – bez uzupełnienia oznaczeń tego typu. Nie zmieniono 
również dość skąpo używanych przez Elsnera określeń wyrazowych, jak dolce (wariacja III, VIII i koda), mancando 
(wariacja VIII) i morendo (koda). Określenie Maestoso przy temacie i określenie dynamiczne  (piano) w przed-
takcie wprowadzono na podstawie opublikowanego w Lipsku wyciągu fortepianowego uwertury i 22 fragmentów 
muzycznych z opery Wintera12. Inne określenia dynamiczne pozostawiono bez zmian i dodatkowych uzupełnień.

W wariacji VI jednolicie i konsekwentnie stosowane połączenie  w lewej ręce w tt. 6–8 i 14–18 ( ) 
odpowiada dokładnie pierwodrukowi. Przy wykonaniu utworu podwójne znaki dynamiczne powinny być w tych 
przypadkach (z włączeniem w przebieg dynamiczny również dźwięków znajdujących się w partii ręki prawej) przy-
porządkowane raczej kolejnym dźwiękom. Natomiast w kodzie w t. 9 i w tt. 12 i 15 ujednolicono zapis podwójnych 
znaków dynamicznych  umieszczony w pierwodruku na początku taktu przy pierwszej nucie obu rąk. Z uwagi 
na przebieg linii melodycznej w prawej ręce przyjęto rozdzielenie obu oznaczeń i interpretację, według której znak 

 przypada na pierwszą nutę, a  dotyczy nuty drugiej i nut kolejnych.

Podobnie potraktowano punkty augmentacyjne pominięte zazwyczaj w pierwodruku przy nutach dolnych 
w dwudźwiękach, na przykład w partii prawej ręki w wariacji III (tt. 3 i 10) i w wariacji VII (tt. 6, 7 i 12), a także przy 
nutach środkowych w akordach, na przykład w partii lewej ręki w wariacji VIII (t. 15) i przy akordach zanotowa-
nych skrótem w partii prawej ręki w kodzie (t. 11).

Elsner zmienił nieco budowę tematu skracając go z 22 do 18 taktów przez eliminację powtórzeń odcinków marsza 
na słowach „kehre nun mit euch zurück” i „An der treuen Gattin Brust”. Rezygnując z tych repetycji Elsner przed-
stawił temat w sposób bardziej skondensowany, ale logiczny pod względem formalnym i poprawny pod względem 

10 Got, Repertuar, s. 18.
11 GKWZ 11 II 1803 nr 12, s. 138.
12 Elegante und wohlfeilste Opern-Bibliothek. Dreiundzwanzigster Band: Das unterbrochene Opferfest. Oper in 2 Akten von P. 
v. Winter. Vollständiger Klavierauszug mit deutschem Text, Leipzig. Druck und Verlag von Philipp Reclam jun. Nr wyd. 23, b.d.
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muzycznym. Ponadto wprowadził w strukturze harmonicznej tematu drobną modyfikację, zamieniając w t. 15/16 
oryginalne rozwiązanie Wintera (D-T):
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poprzez utworzenie kadencji zwodniczej na VI stopniu skali, z zastosowaniem akordu dominantowo-septymowego:
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Faktura tematu w wersji Elsnera jest bardzo prosta, a opracowanie sprawia wrażenie wyciągu fortepianowego.

W temacie (t. 3) w partii prawej ręki zachowano – zgodnie z pierwodrukiem – głosowy zapis dolnego dźwięku (pół-
nuta g1), z tym jednak, że jej wartość zwiększono punktem augmentacyjnym i na podstawie analogii z odpowiednim 
miejscem w wariacji IV wprowadzono jednocześnie układ dwugłosowy na ostatniej ćwiartce taktu (dźwięki g1 i h1).

Szczególną rolę odgrywają zamieszczone w t. 6 tematu przednutki w partii prawej ręki. Oryginalny zapis dwu pierw-
szych nut w tym fragmencie kompozycji (dwudźwięk przednutek o wartości ćwierćnuty g1-b1 poprzedzających 
dwudźwięk o wartości półnuty f 1-a1 – oba dwudźwięki zanotowane w układzie głosowym z podwójnymi laskami 
górnymi i dolnymi), a zwłaszcza połączenie łukiem górnych dźwięków obu tych nut, powoduje że fragment ten 
traktuje się jako stosowaną szeroko w okresie klasycyzmu appoggiaturę (tzw. przednutkę długą).

Znaki artykulacyjne, zwłaszcza łuki łączące, oznaczające legato, notowane są w pierwodruku bardzo niedbale. 
W naszym wydaniu korekty i ujednolicenia notacji łuków, a także uzupełnienia ich braków, względnie usuwania 
oznaczeń zbędnych, starano się przeprowadzać, kierując się głównie zapisami w miejscach analogicznych i wska-
zując w  wykazie wariantów ich pierwotną postać, lub też – w szczególnych przypadkach – pozostawiając tekst 
pierwodruku w postaci oryginalnej.

W wariacji I, w t. 12 w prawej ręce, łuki ze względów wykonawczych w zasadzie powinny obejmować obie pierwsze 
grupy szesnastek. Pozostawiono jednak zapis oryginalny pierwodruku, bo taka interpretacja, podkreślająca oba 
początkowe dwudźwięki (b2-d3 i a2-c3) jest również możliwa.

W wariacji II, zgodnie z pierwodrukiem, nie wprowadzono specjalnych cyfr na oznaczenie triol, ponieważ cała wa-
riacja – zgodnie z klasycznymi tradycjami budowy cyklu, dotyczącymi zmian układów rytmicznych – prowadzona 
jest w ruchu trójkowym.

W wariacji III w partii prawej ręki (t. 3, głos dolny) obie nuty połączono łukiem zatrzymującym na podstawie zapisu 
analogicznego miejsca w t. 3 tematu.

Artykulacja wariacji VI jest dość mechaniczna i polega na połączeniu osobnymi łukami łamanych oktaw i figur 
podobnych w prawej i lewej ręce. Łuki stosowane są w ten sposób w pierwodruku w partii prawej ręki tylko w przed-
takcie, tt. 1–3 oraz jako znaki przypominające na pierwszej ósemce w tt. 4, 5, 7–15; w t. 6 omyłkowo łukiem połączo-
no oba dźwięki drugiej ósemki (g1-b1 – f 1); w pozostałych taktach tego rodzaju łuków przypominających brak. Zapis 
oryginalny zachowano, uzupełniając jedynie brakujące łuki przypominające w tt. 16–18.

Zapis analogicznych figur w lewej ręce również został utrzymany jak w pierwodruku (druga połowa t. 1 i t. 2 oraz 
łuki przypominające na początku tt. 4, 5, na początku drugiej połowy t. 13 i na początku t. 14, z dopisaniem łuku 
przypominającego na początku t. 3).

Problematyczna jest natomiast zamieszczona w partii lewej ręki artykulacja wynikająca z łączenia łukami większych 
skoków. W związku z tym nie zachowano łuków łączących dwie pierwsze ósemki w tt. 6–8 i 15, a także zrezygnowa-
no z ich uzupełnienia na początku drugiej połowy t. 14 oraz w tt. 16–18.

Rozciągnięcie łuku na cała drugą połowę t. 12 (nuty szesnastkowe 9–16) w partii prawej ręki może sugerować moż-
liwość innej artykulacji (zwłaszcza w związku z odmiennym traktowaniem zapisu przedtaktu, stanowiącego prostą 
analogię) i wykorzystanie legato na większych niż dwudźwiękowych przestrzeniach; ale taką interpretację pozosta-
wiamy ewentualnie do uznania dla wykonawców, kierujących się wyczuciem stylu i gustami własnymi.



322

W wariacji VIII, w związku z obfitym zastosowaniem nieregularnych ugrupowań nutowych i sposobem ich ukaza-
nia w pierwodruku, powstawać mogą wątpliwości co do traktowania znaków mających znaczenie łuków artykula-
cyjnych. W tej sytuacji zdecydowano pozostawić oryginalną artykulację, chociaż w niektórych miejscach wydaje się 
ona problematyczna i może uchodzić za niepełną. Stosowanie łuków w zasadzie ukazano więc zgodnie z orygina-
łem, bez uzupełnień pochodzących od wydawcy. Zauważa się jednak, że łuki obejmujące nieregularne ugrupowania 
nut (kwintole, sekstole i dalsze) niejednokrotnie są zbieżne z oznaczeniami artykulacyjnymi i spełniają ich funkcję. 
Dokonane zmiany artykulacyjne odnotowano w komentarzu krytycznym.

W partii lewej ręki w wariacji IX, t. 19, zastosowano w analogii do t. 11 połączenie łukiem górnej nuty b w nastę-
pujących po sobie akordach: d-f-b i es-g-b. W rezultacie użycia w tym miejscu łuku zatrzymującego powstaje układ

głosowy: , w którym zatrzymany dźwięk b osłabia jednolitą pulsację rytmiczną całej wariacji. Pozosta-

wiono natomiast zgodny z pierwodrukiem niezmieniony zapis podobnego następstwa akordów w partii lewej ręki 
w tt. 2/3.

Również w kodzie (Tempo primo) artykulacja oznaczona jest w pierwodruku bardzo niedokładnie i niekonsekwent-
nie, przy czym różnice i zmiany sposobu wykorzystywania łuków nie wydają się być podyktowane względami mu-
zycznymi, ale wynikają raczej z niedbałego sztychowania łuków. W naszym wydaniu artykulację, z uzupełnieniem 
braków, ujednolicono, kierując się przede wszystkim wypisywaniem łuków łączących, stosownie do powtarzających 
się regularnych elementów figuracji melodycznych w prawej ręce. Ponadto zgodnie z pierwodrukiem zachowano 
wyróżnienie triol za pomocą łuczków i cyfry 3 na początku tt. 11 i 14 w prawej ręce.

Pozostałe zmiany obrazu nutowego dokonano w całej kompozycji zgodnie z przyjętymi zasadami, omówionymi we 
Wstępie.

Te m a t

3. p., 4:  (dźwięki b1 i g1 połączone jedną kreską) 6 i 14. p., 3–7: 
6. p., 1: przednutka tercjowa

Wa r i a c j a  I

1. p., 9–14: 
2. p., przed 13 i 14:  
3. p., 1–8: 
4. p., 1–3: 
5. p., 1–13: 

6. p., 1–5, 8–13: 
7. p., 1–4: 
11. p., 8: a2

12. p., przed 7: zbędny 
13. p., 1–7, 9–15: 

Wa r i a c j a  II

6. p., 2–5, 7–11: 
12. p., 1–5: 
14. p., 1–5: 

16. p., 2–6: 
p., przed 9: zbędny 

Wa r i a c j a  III

Ujednolicono częściowo silnie urozmaicony w tej wariacji zapis figur rytmicznych, zapisywanych w pierwodruku 
wariantowo ( , lub  oraz   i ). Wprowadzone zmiany dotyczą systemu wiązań grup nut (likwida-
cji wiązań łamanych) i stosowania szesnastkowej pauzy umieszczonej wewnątrz wiązań. Pierwotny obraz tych grup 
rytmicznych ukazano w szczegółowym wykazie korekt.

1. l., 3–6: 
2. p., przed 3: 
4. p., 1–3: 

p., 4–6: wiązanie 
l., 1–5: 

6. p., 1–4: 
p., 6–8: 

9. p., 1–3, 6–8: wiązania 
10. p., 1–3: 

p., 4–6: wiązanie 
l., 1–4: 

11. p., 1–3: wiązanie 
11. l., 1–7: 
12. p., 1–3: 

p., 4–6: wiązanie 
13. l., 3–7: 
14. p., 6–8: 
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Wa r i a c j a  V

Wa r i a c j a  IV

1. l., 2–3: 
2. l., 3–4: 
9. p., 1–3: 

11. p., 2–5: 
12. p., 3–5: 
13. l., 2–5: 

2. l., przed 3: 
3. p., 4: dwugłos zapisany głosowo: 

l., przed 13: 

l., przed 15: 
4. l., 13–16: wiązania 

Wa r i a c j a  VI

p., 9–10: wiązanie łamane 
p., 10: nad dwudźwiękiem e2-g 2 zbędna kropka stac-
cato
l., 3–5: 

16. w połowie taktu zbędnie powtórzony znak 
p., przed 2: 

p., 4–5: wiązanie łamane 
l., 1–3, 6–8: 
l., 9–10: wiązanie 

18. p., 1–3: 
p., 4–6: wiązanie 

4. p., przed 11: zbędny 
5. p. i l., przed 11: zbędne 
6. p., 3–4: 
6–8. l., 1–2: 

10/11. l.: 
13. p., przed 11: zbędny 
15. l., 1–2: 

5. p., przed 3: zbędny  przypominający
9. p., 1: przed es2 zbędny 

l., 1: oba dźwięki (f 1 i g1) połączone jedną kreską ( ), 

bez zastosowania układu głosowego
16. p., 3: f 3

Wa r i a c j a  VII

2. p., 1–3: zapis rytmiczny 
l., 1–5: 

3. p., 8–14: 
4. p., 1: przednutka 
5. p., 3–8: 

p., przed 11: zbędny  przypominający
l., przed 7: zbędny  przypominający

6. p., przed 12: zbędny 
7. l., 1–4: 
8. p., 1: przednutka 

p., nad 3: 
9. p., przed 1: zbędny 

p., 3: 
10. p., po 3: 

l., przed 10: zbędny  przypominający
12. p., 15: przednutka 
15. p., 4: przednutka 

p., 7–14: 
p., 14: przednutka 

17. p., 10: przednutka 

Wa r i a c j a  VIII

7, 8 i 12. p., 1–12: 
11. p., 2: zbędny  przed ges1

p., 2: zbędny punkt augmetacyjny przy dźwięku B

Te m p o  p r i m o
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RONDA

1. Rondo à la mazurek g-moll

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Pierwodruk był najprawdopodobniej opublikowany w: Wybór, 1803 nr 213. Żaden egzemplarz 
tego druku nie zachował się14. Nie wiadomo też co, poza Rondem g-moll Józefa Elsnera, składało się na jego zawartość.

A

Podstawę wydania stanowi edycja Józefa Elsnera, Warszawa 1804.

[Karta tytułowa:] Trois Rondeaux / pour le / Clavecin ou Forte Piano / composés / par / Joseph Elsner / tirés du Journal 
de Musique Polonoise / à Varsovie chéz Elsner P: 3. ff: Polo:

Format podłużny, 4º; wymiary: 24 x 33,5 cm; wymiary płyty: 20,5 x 28,5 cm; znak wydaw.: ss. 3–4: 25 (s. 5: 35); 13 s.

Oprócz Ronda à la Mazurek g-moll (ss. 3–5) druk zawiera również Józefa Elsnera Rondo à la Mazurek C-dur (ss. 6–9) 
i Rondo à la Krakowiak B-dur (ss. 10–13; s. 13 błędnie oznaczona jako „21”).

Egz. druku: PL-Kj 1245 III Mus.

Dalsze wydania:

B

A. Kühnel, Leipzig 1813.

[Karta tytułowa:] Trois Rondeaux / à la Mazurek / pour le / Piano – Forte / par / J. Elsner. / Pr. 10 Gr. / À Leipzig, chez 
A. Kühnel. / Bureau de Musique.

Format podłużny, 4º; wymiary: 25 x 32 cm, wymiary płyty niewidoczne; znak wydaw.: 1090; 8 s.

Oprócz Ronda à la Mazurek g-moll (ss. 2–3) druk zawiera również Rondo à la Mazurek C-dur (ss. 3–5) i Rondo à la 
Krakowiak (ss. 6–8).

Egz. druku: A-Wgm VII 14977 (Q 12718).

Utwór ten przy wykorzystaniu tego samego materiału sztycharskiego wyd. również: C. F. Peters, Leipzig, po 1814.

[Karta tytułowa:] Trois Rondeaux / à la Mazurek / pour le / Piano-Forte / par / J. Elsner. / Pr. 10 Gr. / À Leipzig, chez 
C. F. Peters. / Bureau de Musique.

Egz. druku: UA-LVs, Gabinet Sztuki, H 1752.

Druku tego jako identycznego ze źródłem (B) nie uwzględnia się w komentarzu krytycznym.

Alina Nowak-Romanowicz15 wymienia wśród źródeł jeszcze paryski druk Lentza, który nie zawiera jednak tego 
utworu, lecz jedynie Rondo à la mazurek C-dur i Rondo à la krakowiak B-dur Józefa Elsnera, oraz wspomina o druku 
J. Andrégo w Offenbachu z 1807 r., którego egzemplarz nie jest mi znany16.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 35; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 318 poz. 5.

Utwór nie był współcześnie wydany.

13 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 318 poz. 5.
14 Do II wojny światowej jeden z egzemplarzy druku znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygn. Mus.II.17.311/2). 
Zob. Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ibidem.
15 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ibidem.
16 Anons wydawniczy tej edycji wraz z krótką recenzją trzech Rond ukazał się w AMZ (12 III 1807 nr 46, s. 740): „Trois 
Rondeaux pour Pianoforte, comp. par Joseph Elsner. à Offenbach, chez André, (Pr. 48 Xr.). – 1. und 2. sind überschreiben: à la 
Mazurek, und 3: à la Krakowiak; sie sind auch nichts, als solche Tänze mit einigen Zwischenklausen, die ziemlich wässerig sind. 
No. 2. hält den Charakter des Masurischen noch am leidlichsten. Alles ist übrigens sehr leicht auszuführen. Schöner Druck”.
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Źródła A i B podają bardzo zbliżony do siebie tekst nutowy. Identycznie oznaczane są formy nut i pauz, kreski 
taktowe, sposoby wiązań grup nut, oznaczenia skrótów powtarzanych w partiach lewej ręki ugrupowań dźwię-
kowych, triole i ozdobniki (przednutki). Różnice dotyczą natomiast określenia metrum (A – , B – ), oznaczeń 
dynamicznych, zwłaszcza odnoszących się do obu rąk, ale w A zapisywanych niekiedy dla każdej ręki oddzielnie, 
dalej – sposobu notowania dodatkowych znaków chromatycznych, w A z reguły nie powtarzanych na różnych  
wysokościach oktawowych w obrębie jednego taktu. Drobne różnice wynikają również z dokładniejszego, choć 
także pozbawionego jednolitości i konsekwencji, kreślenia łuków w B. Ponadto druk B uzupełnia w wielu miejscach 
ewidentne braki dotyczące głównie określeń dynamicznych i znaków chromatycznych, a także upraszcza niekiedy 
sposoby notacyjne stosowane w A.

II. D a t o w a n i e

Ogłaszając projekt wydawania swego Wyboru17, w którym miały być publikowane „najpiękniejsze Sonaty, Koncerta 
i tym podobne gatunki muzyki na klawikort, gitarę lub inne instrumenty [...]”, a w bieżącym (1803) roku „różne 
nowe polonezy, fantazje, ronda, wariacje, [...] pieśni i dumy”, Elsner mógł mieć już gotowe nuty swych trzech Rond 
fortepianowych. O ile rzeczywiście pierwsze Rondo à la mazurek g-moll zamieszczone zostało w drugim zeszycie 
Wyboru w 1803 r., to przyjąć można, że powstało ono w Warszawie już z końcem 1802 r. lub w 1. połowie roku na-
stępnego, gdyż pierwszy zeszyt tego czasopisma nutowego, planowanego jako miesięcznik, którego rocznik pierw-
szy ukazywał się w dość nieregularnych odstępach czasowych do czerwca 1804 r. (por. Wstęp, s. 20), opublikowany 
został z początkiem kwietnia 1803 r., a zeszyt drugi, który miał zawierać Rondo à la Mazurek g-moll, ukazał się 
z pewnością nie wcześniej niż w maju tegoż roku.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

A

[Tytuł nagłówkowy, przed 1. akoladą:] Rondo, [nad górną pięciolinią:] à la Mazurek.

Metrum: . Oznaczenia tempa i dynamiki: brak.

Kreski taktowe umieszczane osobno na każdej pięciolinii.

Łuki legato łączące powtarzające się figury w wielu miejscach utworu w lewej ręce stosowane są w pierwodruku 
niekonsekwentnie. Ujednolicenia (uzupełnianie lub usuwanie oznaczeń legato), realizowane w niektórych przypad-
kach, są uwzględnione w szczegółowym wykazie korektur.

Pojedyncze przednutki mają w pierwodruku zawsze połowę wartości nuty, przed którą się pojawiają, i są zawsze 
notowane jako trzydziestodwójki. Brak łuków łączących przednutki z nutami głównymi.

Triole są zaznaczone cyfrą 3 umieszczoną pod łukiem obejmującym grupę triolową. Nieliczne inne oznaczenia triol 
lub brak któregoś z ich elementów są wymienione w szczegółowym wykazie korektur.

Znaki repetycji odcinków utworu są zaznaczane dwiema kreskami o różnej grubości z dodatkiem kreseczek uko-
śnych u góry i u dołu, wskazujących kierunek początku odcinka powtarzanego. Cechą charakterystyczną druku jest 
notowanie przed lub przed i po kreskach czterech punktów umieszczanych pomiędzy liniami systemów liniowych.

B

[Tytuł nagłówkowy, przed 1. akoladą:] Rondo, [nad górną pięciolinią:] à la Mazurek.

Metrum: . Oznaczenia tempa i dynamiki: brak.

Zapisy kresek taktowych, oznaczeń repetycji odcinków utworu, triol i przednutek, podobnie jak i uwagi dotyczące 
łuków legato, niewiele odbiegają od źródła A.

17 GKWZ 11 II 1803 nr 12.

1. A – pomiędzy pięcioliniami: dol.
B – pomiędzy pięcioliniami: dol.

1 i 2. p., A B, 5: przednutka 
3. p., A B, 4: przednutka 
6–8. l., B, 1–6: 
7. l., A, 1–6: 

15. p., B, 1–6: 
21 i 23. p., B, przed 3: 
23. l., A, 1–6: brak 
25. B – pomiędzy pięcioliniami: decres.
27. B – oznaczenie dynamiczne: 
27 i 28. p., A B, 5: przednutka 
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2. Rondo à la krakowiak B-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany (por. 1. Rondo à la mazurek g-moll).

Utwór do 1814 był wydany kilkakrotnie.

A

Podstawę wydania stanowi, traktowana jako pierwodruk, publikacja w: Wybór, 1803 nr 5.

Format podłużny, 4º; wymiary 24,5 x 33 cm; wymiary płyty 20,5 x 28 cm; znak wydaw.: 16; 21 s.

Druk zawiera, poza kartą tytułową i dedykacją, kolejno następujące kompozycje: J. Andrychewicz, Polonez B-dur 
na klawikord (ss. 4–5), Jan Stefani, O miłości („Czas wszystko goi”) do słów Franciszka Kniaźnina (1749(50?)–1807) 
na głos z tow. klawikordu (ss. 6–7), J. Andrychewicz, Polonez C-dur na klawikord (ss. 8–9), Jan Stefani, Krosienka 
(„Darmo mi, matko”) do słów Franciszka Kniaźnina na głos z tow. klawikordu (ss. 10–11), Tomasz Grem, Andante 
z Wariacjami na klawikord (ss. 12–17), Józef Elsner, Rondo à la Krakowiak na klawikord (ss. 18–21).

Egz. druku: PL-Kj 1344 III Mus.; PL-Wn Mus.II.17.311/5 Cim.; PL-Wp Mus. n. 654/5 Cim.

Utwór ten przy użyciu tej samej płyty, oznaczonej znakiem wydawniczym 16, ukazał się również drukiem w wyda-
niu Elsnerowskim Trois Rondeaux pour le Clavecin ou Forte Piano w Warszawie w 1804 r. (opis por.: 1. Rondo à la 
mazurek g-moll – A).

Dalsze wydania:

B

A. Kühnel, Leipzig 1813 (opis por.: 1. Rondo à la mazurek g-moll – B).

C

Lentz, Paris b.d.

29. p., A B, 4: przednutka 
p., A, 1–3: brak 
p., B, 1–3: 

33. p., A, 1–2: przednutki 
40. p., A B, 3: przednutka 
42. l., B – 
43. l., B, 1–6: brak 
45. p., A, 2–6: 
46. p., B, 1–4: 
47 i 48. A – znaki graficzne diminuendo ( ) osobno

dla każdej ręki pod obiema pięcioliniami
49. p., B, 1–6: brak 

49/50. l., A: 

51. l., A – znaki graficzne diminuendo ( ) osobno
dla każdej ręki pod obiema pięcioliniami

52. l., A – znak graficzny diminuendo ( ) tylko pod
pod górną pięciolinią

53/54. l., A: 

59. p., B, przed 10: 
60. p., B, 1–4: 
63. l., B, przed 2: 

64. l., B, przed 1: 
68. p., A B, 5: przednutka 

B – znaki przykluczowe:  w miejscu f na górnej i dol-
nej pięciolinii

70. p., A B, 4: przednutka 
74. p., A B, 2–4: 
75–78. l., A – brak 
76. p., A B, 1–4: 
77. B – oznaczenie graficzne diminuendo ( )
82 i 84. l., A B – brak 
85. p., B, przed 3 (c2): 
87. p., A, 3: brak  przed c2

88. A – pomiędzy pięcioliniami: dol
B – pomiędzy pięcioliniami: dol.

89, 90 i 92. p., B, 1–2: 
91. p., B, przed 1 (c2): 

l., B, przed 2: 
93. l., B, przed 6: 
94. p., A, 1: brak  przed f 1

p., B, przed 1 (f 1): 
95. p., B, przed 2 (f 1): 
96, 98 i 99. l., A – brak 
97 i 99. l. , B – brak 
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[Karta tytułowa:] Deux / Rondeaux / à la Mazurek et / à la Krakowiak / Pour / le Piano-Forte, / Composés / Par / 
J. Elsner. / Prix 3 F 12s. / Propriété de l’Editeur. – Enregistré à la Bibliotheque Nle. / A PARIS / Chez Lentz, Maitre de 
Piano, Rue de l’Abre – Sec. № 37. Mason de Mr. Lamy, / Et aux Adresses Ordinaires. / Grevé par Lobry.

Format podłużny, 4º; wymiary: 24,5 x 34 cm; wymiary płyty: 19,5 x 26 cm; znak wydaw.: brak.

Oprócz Ronda à la Krakowiak (ss. 6–9) druk zawiera również Rondo à la Mazurek C-dur (ss. 2–5).

Egz. druku: F-Pn Vm12–9245.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 35; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 318 poz. 8.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 115–121 poz. 12.

II. D a t o w a n i e

Rondo à la krakowiak powstało w Warszawie w 1. połowie 1803 r. (por. poz. 1. Rondo à la mazurek g-moll).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

A

[Tytuł nagłówkowy, przed 1. akoladą:] Rondo, [nad górnym systemem liniowym:] à la Krakowiak przez J. Elsnera. 
(W wydaniu Elsnerowskim Trois Rondeaux pour le Clavecin ou Forte Piano brak w nagłówku: przez J. Elsnera, po-
nieważ nazwisko kompozytora widnieje na karcie tytułowej).

B

[Tytuł nagłówkowy, przed 1. akoladą:] RONDO, [nad górnym systemem liniowym:] A la Krakowiak.

C

[Tytuł nagłówkowy, przed 1. akoladą:] RONDO / à la / Krakowiak.

Mimo dość znacznych niekiedy różnic, zwłaszcza jeżeli chodzi o staranność wydawniczą i dbałość o dokładność za-
pisu nutowego, istnieje wiele czynników świadczących o stosunkowo bliskim pokrewieństwie edycji Elsnerowskiej 
z wydaniem A. Kühnela. Zbieżności pomiędzy obiema edycjami dotyczące między innymi podstawowych cech gra-
fiki nutowej nie ulegają wątpliwości. Oba te wydania bardzo się różnią od druku Lentza, w którym oprócz bardziej 
oszczędnego stosowania oznaczeń artykulacyjnych pojawiają się – wprawdzie rzadko – zmiany tekstu nutowego, 
które noszą już znamiona wariantów muzycznych. Drobne, ale ważne różnice wariantowe w tekście muzycznym 
zapisano mniejszą czcionką na dodatkowych pięcioliniach (por. tt. 48 i 154–156).

Wśród najważniejszych problemów edytorskich na plan pierwszy wysuwają się przednutki. Typowe cechy rytmiki 
tanecznej krakowiaka w Rondzie à la krakowiak, którego refren oparł Elsner na znanej melodii ludowej z okolic 
Krakowa, z zachowaniem w całym utworze charakterystycznych dla tego tańca motywów synkopowanych, a także 
innych cech, widocznych zwłaszcza w melodyce zwrotów kadencyjnych, stanowią możliwość różnicowania przed-
nutek na krótkie i długie.

W pierwodruku przednutki przyjmują różne formy. Przeważnie mają one wartość o połowę mniejszą od nuty 
głównej, przed którą są umieszczane. Ale ta zasada nie jest przestrzegana przez wydawcę tak konsekwentnie, jak 
w edycjach Kühnela i Lentza. Wielokrotnie wartość przednutek jest zmieniana dowolnie nawet przy powtórzeniach 
identycznych lub podobnych zwrotów melodycznych. Przykładem mogą być tt. 9, w którym przednutka trzydzie-
stodwójkowa ( ) poprzedza ósemkę, i 13, gdzie w analogicznym fragmencie przed ósemką pojawia się przednutka 
szesnastkowa ( ) – podobnie jak w tt. 117 i 121, lub w t. 10, gdzie – przeciwnie – najpierw przednutka również po-
przedzająca ósemkę ma wartość szesnastki, a przy powtórzeniu w t. 14 – trzydziestodwójki. Przy repetycjach tego 
odcinka w tt. 118 i 122 przednutki zawsze mają wartość szesnastek. (Por. równ. analogicznie zbudowane tt. 63 i 67, 
w których edycja Elsnerowska wprowadza dwie różne formy przednutek:  i ). Zarówno te, jak i wszystkie podobne 
miejsca zostały ujednolicone, ale oryginalne formy są ukazane w szczegółowym wykazie korektur.

Większy problem stanowią przednutki w zwrotach kadencyjnych, a także kadencyjnopodobnych zwrotach kończą-
cych drobniejsze odcinki pojawiające się wewnątrz całej frazy muzycznej i ujawniające zgodny z duchem tańca jej 
regularny symetryczny podział. W pierwodruku ostatnie takty głównych kadencji mają formę dwu powtarzanych 
na tonice ćwierćnut. Pierwsza z nich poprzedzona jest położoną o sekundę wyżej przednutką, która może mieć 
wartość albo szesnastki albo ósemki (  lub ). To zróżnicowanie wartości przednutek mogłoby oznaczać  
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wyróżnienie przednutek długich i krótkich, gdyby były one w pierwodruku notowane regularnie i powtarzane w ta-
kiej samej formie przy repetycjach tekstu muzycznego, niestwarzającego powodów do kwestionowania jednolitego 
traktowania (por. tt. 8, 38 i 80 –  i 116 – ). Jednak druk Elsnerowski z 1803 r. jest pod tym względem wysoce 
niestaranny i nie pozwala na jednoznaczne traktowanie tych formuł kadencyjnych. Niemniej ich zróżnicowanie 
jest ważne, bo wskazuje na możliwości zaakcentowania albo przednutki, co jest bliższe kadencji krakowiaka, albo 
nuty głównej. O ile w edycji lipskiej Kühnela zawsze w tych miejscach stosowana jest przednutka ósemkowa, a więc 
stanowiąca połowę wartości następującej po niej nuty głównej, o tyle wydanie paryskie Lentza traktuje je jako 
przednutki długie, nadając formule kadencyjnej kształt rytmiczny appoggiatury: . W takich przypadkach rozpisa-
ne przednutki są z reguły połączone z nutą główną łukiem oznaczającym legato.

Różnorodność form zapisu przednutek w sekstach (tt. 161 i 165) oraz w tercjach (tt. 166 i 167) również trudno trakto-
wać jako podstawę do rozróżnienia ich rytmicznej wartości. Zwracają tu uwagę przednutki tercjowe notowane głosowo.

W naszym wydaniu przedstawia się przednutki w powszechnie przyjętej dziś formie graficznej, a formy przednutek 
występujące w źródle są wskazane w szczegółowym wykazie wariantów. Stosuje się jednak ujednolicenia, których 
podstawą jest zapis oryginalny. Nie stosuje się natomiast rozpisywania przednutek (jak czyni to Lentz w wydaniu 
paryskim), nawet w zupełnie jednoznacznych przypadkach, pozostawiając tym samym ich możliwości interpreta-
cyjne wykonawcom.

We wszystkich źródłach przednutki nie są łączone łukami z nutami głównymi.

Wersje przedstawione jako ossia w tt. 48 i 154–156 prezentują warianty przekazane przez źródło C.

Poszczególne źródła zawierają również inne różnice w sposobach notowania tekstu muzycznego, akcydencji, ozna-
czeń artykulacyjnych i w mniejszym stopniu wyrazowych i dynamicznych. Dotyczy to także stosowania charaktery-
stycznych dla publikacji nutowych tych trzech wydawnictw i im właściwych w tamtych czasach znaków graficznych 
wskazujących miejsca, od którego należy rozpocząć powtórzenie fragmentów utworu.

Różny jest też stopień dokładności stosowania znaków artykulacyjnych, zwłaszcza łuków odnoszących się do fra-
zowania lub wykonania legato. Pod tym względem najmniej precyzyjne jest wydanie Elsnera i w dużej mierze wzo-
rowana na nim edycja Kühnela. Ponadto niejednolitość jest wielokrotnie wynikiem stosowania skrótów i oznaczeń 
kilkakrotnych zazwyczaj repetycji figur muzycznych, przy których często znaki artykulacyjne (łuki) są pomijane. 
Nie oznacza to jednak, by nie istniała możliwość ich stosowania. W podobnych miejscach wprowadzono ujednoli-
cenia i uzupełnienia, a wszelkie wątpliwości wyjaśniają zapisy w szczegółowym wykazie korektur.

W nielicznych przypadkach, dla poprawienia czytelności, zastosowano zmiany kluczy (por. tt. 109–114, partia lewej 
ręki: wzorując się na wydaniu Kühnela klucz wiolinowy zastąpiono kluczem basowym), czy też unikanie przenosze-
nia części partii lewej ręki do górnej pięciolinii (por. C, tt. 146–147, 149–150 i 152–153).

Zachowano oryginalne oznaczenia dynamiczne . Zmieniono natomiast oznaczenia taktów „pustych” zastępu-
jąc pauzy całonutowe pauzami półnutowymi, odpowiednio do struktury metrycznej. Wszystkie źródła podają 
identyczne metrum: . Podobnie jednolite jest notowanie kresek taktowych, które we wszystkich trzech źródłach 
umieszczane są osobno na każdej pięciolinii.

1. A – brak oznaczeń wyrazowych i dynamicznych
B – oznaczenie dynamiczne: 
C – oznaczenie dynamiczne: 

3–6. l., A – brak 
8. p., A, 1: przednutka 

p., B, 1: przednutka 
p., C, 1–2: przednutka rozpisana (appoggiatura) 

9. p., A, 3: przednutka 
p., B C, 3: przednutka 

10. p., A, 5: przednutka 
p., B C, 5: przednutka 

11. p., C, 2–3: 
13. p., A, 3: przednutka 

p., B C, 3: przednutka 
15/16. l., A – łuk przedłużający ( ), łączący półnutę

f w t. 15 z pierwszą ósemką f w t. 16

17. p., A, 1–5: 
20. l., C, 1–4: 
22. A B C – pauza całonutowa
24. p., B C, 1–4: brak 
25. p., A, 1–2: 

p., B, 1–2, 4–5: 
26. p., C, 1–4: brak 

l., C, 3: f-c1-es1

29. p., A, 4–5: 
p., B, 1–2, 4–5: 

30. C – brak 
p., C, 4: b2

36. p., B, 1–4: brak 
38. p., A, 1: przednutka 

p., B, 1: przednutka 
p., C, 1–2: przednutka rozpisana (appoggiatura) 
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40. p., C, 2–3: brak 
42. p., C, 1–4: brak 
46. p., A, 1: przednutka 

p., B, 1: przednutka 
p., C, 1–2: przednutka rozpisana (appoggiatura) 

47. p., A B, 1–2, 4–5: 
p., C, 3, 6: brak oznaczeń staccato

47 i 48. l, B – brak 
48. p., A, 5: przednutka 

p., B, 5: przednutka 
49. p., C, 2–3: brak 
49–54. l., A B C – brak 
50. p., A, 1: przednutka 

p., B, 1: przednutka 
p., C, 1: przednutka nierozpisana 

51. p., B, 1–2, 4–5: 
51–54. l., A – brak 
52 i 53. p., C – brak 
53. p., A, 1–7: 
54. p., A, 1: przednutka 

p., B, 1: przednutka 
p., C, 1–2: przednutka rozpisana (appoggiatura) 

55. C – brak 
56. p., C, 2–3: brak 

l., B, przed 2 (c): 
l., C, przed 2 (c): brak 

59 i 60. p., A, 2: przednutka 
p., B C, 2: przednutka 

61. p., B C, przed 1 (b1): 
61–69. l., C – brak 
62. p., B C, przed 4 (b1): 
63. p., A, 5: przednutka 

p., B C, 5: przednutka 
64. p., A, 1, 4: przednutki 

p., B C, 1, 4: przednutki 
65. p., B, przed 1 (a): 
67. p., A, 5: przednutka 

p., B C, 5: przednutka 
p., C, 1–4: brak 

67–69. l., B – brak 
68–72. p., A, 1, 4: przednutki 

p., B C, 1, 4: przednutki 
69. p., B, przed 6: 

l., A – brak 
70–71. C – pomiędzy pięcioliniami brak graficznego

oznaczenia decrescendo ( )
71. l., C, 1/72. 2: brak 
72. p., C, przed 4: brak 
73–80. l., A – brak 
76. p., C, 1–2: brak 
80. p., A, 1: przednutka 

p., B, 1: przednutka 
p., C, 1–2: przednutka rozpisana (appoggiatura) 

81. l., C, 1: brak 

l., 1–2: brak 
82. p., A, 3: przednutka 

p., B C, 3: przednutka 
84. p., A, 1: przednutka 

p., B, 1: przednutka 
p., C, 1–2: przednutka rozpisana (appoggiatura) 

85. p., A, 5: przednutka 
p., B C, 5: przednutka 
l., C – brak 

86. p., A, 3: przednutka 
p., B C, 3: przednutka 

88. p., A, 1: przednutka 
p., B, 1: przednutka 
p., C, 1–2: przednutka rozpisana (appoggiatura) 
l., C, 1–4: brak 

89. p., A, 3–5: 
p., B C, przed 5 (as2): 
l., B C, przed 3 (As): 

90. p., B, przed 4 (as2):  (przypominający)
p., C, przed 4 (as2): brak  (przypominającego)
l., B, przed 2 (As):  (przypominający)
l., C, przed 2 (As): brak  (przypominającego)

92. p., B C, przed 4 (es2): 
l., B, przed 2 (C): 
l., C, przed 2 (C): brak 

93. p., A B C, 1–4: brak 
l., C, 1–2: brak 

94. p., A, 3: przednutka 
p., B C, 3: przednutka 

96. p., A B, 1: przednutka 
p., C, 1: przednutka rozpisana (appoggiatura) 
l., B, 1–4: 
l., C –1–4: brak 

97. p., B, przed 5 (b2): 
l., B C, przed 3 (B): 

98. p., B, przed 4 (b2):  (przypominający)
l., B, przed 2 (B):  (przypominający)
l., C, przed 2 (b i B): brak  (przypominającego)

99 i 100. l., B C, przed 2 (Es): 
101. C, przy 3: brak 

p., B C, przed 5 (as2): 
102. p., B C, przed 4 (as2): 

p., B C, przed 8 (a2): 
103. p., B C, przed 4 (f 2): 
104. p., B C, przed 2 (as2): 

p., B, przed 4 (g 2): brak 
p., C, przed 4 (g 2): 

105. A C – pauza całonutowa
B – pauza całonutowa z oznaczeniem ilościowym: „1”

107. p., A, 3: przednutka 
p., B C, 3: przednutka 

107–108. p., A B, 1–5, 1–8: 
109–114. l., A C – w kluczu wiolinowym
109–116. l., C, 1–4: brak 
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3. Rondo à la mazurek C-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany (por. 1. Rondo à la mazurek g-moll). Utwór był do 1814 r. pięciokrotnie publikowany, w tym dwa 
wydania są powtórzeniami.

A

Podstawę wydania stanowi, traktowana jako pierwodruk, publikacja w: Wybór, 1803 nr 11.

Format podłużny, 4º; wymiary: 24,5 x 33 cm; wymiary płyty: 20,5 x 25 cm; znak wydaw.: 12; 19 s.

Druk zawiera: kartę tytułową oraz następujące kompozycje: Merlini (XVIII/XIX w.), Polonez f-moll na klawikord 
(ss. 4–5), Józef Elsner, Oda o Elizie („Eliza wczoraj ostro spojrzała”) do słów Franciszka Kniaźnina na głos z towarzy-
szeniem klawikordu (ss. 6–7), Unicki (XVIII/XIX w.), Polonez D-dur na klawikord (ss. 8–9), Józef Elsner, Żal Paster-
ki („On te mi góry za las obrócił”) do słów Franciszka Kniaźnina na głos z towarzyszeniem klawikordu (ss. 10–11), 
Emilia Potocka, Andante z Wariacjami C-dur na klawikord (ss. 12–15), Józef Elsner, Rondo à la Mazurek C-dur na 
klawikord (ss. 16–19).

110, 111, 114–116. l., A, 1–4: brak 
111. p., C, 3–6: brak 
116. p., A, 1: przednutka 

p., B C, 1: przednutka 
117. p., A, 3: przednutka 

p., B C, 3: przednutka 
118. p., A B, 1–4: 

p., A, 5: przednutka 
p., B C, 5: przednutka 

118/119. l., C – brak łuku ( ) przedłużającego dolny
dźwięk f

120. l., C, 1–4: brak 
121. p., A, 3: przednutka 

p., B C, 3: przednutka 
122. p., A, 5: przednutka 

p., B C, 5: przednutka 
122/123. l., A C – brak łuku ( ) przedłużającego dol-

ny dźwięk f
123. p., B, przy 2: brak 

p., B, 2–3: 
p., C, 2–3: brak 

124/125. p., A C – brak łuku ( ) łączącego ostat-
nią nutę a2 w t. 124 z 1. nutą c3 w t. 125
p., B – łuk ( ) łączący ostatnią nutę a2 w t. 124 
z ostatnią nutą e2 w t. 125

124–129. l., C, 1–4: brak 
125. p., A C, 1–4: 
126. p., C, 2–3: brak 
127. p., B, 1–8: 
128 i 129. l., A B C, 1–4: brak 
130. A B C – pauza całonutowa
131. B – pomiędzy pięcioliniami: dol.

C – pod górną pięciolinią: dol:
p., A C, 2–3: 

133. p., C, 1–2, 4–5: 
134. l., B, 3: f-b-d1

135. p., A, 2–3: 
l., A, 1–4: 
l., C, 2, 4: d1

135–137. l., B, 1–4: 
137. p., A, 1–2: 

p., A B, 4–6: brak 
139. l., C, 1–4: brak 
141. p., A, 3–6: brak 
143–145. l., A, 1–4: brak 
145. C – między pięcioliniami: 
146 i 147. l., C, 3–4, 1–4: przeniesienie partii lewej ręki

do górnej pięciolinii
148. p., B, 1–8: 

p., C, 1–8: brak 
149 i 150. p., B, 1–16: 

l., C, 3–4, 1–4: przeniesienie partii lewej ręki do gór-
nej pięciolinii

150. l., C, 3 i 4: d1-f 1

151. p., C, 1–8: brak 
152 i 153. l., C, 3–4, 1–4: przeniesienie partii lewej ręki

do górnej pięciolinii
152–156. p., C, 1–16: brak 
154. l., C, 2: B (zamiast A jako dolna nuta oktawy)
155. l., C, 4: oktawa G-g jako szesnastka
156. p., A, 1–16: brak 

l., B, przed 1 (Es): 
l., C, przed 1 (Es): brak 

157. l., A, 1–16: brak 
157–169. l., C, 1–16: brak 
161. p., A, 1: przednutka 

p., B C, 1: przednutka 
163. p., C, 1–6: 
165. p., A, 1: przednutka 

p., B C, 1: przednutka 
166 i 167. p., A, 1: przednutka 

p., B C, 1: przednutka 
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Egz. druku: PL-Wn Mus.II.17131/11 Cim.

Utwór ten przy użyciu tej samej płyty, oznaczonej znakiem wydawniczym 12, ukazał się również w wydaniu Elsne-
rowskim Trois Rondeaux pour le Clavecin ou Forte Piano w Warszawie w 1804 r. (opis por.: 1. Rondo à la mazurek 
g-moll – A, ss. 6–9).

Egz. druku: PL-Kj 1245 III Mus.

Dalsze wydania:

B

A. Kühnel, Leipzig 1813.

Trois Rondeaux... (opis druku i miejsce przechowywania zob.: 1 Rondo à la mazurek g-moll, źródło B, ss. 3–5).

Utwór ten przy wykorzystaniu tego samego materiału sztycharskiego wyd. również: C. F. Peters, Leipzig, po 1814 r. 
(opis druku i miejsce przechowywania zob.: 1. Rondo à la mazurek g-moll).

C

Lentz, Paris b.d.

Deux / Rondeaux / à la Mazurek et / à la Krakowiak... (opis druku i miejsce przechowywania zob.: 2. Rondo à la 
krakowiak B-dur, źródło C, ss. 2–5).

Alina Nowak-Romanowicz wymienia jeszcze edycję J. Andrégo w Offenbachu z 1807 r.18, której egzemplarz nie jest 
mi znany.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 35; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 319 poz. 14.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 110–114 poz. 11.

Pomijając wydania będące właściwie dokładnymi przedrukami (Elsnera w Warszawie z 1804 r. i Petersa w Lipsku 
z 1813 r.), pozostałe edycje różnią się pomiędzy sobą głównie drobnymi szczegółami graficzno-muzycznymi, wła-
snymi sposobami zapisu nut oraz różnych znaków i oznaczeń muzycznych. Źródła publikowane w Warszawie (A) 
i w Lipsku (B) wykazują najmniej różnic i podają najbardziej zbliżony do siebie tekst nutowy. Aktualne są tu wszyst-
kie uwagi zamieszczone przy omówieniu źródeł do Ronda à la mazurek g-moll i Ronda à la krakowiak B-dur. Dodać 
do nich można typowe błędy drukarskie, wynikające z przemieszczania między innymi oznaczeń dynamicznych 
(por. np. A, t. 91 lub tt. 139–140). W odróżnieniu od nich paryska edycja Lentza zawiera nie tylko drobne różnice 
odzwierciedlające tamtejsze tradycje publikacji utworów fortepianowych, lecz także warianty muzyczne przejawia-
jące się w zmianach przebiegu fragmentów kompozycji, nawet o większych rozmiarach (por. zmodyfikowane prze-
prowadzenie repetycji pierwszego, głównego tematu Ronda).

II. D a t o w a n i e

Rondo à la mazurek C-dur powstało najpewniej w 1803 r. w Warszawie. Ponieważ jednak nr 11 (listopadowy) Wy-
boru opublikowany został prawdopodobnie już w 1804 r., nie można wykluczyć, że utwór napisany został dopiero 
w początkach tego roku.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

A

[Tytuł nagłówkowy, przed 1. akoladą:] Rondo, [nad górnym systemem pięcioliniowym:] przez J. Elsnera. (W wy-
daniu Elsnerowskim Trois Rondeaux pour le Clavecin ou Forte Piano brak w nagłówku: przez J. Elsnera, ponieważ 
nazwisko kompozytora widnieje na karcie tytułowej).

B

[Tytuł nagłówkowy: przed 1. akoladą:] Rondo / à la Mazurek.

C

[Tytuł nagłówkowy: przed 1. akoladą:] RONDO / à la / Mazurek.

18 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 319 poz. 14.
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Najważniejsze edytorskie cechy wszystkich trzech źródeł zostały omówione we wstępach do komentarzy krytycz-
nych obu poprzednich rond. Parę słów poświęcić jednak należy drukowi paryskiemu (C) ze względu na dość istotne 
zmiany, jakie to źródło wprowadza do tekstu muzycznego. Dotyczą one nie tylko drobnych modyfikacji melodyczno-

-rytmicznych (por. np. t. 114 – wersja prezentowana w naszym wydaniu jako ossia, lub tt. 72 i 73), czy wprowadzania 
nut ozdobnych (por. t. 36), lecz także typowego dla tego źródła swobodnego dysponowania zarówno dolnymi jak 
i górnymi pięcioliniami dla notowania położonych na różnych wysokościach poszczególnych nut akompaniamentu 
lewej ręki. W wielu miejscach akordy w lewej ręce oraz niektóre ich wyższe dźwięki, a także wyższe dźwięki figuracji 
akordowych notowane są w kluczu wiolinowym lub przenoszone do górnej pięciolinii. Niekiedy taki rodzaj zapisu 
pozwala uniknąć zmiany klucza, ale nie zawsze poprawia czytelność tekstu nutowego. Wszystkie wprowadzone 
w naszym wydaniu ujednolicenia tego typu notacji – jako cechy charakterystycznej paryskiego druku Lentza – od-
notowano w komentarzu krytycznym i w szczegółowym wykazie wariantów.

Szczególną uwagę w źródle C zwraca też ośmiotaktowy temat główny (tt. 1–8) z drobnymi, ale istotnymi zmianami 
w partii prawej ręki (por. dodaną przednutkę w t. 3), który nie jest powtórzony dokładnie, jak to nakazywały znaki 
repetycji w pozostałych źródłach, ale powtórzenie to jest wypisane z figuracyjnie rozłożonymi akordami w partii 
lewej ręki. W związku z tym liczba taktów w druku wynosi nie 145 – jak w innych źródłach – ale 153. Dla uzyska-
nia zgodności z pierwodrukiem stanowiącym podstawę źródłową i dla ułatwienia korzystania ze szczegółowego 
komentarza krytycznego powtórzone takty 1–8 są oznaczone nie jako 9–16, ale jako 1a–8a. Poniżej przedstawiamy 
zapis tego fragmentu Ronda C-dur według paryskiego druku Lentza (C):

1. p., B, 4–5: 
3. p., A, 1–5: 
3 i 3a. p., C, przed 1: przednutka  (d2)

p., C, 2–7: brak 
4. p., B, 1–2: 

l., A – akord g-h-d1 w kluczu wiolinowym (brak punk-
tów augmentacyjnych przy skrótowym zapisie akor-
du)

7. p., A, 1–5: 
l., C, 1–3: dwa górne dźwięki (d1-f 1) przeniesione 
do górnej pięciolinii, ale połączone wspólną kreską 
z dźwiękiem dolnym (g)

7 i 7a. p., C, 1–6: brak 
7a. l., C, 2–4, 6: dźwięki d1 i f 1 przeniesione do górnej

pięciolinii, ale połączone wspólną kreską z  dźwię-
kiem dolnym (g)

8. p., C, 1–2: brak 
8a. l., C, 1–6: wszystkie dźwięki przeniesione do górnej 

pięciolinii
9. p., B C, 3–5: triola oznaczona 3

C – pomiędzy pięcioliniami: 
9, 11 i 13. C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
11 i 13. p., B C, 3–5: triola oznaczona 3

13. l., C, 1, 2 (dźwięki: d1-f 1) oraz 3 (cis1-e1) przeniesio-
ne do górnej pięciolinii, ale połączone wspólną kre-
ską z dolnym dźwiękiem (g)

15. p., B, 2–3: 
15 i 16. l., B C – wszystkie nuty akordu g-h-d1-f 1 połą-

czone równolegle łukami
l., C – najwyższy dźwięk akordu (f 1) przeniesiony do  
górnej pięciolinii, ale połączony wspólną kreską z dol-
nymi dźwiękami (g-h-d1)

16. p., B, nad 1: kreska staccato
p., B, 2–3: 

17. p., A, 1–5: 
19. p., C, 1–6: brak 
21–23. l., C – wszystkie akordy przeniesione do górnej

pięciolinii
22. p., C, 1–2: brak 
23. p., B C, 1–6: brak 
24. l., A – brak punktów augmentacyjnych przy skróto-

wym zapisie akordu (por. t. 4)
28. p., C, 1–2: brak 
29. p., B C, 1–2: brak 
30. p., A, 2–6: 

p., C, 1–6: brak 
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35. p., C, 2–3: brak 
36. p., C, przed 1: przednutka (e3)

l., C, 1–6: zapisane na górnej pięciolinii, przez co 
uniknięto zmiany klucza, jak w źródle podstawowym

37. p., A B, 5–7: brak 3 przy trioli
l., A, 1–3: 
l., C, brak oznaczenia dynamiki: 
p., C, 5–7: 3 przy trioli

37 i 38. l., C, 1–4: brak 
39. p., A B, 5–7: brak 3 przy trioli

p., C, 5–7: 3 przy trioli
p. i l., B C, 1–4: brak 

40. p., B C, 1–6: brak 
l., B C, 1–4: brak 

41–44. l., C, 1–6: brak 
43. p., B C, 1–3: brak 3 przy trioli
44. p., B C, 1–2: brak 
45. l., A, 1–6: brak 

l., B, 1–6: 
48. l., A, 1–6: brak 
49–52. l., B C, 1–6: brak 
52. l., A, 1–6: brak 
53–64. l., C, 1–6: brak 
56. p., B C, 1–3: 3 przy trioli
62. p., C, 1–2: brak 
63. p., B C, 1–4: brak 

p., 5–7: 3 przy trioli
63–64. B – brak graficznego oznaczenia dynamiki ( )
64. p., B, 1–2: 
65. C – brak oznaczenia dynamicznego 
69. l., C, 1–3: trójdźwięki ósemkowe zamiast ćwierćnu-

ty z pauzą ósemkową
72 i 73. p., B, 1–3: brak 3 przy trioli

p., C, 1–3: 3 przy trioli
l., C, 2: trójdźwięki ćwierćnutowe (g-a-c1) zamiast 
ósemek (a-c1)

78. p., B, 1–6: 
78 i 79. p., C, 1–6: brak 
79. p., B, przed 2: (f 2) 
81. C – pomiędzy pięcioliniami: dol.
83. p., A, 1–4: 
84. p., B C, 1–2: 
84–86. l., C, wszystkie akordy w kluczu basowym
85. p., C, 1–6: brak 
87. l., C – górne dźwięki akordu (f 1 i as1) przeniesione

do górnej pięciolinii, ale połączone wspólną kreską 
z dźwiękiem dolnym (b)

88. p., B C, 1–2: 
l., C, 1–3: dwudźwięk e1-g1 zapisany na górnej pię-
ciolinii

90–95. l., C – partia lewej ręki przeniesiona do górnej
pięciolinii

91. A B – oznaczenie dynamiczne  zapisano na 1. czę-
ści taktu

C – oznaczenie dynamiczne  zapisane osobno dla le-
wej i dla prawej ręki

93. p., A, przed 3:  przypominający
p., C, 3–5: brak 3 przy trioli

94. p., B, przed 1:  przypominający
p., C, przed 1: brak  przypominającego

97. A B C – określenie al piacere zamieniono na: a pia-
cere

99. A – nad górną pięciolinią: dolce
A – pomiędzy pięcioliniami (tt. 98/99): tempo primo
A – nad dolną pięciolinią: 
B – pomiędzy pięcioliniami: brak 
C – brak oznaczenia: tempo primo
C – pomiędzy pięcioliniami: dol: 

101. p., B C, 1–6: brak 
l., A – brak punktów augmentacyjnych przy skróto-
wym zapisie akordu es-g-b

102. p., B, 1–2: 
105. p., C, 1–6: brak 
107. C – przed znakami kasowników, oznaczającymi

zmianę tonacji, zapisano przypominające klucze: wio-
linowy na górnej i basowy na dolnej pięciolinii;
pomiędzy pięcioliniami brak 

107 i 108. l., C, 1–6: brak 
108. p., B C, 1–2: 
109. p., B, 1–6: 

p., C, 1–6: brak 
110. p., B, 1–2: 
111. p., B, 5–7: brak 3 przy trioli
113. C – pomiędzy pięcioliniami: brak graficznego ozna-

czenia crescendo ( )
p., C, 1–6: brak 
l., C, 2, 4, 6: górny dźwięk figuracji akordowej (f 1) 
zapisano na górnej pięciolinii, ale połączono wspól-
nymi kreskami z dźwiękami dolnymi (g-d1)

114. p., B, 3–5: brak 3 przy trioli
C – pomiędzy pięcioliniami: brak graficznego ozna-
czenia crescendo ( )
p., C, 3–5: 3 przy trioli; brak oznaczenia dynamicz-
nego  na 3. części taktu

116. p., B, 3–5: brak 3 przy trioli
p., C, 3–5: 3 przy trioli; brak oznaczenia dynamicz-
nego  na 3. części taktu

120 i 122. p., B, 3–5: brak 3 przy trioli
p., C, 3–5: 3 przy trioli; brak oznaczenia dynamicz-
nego  na 3. części taktu

128 i 133. B C – pod górną pięciolinią: dol.
131. C – pomiędzy pięcioliniami: brak graficznego ozna-

czenia crescendo ( )
137. p., C, 1–2: brak 
139. A – oznaczenie dynamiczne  błędnie przesunięte

z t. 140
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POLONEZY

1. Polonez D-dur

Utwór jest najstarszym znanym polonezem fortepianowym Elsnera, stylistycznie zbliżonym do wczesnych polone-
zów epoki stanisławowskiej. Tę trzyczęściową kompozycję (z triem w tonacji jednoimiennej) cechuje prosta, regu-
larna budowa okresowa typu repryzowego.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk w: Wybór, 1803 nr 4.

Format podłużny, 4º; wymiary: 24,5 x 33 cm; wymiary płyty: 21 x 28 cm; znak wydaw.: 15; 19 s.

Oprócz karty tytułowej dedykacyjnej (por. Wstęp, ss. 19–20) druk zawiera kolejno następujące kompozycje: Józef 
Elsner, Polonez D-dur na klawikord (ss. 4–5), Józef Elsner, Duma jednej Litewki („Gdym się rodziła natura rzekła”), 
autor słów nieznany, na głos z towarzyszeniem klawikordu (ss. 6–7), Roze Monfreuille (XVIII/XIX w.), Polonez 
G-dur na klawikord (s. 8), Izydor Józef Cybulski (XVIII/XIX w.), Polonez B-dur na klawikord (s. 9), Józef Elsner, 
Pieśń („Miłość dar nieba zbyt drogi”) do słów Ludwika Adama Dmuszewskiego (1777–1847) na głos z towarzysze-
niem klawikordu (ss. 10–11), Maciej Kamieński (1734–1821) i J. Andrychiewicz, Wariacje na temat Andante z opery 
Bednarz na klawikord (ss. 12–19).

Egz. druku: PL-KÓ N 246/29 (defekt: brak karty tytułowej).

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 16; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 318 poz. 6; Burhardt, Polonez, s. 157 poz. 
588.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Utwór napisany w Warszawie w 1803 r. lub nieco wcześniej.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

W pierwodruku kreski taktowe umieszczone są osobno na każdej pięciolinii.

W naszym wydaniu zachowano oryginalne i typowe dla druku Elsnerowskiego zapisy niektórych oznaczeń, np.  
w  charakterze akcentu (Polonez, tt. 17 i 21). Zachowano też oryginalną formę znaku obiegnika (grupetto, Polo-
nez, tt. 7 i 9). Rozwiązano natomiast oznaczenia repetycji powtarzających się, zwłaszcza w akompaniamencie, figur 
dźwiękowych (Polonez, tt. 7–10, 23 i 24). W Trio, w którym zwraca uwagę umieszczenie melodii w partii lewej ręki, 
rozwiązano też skrótowe zapisy powtarzanych fragmentów (tt. 1–3 i 11–13). Również w Trio po t. 5. na górnej pię-
ciolinii wyjątkowy w utworach fortepianowych Elsnera znak custosa.

W niektórych miejscach, zwłaszcza w typowych dla poloneza formułach kadencyjnych, uzupełniono łuki, umiesz-
czając je w nawiasach kwadratowych, bez zamieszczania w takich przypadkach specjalnych informacji w szczegó-
łowym wykazie korektur.

P o l o n e z

[tytuł nagłówkowy przed 1. akoladą:] Polonez, [nad gór- 
nym systemem liniowym:] przez J. Elsnera

1. p., l., 1–5: 
2. p., 2–3: 
7 i 9. p., pomiędzy 1, 2.: 

17. l., 1–2: wiązanie łamane 
18. l., 5–6: wiązanie łamane 
21. l., 1–2: wiązanie łamane 
24. l., przed 3 (a): 
po 26. pomiędzy pięcioliniami: dal Segno (tt. 7–14)

T r i o

[przed 1. akoladą:] Trio

1. l., 1–3, 5/2. 1: 
11. l., 1–4: 
13. l., 2–5: 

14. l., 3, 4: w kluczu wiolinowym
brak zaznaczenia powtórzenia kropkami przed ostatnią 
kreską taktową
po 14. pomiędzy pięcioliniami: Polo: da capo
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2. Polonez C-dur

Polonez C-dur jest jednym z pierwszych w polskiej twórczości fortepianowej polonezów z triem w tonacji paralelnej. 
Przy stosunkowo prostych środkach harmonicznych w utworze tym występuje nieregularna budowa zdań i poja-
wiają się zakłócenia w ich okresowej symetrii spowodowane przez rozwinięcia ewolucyjne.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk w: Wybór, 1805 nr 5.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 35 cm; wymiary płyty niewidoczne; [2], 20 s.

Druk zawiera poza kartą tytułową kolejno następujące kompozycje: Heinrich Gherard Lentz (1764–1839), Larghet-
to (wariacje) na pianoforte (ss. 1–11), Józef Elsner, Duma Luidgardy („Powieycie wiatry”) do słów Franciszka Kar-
pińskiego na głos z towarzyszeniem pianoforte (ss. 12–13), Karboski (XVIII/XIX w.), Polonez F-dur na pianoforte 
(ss. 14–15), Seweryn Tyszkiewicz (1770–1840), Polonez C-dur na pianoforte (ss. 16–17), Józef Elsner, Polonez C-dur 
na pianoforte (ss. 18–19) oraz Dodatek na gitarę angielską: Allegretto: „Pani taka teraz moda” z komedio-opery Sie-
dem razy jeden Józefa Elsnera (s. 20).

Egz. druku: PL-Kj 1347 III Mus.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 36; Dorabialska, Polonez, s. 87; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 83, 320 poz. 17; 
Burhardt, Polonez, s. 157 poz. 591.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 104–106 poz. 9.

II. D a t o w a n i e

Polonez powstał w Warszawie w 1805 r.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Podobnie jak w innych drukach Elsnerowskich, łuki o znaczeniu artykulacyjnym wyznaczane są mało precyzyjnie. 
Starając się zachować ich oryginalną postać uzupełnienia brakujących łuków umieszczano w nawiasach kwadratowych. 
Zachowano oryginalne oznaczenia dynamiczne ( ), nie zastępując ich współczesnymi oznaczeniami sforzato ( ).

Wszystkie przednutki, bez względu na to, jaką wartość ma nuta, którą poprzedzają, są notowane w pierwodruku 
jako szesnastki i nie są łączone łuczkami z nutą główną.

Specyficzne dla tego druku są znaki graficzne wskazujące na repetycje dłuższych odcinków kompozycji, znaki (se-
gno), od których należy rozpocząć powtarzanie (w formie falistych kreseczek umieszczonych na wszystkich pięciu 
liniach), oraz forma obiegnika (grupetto).

P o l o n e z

[tytuł nagłówkowy nad górną pięciolinią:] Polonez przez 
I. Elsnera
1. p., nad 1: 

p., 1: w trójdźwięku e-g-c1 dźwięki e i g zapisano na 
dolnej pięciolinii, a dźwięk c1 na górnej

3. p., 5–7: 
5. pomiędzy pięcioliniami: dolc.
7. p., 1–7: zapis rytmiczny: 

p., 3–8: 
8. l., 2–5: 

9 i 10. l., 1–6: brak 
11. p., 4–6: wiązania 
12 i 13. p., 5–7: wiązania 
14. p., pod 2, 4, 6: pauzy ósemkowe ( )
16 i 17. p., 2–3: 
17. p., 1: d2

20. l., 1–4: brak 
21. p., 3–4: 
22. l., 2–5: 
po 27. pomiędzy pięcioliniami: Dal Segno (tt. 5–15)

T r i o

[nad górną pięciolinią:] Trio

2 i 3. l., 2–5: 
4. p., 2–10: 
5. p., 2–5: 
6. p., nad 1: 

8. p., 3–10: 
10. p., 3–12: 
11. p., 2–10: 
12. p.,3–10: 
13. l., 1–10: 
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3. Polonez C-dur

Utwór prezentuje typ fortepianowej miniatury tanecznej o charakterze użytkowym, o prostej, miejscami nieregu-
larnej budowie okresowej, z silnymi kontrastami dynamicznymi ( – ) i typowym dla muzyki fortepianowej 
Elsnera łączeniem rytmu dwójkowego z trójkowym.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk w: Wybór, 1805 nr 7.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 35 cm; wymiary płyty niewidoczne; 20 s.

Druk zawiera poza kartą tytułową kolejno następujące kompozycje: Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann (1776–
1822), Sonata na pianoforte (ss. 1–11), Józef Elsner, Szczęśliwość („Niech komu wielka nadzieja zabłyśnie”) do słów 
Franciszka Karpińskiego na głos z towarzyszeniem pianoforte (ss. 12–13), Józef Elsner, Polonez C-dur na pianofor-
te (ss. 14–15), Józef Elsner, Polonez Es-dur na pianoforte (ss. 16–17), Józefina Weinert, Polonez B-dur na pianoforte 
(ss. 18–19), Dodatek na gitarę hiszpańską: Mühlhausen, Andante: „Oby te jęki” (s. 20).

Egz. druku: PL-Kj 1347 III Mus.; PL-Wn Mus.II.20723 Cim.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 36; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 83, 320 poz. 18; Burhardt, Polonez, s. 158 
poz. 592.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 107–109 poz. 10.

II. D a t o w a n i e

Utwór powstał w Warszawie w 1805 r.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Brak oznaczeń tempa.

Na początku środkowej części Tria, gdzie jednocześnie znajduje się kulminacja dynamiczna, o zakłóconej budowie 
okresowej, ale wyrównanej niewielkim dwutaktowym fragmentem o charakterze łącznikowym, pojawia się wychy-
lenie do tonacji pokrewnej.

Łuki o znaczeniu artykulacyjnym, dotyczące frazowania lub wskazania na grę legato, zachowano w miejscach, w któ- 
rych pojawiają się w pierwodruku. Jednak z powodu ich niekonsekwentnego stosowania i niedokładnego kreślenia, 
w nielicznych miejscach wprowadzono uzupełnienia umieszczane w nawiasach kwadratowych oraz doprecyzowa-
no ich rysunek, odnotowując wprowadzone zmiany i zamieszczając informację o ich oryginalnym kształcie i zakre-
sie w szczegółowym wykazie korektur. Zachowano natomiast łuki nad triolami (Trio, tt. 2 i 4 oraz 18 i 20), bo mogą 
one mieć znaczenie artykulacyjne jako oznaczenia legato.

Uwspółcześniono zapisy graficzne akcentów ( ), znaków repetycyjnych oraz oznaczeń miejsc, od których należy 
rozpoczynać powtórzenie (por. komentarz do Poloneza C–dur nr 2).

P o l o n e z

[tytuł nagłówkowy nad górną pięciolinią:] Polonez. przez 
J. Elsnera

2. l., 1: A
5. p., 3–5: 

l., 5–6: 
7. p., 2–5: 
9. l., 3–6/11. 6: zapisano tylko górne dźwięki oktaw;

dźwięki dolne zaznaczone słownie: octava
11. p., 6–8: 

12. p., 3–8: 
l., 2–5: 

13. l., 2–5: 
14. l., zanotowany w kluczu wiolinowym
16 i 18. p., 2–7: 
19. p., 6: przednutka 
20 i 23. p., 1, 4, 7: przednutki 
po 27. pomiędzy pięcioliniami: Dal Segno (tt. 5–14)

14. p., 3–9: 
15. pomiędzy pięcioliniami: dolce. 

19. kreska kończąca takt bez znaku repetycji
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4. Polonez Es-dur

Polonez utrzymany jest w typie fortepianowej miniatury tanecznej. Cechuje go prostota środków kompozytorskich 
oraz stosunkowo zróżnicowana faktura, pozbawiona w zakresie struktury melodycznej, rytmicznej i dynamicznej 
większych kontrastów, co – przy utrzymaniu Tria w tonacji jednoimiennej i powtarzalności motywicznej (Polonez, 
tt. 1–2, Trio, tt. 7–8) – nadaje kompozycji jednolity wyrazowo charakter.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk w: Wybór, 1805 nr 7 (dane dotyczące druku, opis, zawartość, 
miejsce przechowywania zob.: komentarz do Poloneza C-dur nr 3).

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 36; Nowak-Romanowicz, Elsner, s. 320 poz. 19; Burhardt, Polonez, s. 158 poz. 593.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 98–100 poz. 7.

II. D a t o w a n i e

Utwór powstał w Warszawie w 1805 r. lub nieco wcześniej.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Zasady opracowania tego Poloneza w zakresie uaktualnienia grafiki nutowej i innych oznaczeń muzycznych, zwłasz-
cza artykulacyjnych (łuki), nie różnią się od zastosowanych przy poprzednim, bliźniaczym Polonezie C-dur (nr 3), 
bezpośrednio poprzedzającym w pierwodruku Polonez Es-dur.

Brak oznaczeń tempa.

W t. 13 w Polonezie oznaczenie graficzne diminuendo, zanotowane w skróconym kształcie, można interpretować 
jako akcent na 2. dźwięku w prawej ręce (b2).

Przednutka w t. 19 Poloneza, której wartość jest o połowę mniejsza od nuty głównej, może być wykonana jako 
przednutka długa, co stwarza możliwość sposobu odtworzenia ostatniej ćwiartki w tym takcie jako grupy czterech 
szesnastek.

P o l o n e z

[nad górną pięciolinią:] Trio

1. p., 3–4: wprowadzono łuk na zasadzie analogii z t. 17
2. p., 1–3: zachowano łuk nad triolą, bo może on mieć

znaczenie artykulacyjne jako legato (por. tt. 4, 18 i 20)
3. p., 4–8: 
4. p., 1–3: na zasadzie analogii z t. 2 wprowadzono łuk

oznaczający legato oraz 3 oznaczającą triolę
5. p., 3–8: 
6. p., nad 3, 6: znaki obiegnika 

l., 1–6: cały takt w kluczu wiolinowym
7. p., 5–8: wprowadzono łuk na zasadzie analogii z t. 23
9. l., 3–6/11. 6: w pierwodruku zapisano tylko górne

dźwięki oktaw; dźwięki dolne zaznaczone słownie: 
octava

12. p., 2–7: 
12 i 13. l., 3–4: 
14. p., 3–7: 

p., przed 7 (es2): zbędny 
18 i 20. p., 1–3: zachowano łuk nad triolą, bo może on

mieć znaczenie artykulacyjne jako legato (por. tt. 2, 4)
21. p., 3–8: 
22. p., nad 3, 6: znaki obiegnika (por. t. 6)

l., cały takt zapisany w kluczu wiolinowym
l., 1–6: 

[tytuł nagłówkowy nad górną pięciolinią:] Polonez. przez 
J. Elsnera

1. p., l., 4–7: 
2. p., 4–8: 
10. p., 2–4: 
11. l., 2–10: 
14. p., 3–6: 
16. p., 1–5: 

18. p., 2–6: 
19. p., 9: przednutka 
20. p., 2–6: 

l., 2–5: 
21. p., 2–7: 
22. p., 2–7: 
23. p., 3–8: 
po 24. pomiędzy pięcioliniami: Dal Segno (tt. 3–14)

T r i o
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5. Polonez B-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk w: Wybór, 1805 nr 11.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 35 cm; wymiary płyty niewidoczne; [2], 19 s.

Druk zawiera poza kartą tytułową kolejno następujące kompozycje: Maciej Kamieński, Duma na kształt ronda 
d-moll na pianoforte (ss. 1–4), Józef Elsner, Do Zabłockiego, mazurek („Oczęta Zosi, oczęta żywe”) do słów Francisz-
ka Kniaźnina na głos z towarzyszeniem pianoforte (s. 5), Antoni Wejnert (1751–1850), Tema z wariacjami z opery 
Siedem razy jeden Józefa Elsnera na pianoforte (ss. 6–9), Józef Elsner, Do Filonie („Filonie! ty lubisz wiosnę”) do słów 
Franciszka Kniaźnina na głos z towarzyszeniem pianoforte (ss. 10–11), Michał Kleofas Ogiński, Polonez Es-dur na 
pianoforte (ss. 12–13), Józef Elsner, Polonez B-dur na pianoforte (ss. 14–15), Józef Elsner, Polonez d-moll na piano-
forte (ss. 16–17), Dodatek na gitarę angielską: Andantino: „Między rozumem i pieknością” z komedio-opery Stary 
trzpiot Józefa Elsnera.

Egz. druku: PL-Kj 1347 III Mus. (defekt, zachowane tylko Trio); PL-Wn Mus.II.20723 Cim.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 36; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 82, 320 poz. 20 (opis źródła autorka opar-
ła na znanym jej wyłącznie zdefektowanym egzemplarzu PL-Kj); Burhardt, Polonez, ss. 158–159 poz. 594.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 90–92 poz. 4.

II. D a t o w a n i e

Utwór powstał w Warszawie w 1805 r. lub nieco wcześniej.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

W Polonezie brak oznaczeń tempa.

W t. 4 i przy powtórzeniu w t. 23 zachowano oryginalny zapis przednutek (2–4). Prawdopodobna jest w tym miejscu 
możliwość zastosowania ozdobnika w klasycznej formie obiegnika.

W t. 8 łuk w prawej ręce zaznaczony niedokładnie; w obecnym wydaniu przyjęto, że obejmuje on wszystkie grupy 
szesnastkowe w takcie, tworzące stosunkowo jednolitą frazę muzyczną.

W Trio pierwsza triola w t. 1 (i analogicznym do niego t. 13) zaznaczona jest nad główkami nut łukiem i umiesz-
czoną pod nim cyfrą 3.

W partii prawej ręki, w t. 9 pomiędzy 1. i 2. oraz 3. i 4. nutą, a także w t. 10 pomiędzy 1. i 2. nutą w pierwodruku 
znajdują się znaki obiegnika. W pierwszym i trzecim przypadku mają one typowy kształt grupetto bez pionowej 
kreseczki (rzadziej spotykany w drukach Elsnerowskich), w drugim – formę zmniejszoną, przekreśloną pionową 
kreseczką. Obie formy mają bez wątpienia takie samo znaczenie. Zarówno ten pozbawiony konsekwencji zapis, jak 
również brak obiegnika pomiędzy 5. i 6. nutą w t. 9, traktuje się jako zaniedbania drukarskie. Sposób wykonania 
tego fragmentu kompozycji podano poniżej w szczegółowym wykazie wariantów.

P o l o n e z

[tytuł nagłówkowy nad górną pięciolinią:] Polonez. przez 
J. Elsnera

6. l., 2–4: 
8. p., 2–7: 
11. p., 1: istnieje możliwość traktowania przednutki 

jako appogiatury (por. ossia)

14. p., 2–7: 
15. l., 1: trójdźwięk f-a-c1 zmieniono na dwudźwięk f-a

na zasadzie analogii z t. 13.
16. p., 4–9: 
19. p., 1–8: zapis rytmiczny całego taktu: 
po 21. pomiędzy pięcioliniami: Dal Segno (tt. 3–12)

T r i o

[nad górną pięciolinią:] Trio

2. p., 1–6: 
4. p., 4/5. 1: 
5. p., 3–7: 

11. p., 1–6: 
p., 6/12. 1: 

12. p., 2–6: 
17. p., 5/18. 1: 
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6. Polonez d-moll

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk w: Wybór, 1805 nr 11 (dane dotyczące druku, opis, zawartość, 
miejsce przechowywania zob.: komentarz do Poloneza B-dur nr 5).

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 36; Dorabialska, Polonez, s. 86 odn. 235; Nowak–Romanowicz, Elsner 1957, s. 320 
poz. 21; Burhardt, Polonez, s. 159 poz. 595.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 96–97 poz. 6.

II. D a t o w a n i e

Utwór powstał w Warszawie w 1805 r. lub nieco wcześniej.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Wszystkie przednutki mają w zapisie w pierwodruku wartość o połowę mniejszą od nuty głównej, przed którą 
stoją, i nie są z nią połączone łukiem.

W t. 10 (i analogicznie w t. 26) Poloneza uwspółcześniono formę graficzną znaków akcentowych, które w  pier-
wodruku mają następujący kształt: .

P o l o n e z

T r i o

[tytuł nagłówkowy nad górną pięciolinią:] Polonez. przez 
J. Elsnera

1. l., 3–4: 
3. l., 3–7: 
5. między pięcioliniami: dolce. 
6. p., 6/7, 1: 

l., 1–6: 
7. p., 3–5: 
8. p., przed 4: 
9. l., 1–4/12. 2: zapis tylko górnych dźwięków oktaw, któ-

rych realizacja zaznaczona jest poniżej określeniem: 
octava i szeregiem poziomych kresek, wyznaczających 
zasięg takiego wykonania

11. p., 3–8: 
13. p., 1, 2: staccato wprowadzono na zasadzie analogii

z t. 15
l., 2–6: 

15. p., 4–5: 
17. l., cały takt w partii lewej ręki zapisany w kluczu ba-

sowym.
18. p., 3–4: 
19. p., 1, 2: staccato wprowadzono na podstawie analogii 

z t. 15
p., 4–5: 

po 20. pomiędzy pięcioliniami: Dal Segno. (tt. 5–12)

T r i o

[nad górną pięciolinią:] Trio

3. p., 1–6: zapis rytmiczny  (por. t. 15)
p., 2–6 (7): 

6. p., 2–7: 
9. p., pomiędzy 3, 4: 

l., 1–6/10, 1: wydrukowane tylko górne dźwięki oktaw, 

a sposób realizacji określa w pierwodruku umieszczo-
ne poniżej określenie: octava z kreskami poziomymi 
wyznaczającymi zakres tego skrótowego zapisu.

15. p., 1–6: zapis rytmiczny  (por. t. 3)
p., 1–3: 
p., 5–8 (w pierwodruku 4–6): 

16. p., 2–6: 

[nad górną pięciolinią:] Trio

4. p., zapis rytmiczny: 
l., 1–4: łuk legato wprowadzono na zasadzie analogii 
z t. 16

5. p., 1–4: 
6. p., zapis rytmiczny: 
7. p., 2–6: 

8. p., zapis rytmiczny: 
9. p., 2–7: 
10. p., 3–7: 
12. p., 1–4: 
14. p., 1–5: 
16. p., zapis rytmiczny:  (por. t. 4)
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7. Polonez Es-dur

Stylistycznie utwór reprezentuje wczesną fazę polonezów klasycznych, a swym charakterem zbliżony jest do stylu 
sonatin bezpośrednich następców klasyków wiedeńskich. Typowe dla faktury fortepianowej figuracje akordowe, 
a także stosowanie w Trio na szeroką skalę i na dość długich odcinkach techniki krzyżowania rąk i względnie szyb-
kie przerzuty prawej ręki na znaczne odległości w stosunkowo krótkim czasie należą do skromnego, ale dość często 
używanego przez Elsnera repertuaru efektów pianistycznych i wirtuozowskich. 

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk w: Wybór, 1805 nr 12.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 35 cm; wymiary płyty niewidoczne; [2], 19 s.

Poza kartą tytułową druk zawiera kolejno następujące kompozycje: Józef Elsner, Muzyka baletowa z melodramatu 
Nurzahad na pianoforte (ss. 1–9), Maciej Kamieński, Andante F-dur na pianoforte (ss. 9–13), Józef Elsner, Polonez 
Es-dur na pianoforte (ss. 13–15), Józef Elsner, Polonez B-dur na pianoforte (ss. 16–17), Józef Elsner, Andantino  
(„W raiu naszego Proroka”) z melodramatu Nurzahad na głos z towarzyszeniem pianoforte (ss. 18–19).

Egz. druku: PL-Kj 1347 III Mus.; PL-Wn Mus.II.20723. Cim.; PL-Wp n. 655/12 Cim.; PL-Tu V 2182.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 36; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 84, 320 poz. 22;

Burhardt, Polonez, s. 159 poz. 596.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 101–103 poz. 8.

II. D a t o w a n i e

Polonez Es-dur powstał podczas pobytu kompozytora w Warszawie, najprawdopodobniej w 1805 r.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

W triolach (Polonez, tt. 13 i 14) wszystkie trzy nuty połączone są łukami i oznaczone cyfrą 3.

Zachowano – zgodnie z pierwodrukiem – różnice w oznaczeniach akcentów dynamicznych:  i  (forzando), na-
wet w analogicznych i powtarzających się taktach kompozycji, a także znaki staccato w Trio, t. 24 (w formie piono-
wych kreseczek) i 25 (w formie kropki), mimo ich braku w analogicznych tt. 6 i 7, ponieważ nie istnieją wystarcza-
jące powody dokonywania w tych miejscach ujednoliceń zapisu muzycznego.

W t. 7 Poloneza w partii prawej ręki łuk obejmujący tylko nuty 6 i 7 odnosi się do całej grupy czterech szesnastek 
(nuty 5–8).

P o l o n e z

[tytuł nagłówkowy nad trzecim (licząc od góry) syste-
mem pięcioliniowym:] Polonez. przez J. Elsnera

1. p., 2–5: 
l., 3–5: 

2. p., 3–6: 
4. p., 1–12:  uzupełniony na zasadzie analogii

z t. 22
l., 1: 

5–7. p., 1–2: 
9. p., 6–9: 

10. p., 2–4, 6–8, 10–12: 
13. p., 1–6: zapis rytmiczny: 

p., 2–4: 
14. l., 1, 3, 5 (dolna nuta): c1

19. p., 2–4: 
20. p., przed 3:  na wysokości dźwięku c2

l., 4: zbędny  przed d1

21. p., 1–2: 
22. p., 2–9: 
po 22. pomiędzy pięcioliniami: Dal Segno (tt. 5–12)

T r i o

[nad ostatnim systemem pięcioliniowym na s. 14:] Trio

1. nad górną pięciolinią: scerzando
3. p., 3–6: 
7. p., 2–3: 

p., 6–7: 

8. p., 2–4: 
10. p., 3–6: 
11. p., 1–3: 
12. p., 2–5: 
14. p., 2–7: 
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8. Polonez B-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk w: Wybór, 1805 nr 12 (dane dotyczące druku, opis, zawartość, 
miejsce przechowywania zob.: komentarz do Poloneza Es-dur nr 7).

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 36; Nowak-Romanowicz, Elsner, ss. 84, 320 poz. 23;

Burhardt, Polonez, s. 159 poz. 597.

Wyd. współczesne: Polska muzyka klawiszowa, ss. 93–95 poz. 5.

II. D a t o w a n i e

Utwór – podobnie jak poprzedni Polonez Es-dur nr 7 – powstał w Warszawie, najprawdopodobniej w 1805 r.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

W całym utworze brak oznaczeń tempa.

Triole (Polonez, tt. 2 i 6; Trio, t. 3 i przy repetycji t. 17) oznaczone łukiem i cyfrą 3.

W partii lewej ręki w t. 8 Poloneza zapisano tylko górne dźwięki oktaw (nuty 3–6), a na konieczność wykonania 
dźwięków dolnych wskazuje umieszczone poniżej słowo: octava. W t. 9 prowadzenie partii lewej ręki w oktawach 
nakazują poziome kreski przedłużające wymagające dalszego wykonywania oktaw. Można sądzić, że działanie tego 
skrótowego zapisu rozciąga się na t. 11, jak to przedstawiono w naszym wydaniu, a być może również na takt następny.

W tt. 19 i 20 Poloneza pozostawiono bez próby ujednolicenia zróżnicowany w obu taktach oryginalny zapis partii 
lewej ręki, nie widząc powodu do ich upodobnienia i stąd wyróżnienia którejkolwiek z wersji.

Wszystkie przednutki używane w Trio mają wartość o połowę mniejszą od nuty głównej i nie są z nią połączone 
łukiem. W t. 12, w partii prawej ręki, istnieje możliwość interpretacji nut ozdobnych jak przednutek długich, co 
w naszym wydaniu zostało ukazane jako ossia.

Uzupełnienia oznaczeń artykulacyjnych w pierwszym odcinku Tria i odpowiednio przy jego powtórzeniu na końcu 
tej części kompozycji oraz wynikające stąd ujednolicenie obrazu nutowego i muzycznego wprowadzono wobec bra-
ku przeciwwskazań do tego rodzaju interpretacji.

P o l o n e z

[tytuł nagłówkowy nad górną pięciolinią:] Polonez. przez 
J. Elsnera

3. p., nad 2: 
8. l., pod 3–6 (b as g ges): octava.
9. p., 4–6: 

l., pod 1–6 poziome kreski przedłużające działanie 
terminu: octava

19. p., 2–5: 
22. p., 2–7: 
po 22. pomiędzy pięcioliniami: Dal Segno. (t. 5–14).

16. p., przed 2:  (przesunięte o jedną ósemkę wstecz)
21. p., 2–4: ; w naszym wydaniu łukiem objęto

nuty 2–8 na zasadzie analogii z t. 3

22. p., przed 2:  na wysokości dźwięku d
25. p., 2–3:

l., przed 4: brak oznaczenia klucza basowego

[nad górną pięciolinią:] Trio

1. pomiędzy pięcioliniami: dolc.
l., 1–5: 

8. p., 4: es 2

9. p., 2–4: 
9 i 10. p., 1–6: zapis rytmiczny: 

10. p., 2–8: 
15. p., 5/16. 1: 
17. p., 5/18. 1: 
20. p., 2–7: 
21 i 22. p., 2–6: 

T r i o
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9. Polonez B-dur na temat opery 
Axur, król Ormus  Antonia Salieriego

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest druk w: Trois Polonaises / arrangées pour le Clacvecin / Composées et  
Dediées / A MADAME / ANGELIQUE SCHRÖDER / NÉE TAUBER / Par / Joseph Elsner. / No 2356 / A OFFENBACH 
s/M, / chez Jean André Prix 30 ж [1807]

Format podłużny, 4º; wymiary: 24 x 32 cm; wymiary płyty: 20 x 26 cm; znak wydaw. 2356; 7 s.

Druk zawiera: Polonez B-dur (ss. 2–3), Polonez Es-dur (ss. 4–5), Polonez C-dur (ss. 6–7).

Egz. druku: PL-Wp Mus. n. 660 Cim.

Lit.: Burhardt, Polonez, s. 160 poz. 598.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Utwór został skomponowany w Warszawie, najpóźniej w 1807 r.; dokładną datę trudno ustalić. Prapremiera hero-
iczno-komicznej pięcioaktowej opery Axur, re d’Ormus Antonia Salieriego, do której włoskie libretto napisał Loren-
zo Da Ponte według Tarare Pierre’a Augustina de Beaumarchais, odbyła się w wiedeńskim Burgtheater w 1788 r., już 
w następnym roku pokazała ją w Warszawie trupa włoska, a od 1793 r. grana była przez artystów polskich w tłuma-
czeniu Wojciecha Bogusławskiego. Elsner poznał operę jeszcze w Wiedniu w latach 1789–1791, a następnie zetknął 
się z nią incydentalnie w 1795 r. we Lwowie, gdzie zamierzał ją wykonać Wojciech Bogusławski19. Po przeniesieniu 
się do Warszawy w 1799 r., jako dyrygent orkiestry Teatru Narodowego, Elsner wystawiał ją wielokrotnie. Opera 
Salieriego cieszyła się tu ogromną popularnością, należała do ulubionych i najczęściej wykonywanych utworów 
operowych, i utrzymywała się w repertuarze Teatru Narodowego przez wiele lat. W latach 1802–1807 z zespołem 
tego teatru Elsner dyrygował nią również na gościnnych występach w Poznaniu i Kaliszu20.

Nie jest wykluczone, że Polonez B-dur – podobnie zresztą jak i dwa pozostałe polonezy (Es-dur i C-dur), wydane 
łącznie w  oficynie Jeana Andrégo w Offenbachu – był gotowy już przed podróżą Elsnera do Niemiec i Francji 
w 1805 r., ponieważ wiadomo, że zabrał ze sobą kilka własnych kompozycji, w tym drobne utwory fortepianowe, 
z zamiarem opublikowania ich tam drukiem po nawiązaniu kontaktów z wydawcami zagranicznymi21.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Utwór utrzymany w stylu haydnowsko-mozartowskim ma typową formę poloneza, jednak bez początkowych taktów 
wstępnych. Rozpoczyna się tematem głównym, powtórzonym dwukrotnie jako część A (tt. 1–10) na początku kom-
pozycji i po części B (tt. 19–30). W pierwodruku zastosowano zapis skrótowy, notując po części B pierwsze dwa takty 
tematu głównego i odnosząc dalszy ciąg kompozycji do znaku  (słownie: dal Segno), umieszczonego na początku 
t. 3. W naszym wydaniu rezygnujemy z zapisu skrótowego, rozpisując dokładnie pełny tekst muzyczny kompozycji.

Brak oznaczeń tempa.

W t. 10 błędnie zanotowana przednutka, przez co zniekształcona została struktura harmoniczna typowej dla formy 
poloneza kadencji. Charakterystyczny dla poloneza melodyczny zwrot kadencyjny wymaga potraktowania zastoso-
wanej w tym miejscu i poprzedzającej dźwięk b2 o wartości półnuty przednutki (błędnie zanotowanej w pierwodru-
ku na wysokości dźwięku g 2) jako przednutki długiej.

P o l o n e z

19 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 32, 39.
20 Szwankowski, Teatr, s. 248 poz. 26.
21 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 97n. 

[tytuł nagłówkowy: przed 1. akoladą:] Nro 1. / Polonaises

[nad górną pięciolinią:] de l’Opera „Axur Roi d’Ormus”

5. p., 2: 
l., 9–12: 

6. p., nad 1: 
9. p., 6–10: 

p., 11/10, 1: 
10. p., 5: przednutka  (g 2)

p., 6:  (b2)
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10. Polonez Es-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest druk w: Trois Polonaises / arrangées pour le Clacvecin / [...] / Par / Joseph 
Elsner [...] (dane dotyczące druku, jego opis, zawartość i miejsce przechowywania zob.: komentarz do Poloneza 
B-dur nr 9).

Lit.: Burhardt, Polonez, s. 160 poz. 599.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Utwór powstał w Warszawie, prawdopodobnie wkrótce przed jego publikacją drukiem w Offenbachu w 1807 r. Nie 
jest jednak wykluczone, że Polonez ten został napisany przed wyjazdem Elsnera do Niemiec, gdzie Elsner z pewno-
ścią odwiedził oficynę Jeana Andrégo w Offenbachu, i do Francji w 1805 r.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

W Polonezie brak oznaczeń tempa.

W początkowych taktach wstępu oznaczenia dynamiczne  i , niezbyt dokładnie zanotowane w pierwodruku, nie 
są jednoznaczne i pozwalają na różne ich interpretacje. Dotyczy to zwłaszcza podwójnych znaków dynamicznych 

 umieszczonych na początku tt. 1 i 2. Kontekst muzyczny i właściwości artykulacyjne tych fragmentów kompo-
zycji wskazują, że znak  może odnosić się do pierwszej połowy taktu (ósemki 1–3), a znakiem  objęta jest druga 
połowa taktu (ósemki 4–6). W podobny sposób interpretować można znak , usytuowany w połowie t. 3.

W taktach powtarzanych 5–6 i 7–8 oraz 13–14 i 15–16 ujednolicono artykulację uzupełniając brakujące łuki.

Mimo zmiany klucza basowego na klucz wiolinowy w końcu t. 5 w partii lewej ręki, w t. 6 na początku dolnej 
pięciolinii umieszczono klucz basowy z odpowiednimi dla tonacji Es-dur znakami chromatycznymi, zastąpiony 
bezpośrednio później kluczem wiolinowym.

Trio utrzymane jest w tonacji jednoimiennej z Polonezem, różni się jednak od niego charakterem (scherzando – ter-
min wpisany pomiędzy pięcioliniami) i fakturą (staccato w partii lewej ręki, oznaczone małymi pionowymi kresecz-
kami, lekko pogrubionymi w górnej części, oraz słowem staccato, umieszczonym pod dolną pięciolinią). W naszym 
wydaniu zachowano kreseczki staccato tylko w tych miejscach, w których zapisane są w pierwodruku, bez uzupeł-
niania ich w innych fragmentach tej części utworu, gdzie ze względu na podobieństwo motywiczne i fakturalne (np. 
tt. 7 i 8) mogłyby one również znajdować zastosowanie.

Dotyczące frazowania łuki w początkowej części Tria w partii prawej ręki (tt. 1–4) zanotowane są w pierwodruku 
niestarannie i niedokładnie. Ich zapisy ujednolicono, wprowadzając uzupełnienia tylko na podstawie notacji miejsc 
analogicznych.

P o l o n e z

13–15. l., 1–6:  (wiązania łamane przy skrótowym
zapisie)

16. l., 1–4:  (wiązania łamane przy skrótowym za-
pisie)

20. l., 1–4: 
l., 5: b (zmieniono na d1 na zasadzie analogii do t. 2)

po 20. pomiędzy pięcioliniami: dal Segno (tt. 3–10)

[przed 1. akoladą:] Nro 2 / Polonaises

2. p., 2–4: 
5 i 7. p., 1–7: zapis rytmiczny: 
6. p., 8–10: 
13. l., 1–2, 3–4, 5–6: wiązania łamane 

14. p., 3–5: 
l., 1–2: wiązanie łamane 

15. l., 1–2, 3–4, 5–6: wiązania łamane 
16. p., 3–7: 

l., 1–2: wiązanie łamane 

[nad 1. akoladą:] Trio
1. p., 2–7: 
5 i 6. p., 1–4: 

7. p., zbędny  przed h1

11. p., 1–5, 7–9, 11/12. 1: 
po 12. pomiędzy pięcioliniami: Trio Da Capo (tt. 1–8)

T r i o
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11. Polonez C-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest druk w: Trois Polonaises / arrangées pour le Clacvecin / [...] / Par / Joseph 
Elsner [...] (dane dotyczące druku, jego opis, zawartość i miejsce przechowywania zob.: komentarz do Poloneza 
B-dur nr 9).

Lit.: Burhardt, Polonez, s. 160 poz. 600.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Podobnie jak poprzednie polonezy, B-dur nr 9 i Es-dur nr 10, utwór został napisany w Warszawie, najprawdopodob-
niej wkrótce przed jego publikacją w oficynie Jeana Andrégo w Offenbachu w 1807 r. Przypuszczać jednak można, że 
powstał nieco wcześniej, przed podróżą muzyczną lub z okazji wyjazdu kompozytora do Niemiec i Francji w 1805 r.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Pierwodruk zawiera szereg istotnych pomyłek w zapisie nutowym. Dotyczą one błędnie zanotowanych form zwro-
tów rytmicznych początkowych fragmentów tt. 1, 2, 6, 8, 21 i 22. W związku z tym powstała konieczność dokonania 
zasadniczych zmian i ujednolicenia tych fragmentów Poloneza. Przyjmując, że pierwsze nuty w tt. 1 i 2 w partii 
prawej ręki we wstępie Poloneza oraz w tt. 21 i 22 w partii lewej ręki w drugiej części Poloneza mają wartość ósemki 
z kropką, zapis trzech lub czterech (jak w t. 2.) nut, uzupełniających wartość pierwszej ćwiartki w takcie, musiał 
ulec zmianie (por. szczegółowy wykaz korektur). Stosownie do tego ujednolicono zapis analogicznych zwrotów 
rytmicznych w tt. 6 i 8 (a także odpowiednio przy powtórzeniu w tt. 23 i 24) w partii prawej ręki, dodając punkt aug-
mentacyjny, przedłużający wartość pierwszych nut ósemkowych (d² i c²). W t. 21 w partii lewej ręki układ rytmiczny 
nut 2–4 (triola?) traktuje się jako błąd drukarski i w tym przypadku dostosowano notację do zapisów w pozostałych 
wymienionych wyżej taktach, wzorując się na przyjętych rozwiązaniach.

Zapis rytmiczny tt. 1 i 2 w partii prawej ręki oraz tt. 21 i 22 w partii lewej ręki, w którym początkowe nuty są zaopa-
trzone w punkty augmentacyjne, dostosowano do źródłowej wersji wartości tworzących pierwszą ćwiartkę w takcie, 
rezygnując – wzorem tt. 6 i 8 w partii prawej ręki – z zapisu punktów augmentacyjnych.

Zmniejszenie wartości nut w omawianych tu fragmentach kompozycji wyostrza rytm i – przy silniejszym zaakcen-
towaniu nut zapoczątkowujących drugą ćwiartkę w takcie – nadaje całości utworu bardziej zdecydowany i energicz-
ny charakter wyrazowy.

Przyjęta interpretacja jest zgodna z analogicznymi układami rytmicznymi, zastosowanymi przez Elsnera w Polone-
zie G-dur z 1816 r. na temat piosenki francuskiej (por. niniejsze wydanie; Opracowania, nr 6). Można przypuszczać, 
że właśnie ten utwór ujawnia autentyczne zamierzenie kompozytora, ponieważ autorski nadzór nad jego publikacją, 
drukowaną w sztycharni Antoniego Płacheckiego w Warszawie, pozostawał bez wątpienia znacznie bardziej staran-
ny i uważny, a przede wszystkim był łatwiejszy niż przy wydawaniu Poloneza C-dur u Jeana Andrégo w Offenbachu.

Przeniesienie pierwszej części Tria (tt. 1–8 i odpowiednio 17–24) o oktawę wyżej oznaczono w druku Jeana Andrégo 
skrótem: 8va i wężykiem, zaznaczającym zasięg oddziaływania tego oznaczenia.

P o l o n e z

17 i 18. l., 1–2, 3–4, 5–6: wiązania łamane 
19 i 20. l., 1–2: wiązanie łamane 

l., 3–6: wiązanie łamane 
po 20. pomiędzy pięcioliniami: dal Segno (tt. 5–12)

T r i o

[przed 1. akoladą:] Trio

2. p., 2–3, 5–8: 

po 12. pomiędzy pięcioliniami: Trio da Capo (tt. 1–6)

[przed 1. akoladą:] Nro 3 / Polonaises

1. p., 1: wszystkie nuty akordu e1-g1-c2 z punktami augmen-
tacyjnymi
p., 1–4: zapis rytmiczny 

2. p., 1: obie nuty dwudźwięku g1-d2 z punktami augmen-
tacyjnymi
p., 1–5: zapis rytmiczny 

3. p., 3–7: 
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12. Polonez f-moll

Polonez reprezentuje późny etap rozwoju Elsnerowskiego stylu fortepianowego, charakteryzujący się niestosowa-
nymi we wcześniejszych utworach na szerszą skalę nowymi sposobami wydobywania możliwości brzmieniowych 
instrumentu poprzez wykorzystywanie różnych jego rejestrów, a także wprowadzanie różnych rozwiązań faktu-
ralnych, niewiele jednak odbiegających od wzorów klasycznych. Zwraca uwagę wyjątkowo duży zakres dźwięków, 
obejmujący pełne 6 oktaw (od F w Polonezie do f 4 w Trio).

I. Ź r ó d ł a

A

Podstawą wydania jest rękopis (autograf?) z ok. 1821 r.

[Karta tytułowa:] Taniec Polski / ułożony / na / Piano-forte / i / Ofiarowany / Jaśnie Wielmożney Konstancyi z Łąckich /  
Tymowskiéy / przez / J. Elsnera.

Poniżej dopisek atramentowy: 786.2.085:091

Format podłużny, 4º; wymiary: 24,5 x 36,5 cm; kk. 2, po 8 systemów 5-liniowych na stronie.

Rękopis: PL-Wp Mus. n. 664.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 85, 321 poz. 28; Burhardt, Polonez, ss. 160–161 poz. 601.

Dalsze źródła:

B

Druk.

[Karta tytułowa:] Dwa / POLSKIE TAŃCE / ułożone na / Piano Forte / i ofiarowane / Jaśnie Wiel: Konstancyi z Łąc-
kich / Tymowskiey / przez / J. ELSNER / Warszawa / No 207 Litografii Letronne przy Ulicy Miodowey Cena f. 2, War-
szawa, przed 25 X 1821; znak wydaw. 207.

Format podłużny, 4º; wymiary: 21 x 30 cm; 5 s.

Oprócz karty tytułowej druk zawiera: Polonez f-moll (ss. 2–3) oraz Polonez B-dur (ss. 4–5).

Egz. druku: PL-KAam 30778 S.

Lit.: Burhardt, Polonez, ss. 160–161 poz. 601–602.

Wydanie współczesne: Polonez na fortepian f-moll, w: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, Dodatek nutowy, ss. 64–66.

II. D a t o w a n i e

Zarówno Polonez f-moll (tu nr 12) jak i Polonez B-dur (nr 13) należą do ostatnich polonezów fortepianowych Elsnera; 
powstały w Warszawie w kwietniu lub maju 1821 r.22 i zostały dedykowane Konstancji z Łąckich (ok. 1800–1858), 
zapewne z okazji jej ślubu z Tomaszem Kantorberym Tymowskim (1790–1850), który w latach 1830–1831 był człon-
kiem Sejmu. Ich ślub odbył się 16 VI 1821 w Skotnikach23.

22 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 85.
23 Por. KW 10 V 1821 nr 111.

5. p., 4–7: 
10. p., 1–5: 
11. p., 6–11: 

21. l., 1–4: zapis rytmiczny 
22. l., 1–4: zapis rytmiczny 
po 22. miedzy pięcioliniami: dal Segno (tt. 5–12)

T r i o
[przed 1. akoladą:] Trio

1. p., 2–3: 

7. l., przed 3 (e): 
14. p., 9–11: 
po 16. między pięcioliniami: Trio Da Capo (tt. 1–8)
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III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Charakterystyczny jest zapis muzyczny rękopisu (A). W Polonezie klucze, znaki przykluczowe i oznaczenia me-
tryczne zanotowane są tylko na początku kompozycji w t. 1. Dalsze, kolejne systemy pięcioliniowe są wyłącznie 
połączone klamrą, ze wskazaniem ( ) na powtórzenie pierwotnego zapisu przy pierwszej akoladzie. Analogicznie 
zanotowane jest Trio, utrzymane w tonacji jednoimiennej o zmienionym trybie (F-dur).

Niedokładnie i niekonsekwentnie zarysowane w obu źródłach łuki, obejmujące skrajne nuty w obu wznoszących 
się pasażach prowadzonych przez obie ręce (nuty 1–9 w t. 1 i nuty 1–8 w t. 3), traktuje się jako oznaczenia artykula-
cyjne dotyczące wykonania legato, zwłaszcza że w źródle B wykraczają poza zaznaczone cyframi 7 i 6 ugrupowania 
nieregularne: septymolę (t. 1) i sekstole (t. 3).

P o l o n e z

T r i o

[nad 1. akoladą:] A – Trio

[przed 1. akoladą:] B – Trio

1. nad początkiem taktu – A B: dolce
5. p., A B, 1–5: 
7. l., B, 2, 4, 6: zbędne dodatkowe laski w dół przy głów-

kach nut
8. p., B, 5–6: 
9. p., A, 2–6: 

9, 10 i 11. p., A, 1: przednutki: 
10 i 11. p., B, 1: przednutki: 
12. p., A B, przed 8: 
13. l., A, 1–3: trójdźwięk d-f-as

l., A, 5: dwudźwięk d-f (zapis niewyraźny)
17. p., B, 1–6: 
18. p., B, 1–4: 
po 19. A B – pomiędzy pięcioliniami: Pol: da Capo

[nad początkiem górnej pięciolinii:] A – Polonais
B – Polonez

[przed 1. akoladą:] B – No 1

1. p., l., B, 1–9: 
l., B, 6–8: brak 

2. p., B, 1: punkt augmentacyjny tylko przy g1

p., 2–4: 
3. p., l., A, 2–8: 

p., l., B, 1–7: 
4. p., B, 1: punkt augmentacyjny tylko przy a1

p., B, 2–4: 
5. p., A B, 6/6. 1–4: 
6/7. nad kreską taktową dzielącą oba takty – A: dol:

B: dolce.
7. p., B, 1–5: 

p., B, 5–6: 
8. p., A, 5–11: 

p., B, 5–10: 

10. p., B, 12: nad główką nuty znak staccato w formie
kreseczki ( )

11. p., B, nad 2: 
13. nad początkiem taktu – A: dol:

B: dolce.
p., B, 2: 

14. p., A B, 2: 
15. p., A B, 6/16. 1: 
16. p., A B, 2–4: 

p., B, nad 6 i pauzą ósemkową: 
18. p., A B, 4–10: 
20. p., B, 5–10: 
21. nad początkiem taktu – A: dol:

B: dolce.
22. p., B, 4/23. 1: 
26. p., B, przed 6: 
po 26. A – dolny margines: Dal Segno (tt. 8–16)

B – w końcu taktu, pomiędzy pięcioliniami: Dal Se-
gno (tt. 8–16)

13. Polonez B-dur

Utwór jest ostatnim zachowanym polonezem fortepianowym Elsnera. Kompozycja, utrzymana w charakterze uro-
czystym, zwraca uwagę różnorodnością wykorzystanych środków techniki pianistycznej. Wykracza poza prosty styl 
mozartowski i wykazuje dość wyraźnie cechy stylu brillant.

I. Ź r ó d ł a

Podstawą wydania jest warszawski druk Ludwika Letronne.

[Karta tytułowa:] Dwa / POLSKIE TAŃCE [...] (dane dotyczące druku, jego opis, zawartość i miejsce przechowywa-
nia zob.: komentarz do Poloneza f-moll nr 12, źródło B).
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Lit.: Burhardt, Polonez, ss. 160–161 poz. 602.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Polonez B-dur powstał, podobnie jak Polonez f-moll nr 12, w Warszawie w kwietniu lub maju 1821 r., zapewne 
z okazji ślubu adresatki dedykacji, Konstancji z Łąckich z Tomaszem Kantorberym Tymowskim (por. komentarz do 
Poloneza f-moll nr 12).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

W t. 18 Poloneza połączone znaki dynamiczne ( ), zanotowane na początku taktu, traktuje się jako niedokładność 
drukarską. W związku z tym rozdzielono je, przeznaczając znak  dla pierwszej, a znak  dla drugiej i następnych 
nut w takcie.

W Trio przednutki (tt. 11 i 13) mają połowę wartości nuty głównej, którą poprzedzają.

Szczególną rolę ze względów stylistycznych odgrywają w Trio ozdobniki. Przede wszystkim zwraca tu uwagę tryl za-
stosowany w temacie i w repryzie (tt. 6 i 23), w ogóle rzadko używany przez Elsnera w jego twórczości fortepianowej, 
a tu wyjątkowo w Polonezach na fortepian.

Ze względu na charakter utworu – pozostawiając bez zmian zapis pierwodruku – zdecydowano zachować oryginal-
ny sposób wykorzystania obiegnika (grupetto) jedynie w repryzie (t. 19) i nie ujednolicać zgodnie z tym na zasadzie 
analogii zapisu odpowiedniego fragmentu tematu (t. 2).

P o l o n e z

T r i o

1. nad górną pięciolinią: dolce.
p., 2/2. 1:  (por. repryza, tt. 18/19)

2. p., 2–6:  (por repryza, t. 19)
9. p., 2–4:  (por. repryza, t. 26)

p., 4: 
p., 5: 

10. p., 6/11. 1: 
11. p., 1: przednutka 
12. p., 2–5: 

p., 6/13. 1:  (analogicznie jak w t. 10)
13. p., 1: przednutka 

16. p., 8/17. 2: 
l., 1–3: wiązanie: 

17. p., 3–12: 
18. p., 2/19. 1: 
19. p., przed 2: 

p., 2–6: 
20. p., 1–3: 
23. p., 1: tryl (por. t. 6)
26. p., 2–4: 
przy końcu taktu, pod dolną pięciolinią: Pol: da Capo

[nad początkiem górnej pięciolinii:] Polonez

[przed 1. akoladą:] No 2

1. p., 6–8: nad główkami nut kropki staccato
4. p., 3–5: 
5. nad górną pięciolinią: dolce

p., 1–2, 4–5, 7–8: 
7. p., 1–2, 4–5, 7–8: 
8. p., 6–8: 
15. l., 2–4: 
17. l., 1–4: 
18. p., l., 1: 

p., 2–4: 
20. p., 6–8: 
21. p., 1–2, 3–5, 7–8: 
22. p., 1–2, 4–5, 7–8: 
25. p., 2–4: 
27. p., 1–4: 

p., przed 7: 
30. 1–4: pomiędzy pięcioliniami: oznaczenie graficzne

decrescendo ( )
po 30. na końcu taktu pod dolna pięciolinią: dal Segno

(tt. 5–14)
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OPRACOWANIA

1. Polonez E-dur na temat uwertury  
do opery Lodoiska  Rudolpha Kreutzera

Polonez E-dur jest autorską transkrypcją na fortepian poloneza orkiestrowego, opublikowanego w formie głosów 
jako: Deux polonaises à grand orchestre composées d’après l’ouverture de l’opera Lodoiska de Kreutzer et la marche de 
l’opera Les deux journées de Cherubini. Offenbach a/M, J. André [1807. Nr wydaw.] 2335. 4º (egz. druku: PL-ŁA DM 
41; US-NYp Drexler 5864). Zachowało się również dokonane przez Elsnera opracowanie tego poloneza w układzie 
na cztery ręce (por. w obecnym wydaniu: Utwory na cztery ręce. Polonezy: 4. Polonez E-dur).

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą obecnej edycji jest Elsnerowski pierwodruk:

Taniec Polski / z Robiony z Ulubioney Symfoniy Opery / LODOISKI / przez / JOZEFA ELSNERA / w Warszawie u El-
snera i Kompaniy. Zło. Pol. 2. Warszawa 1805.

Format podłużny, 4º; wymiary: 24 x 35 cm; wymiary płyty: 20,5 x 28 cm; znak wydaw. 22; 7 s.

Egz. druku: PL-Wp Mus. n. 663 Cim.; PL-KÓ N 246.18 (defekt, brak ss. 3–6); PL-Tu V 218.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 57 poz. 15; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 81–82, 319 poz. 15; Burhardt, Polonez, 
s. 164 poz. 611.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Wersja orkiestrowa poloneza służąca za podstawę opracowań na fortepian na dwie i cztery ręce, opartego na moty-
wach uwertury do opery Lodoiska Rudolpha Kreutzera z 1791 r. (opery tej nie należy mylić z napisaną w tym samym 
roku operą Lodoiska Luigiego Cherubiniego, której warszawska premiera, przygotowana przez Elsnera, odbyła się 
w Teatrze Narodowym 2 grudnia 1804 r.; opera Lodoiska Kreutzera nie była w ogóle w Warszawie wystawiona), 
wykonana została 21 stycznia 1804 r. w warszawskim Teatrze Narodowym podczas premierowego przedstawienia 
jednoaktowej opery Elsnera Mieszkańcy wyspy Kamkatal do tekstu Ludwika Dmuszewskiego, co zostało odnotowa-
ne w miejscowej prasie24. Partię skrzypiec solo grał kompozytor z orkiestrą Teatru Narodowego. W podobnym celu 

– jako wstawka do przedstawień teatralnych – polonez ten wykorzystywany był częściej. Wiadomo na przykład, że 
wykonano go podczas występu zespołu Teatru Narodowego w Kaliszu w trakcie przedstawienia historyczno-woj-
skowego dramatu Oblężenie miasta Odessy Jeana Boirie’a w tłumaczeniu Ludwika Dmuszewskiego, o czym również 
wzmiankowała prasa warszawska25.

Fortepianowa przeróbka „Tańca Polskiego” powstała – podobnie jak jego wersja orkiestrowa – w 1804 r. w Warsza-
wie, ale wydana została przez Elsnera dopiero w roku następnym. Brak informacji o dalszych wydaniach tej wersji.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

W t. 16 Poloneza (i odpowiednio w t. 41) partia lewej ręki jest zanotowana w pierwodruku w kluczu wiolinowym.

P o l o n e z

24 GW 31 I 1804 nr 9 (dod., s. 149). Por.: Szwankowski, Teatr, s. 105; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 81–82.
25 GW 10 VII 1804 nr 55 (dod., s. 967).

przed 1. akoladą: Polonez

8. p., 5–6: 
26. p., nad 2: 
34. pomiędzy pięcioliniami: stocato
41b p., 1–24: brak 
41b, 43. l., przed 2 (na początku 3. ćwierćnuty): 

45–49. p., 1–24: brak 
47. l., przed 2: 
49. l., przed 2:  (zamiast przed 3)
50. l., 2–5: wiązanie łamane 
51 i 53. l., przed 1: 
52. l., 2–5: wiązanie łamane 
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2. Polonez E-dur na temat marsza z opery 
Les deux journées (Woziwoda)  Luigiego Cherubiniego

Taniec Polski oparty na motywach marsza z opery Les deux journées L. Cherubiniego jest sporządzoną przez Elsnera 
transkrypcją na fortepian poloneza orkiestrowego (wyd. głosów instrumentalnych zob. wyżej, komentarz: 1. Po-
lonez E-dur). Również i w przypadku tej kompozycji zachowało się autorskie opracowanie utworu w układzie na 
cztery ręce (por. w obecnym wydaniu Utwory na cztery ręce. Polonezy: 5. Polonez E-dur).

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawę niniejszej edycji stanowi Elsnerowski pierwodruk:

Taniec Polski / Zrobiony z Marsza Opery Woziwody / Offiarowany / W: J: P: Woyciechowi Bogusławskiemu / i Exekwo-
wany w dzień Imienin Jego / przez / Jozefa Elsnera / w Warszawie 23 kwietnia 1805.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 35 cm; wymiary płyty: 20,5 x 28 cm; znak wydaw.: 43; 5 s.

Egz. druku: PL-Wp Mus. n. 659 Cim.; PL-KÓ N 246.17 (ze zmienioną stroną tytułową: Taniec Polski / Zrobiony 
z Ulubionego Marsza Opery / Woziwody / przez / Jozefa Elsnera / w Warszawie u Elsnera Zło: 1½).

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 57 poz. 15; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 320 poz. 16; Burhardt, Polonez, s. 164 poz. 
612.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Trzyaktowa opera historyczna Luigiego Cherubiniego Les deux journées, ou Le porteur d’eau, napisana do libretta 
J. N. Bouilly’ego, której prapremiera odbyła się w Paryżu z początkiem 1800 r., wykonana została po raz pierwszy 
w Polsce w Teatrze Narodowym w Warszawie 7 IV 1804 r., a następnie była wielokrotnie wystawiana pod tytułem: 
Dwa dni trwogi, czyli Woziwoda paryski z tekstem Wojciecha Bogusławskiego26. Wersja orkiestrowa poloneza, opar-
tego na motywach marsza z tej opery, powstała w Warszawie w 1804 r. Zapewne w tym samym roku Elsner spo-
rządził również transkrypcję tego utworu na fortepian na dwie ręce, wydaną drukiem we własnej oficynie w roku 
następnym i dedykowaną dyrektorowi Teatru Narodowego w Warszawie, Wojciechowi Bogusławskiemu, z okazji 
jego imienin (23 IV). Brak wiadomości o dalszych wydaniach. Natomiast w 1807 r. Jean André w Offenbachu wydał, 
oprócz głosów instrumentalnych wersji orkiestrowej, opracowanie tego Poloneza na cztery ręce (por. Utwory na 
cztery ręce. Polonezy: 5. Polonez E-dur).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Brak oznaczeń agogicznych i określeń tempa.

Ze względów interpretacyjnych ważną rolę odgrywa w Polonezie artykulacja, dotycząca zwłaszcza stosowania na 
stosunkowo dużych odcinkach kompozycji staccato, oznaczonego kropkami umieszczonymi nad główkami nut, 
a dodatkowo w kilku miejscach (tt. 1, 23 i 51) określeniami słownymi (stocato) pod dolną pięciolinią. Na tej pod-
stawie sądzić można, że artykulacja staccato dotyczy przede wszystkim partii lewej ręki (Polonez, tt. 1–12 i 51–62). 
W naszym wydaniu zachowano oryginalne oznaczenia z nielicznymi uzupełnieniami umieszczonymi w nawiasach 
kwadratowych i wprowadzonymi na podstawie miejsc paralelnych.

26 Por. Szwankowski, Teatr, s. 255 poz. 86.

54. p., 1–4: wiązanie łamane 
55. l., 1–3: wiązanie łamane 
57 i 61. p., nad 2: 
63 i 64. l., 1–6:  ( )

69, 70, 73 i 74. p., przed 3 (na początku 3. ćwierćnuty): 
77. p., 1–6: wiązania 
po 88. pomiędzy pięcioliniami: Seque. Trio

T r i o

przed 1. akoladą: Trio

8. l., 2–3: 
21 i 22. l., 1–4: wiązania łamane 
23. l., 1–2: wiązanie łamane 

32. p., 2–4: 
33. p., 2–12: 

repryza Poloneza po zakończeniu Tria zapisana w pier-
wodruku: Polonez da Capo al Segno (t. 9)
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Przednutki mają wyłącznie połowę wartości nuty głównej (co zachowano w naszym wydaniu). Wyjątek stanowi 
przednutka ósemkowa nieprzekreślona przed półnutą w Trio w t. 29 ( ). Wszystkie przednutki nie są połączone 
łuczkami z następującymi po nich nutami głównymi, poza przednutką w t. 4 Poloneza. W tym przypadku łuczek 
może być traktowany jako element oznaczenia artykulacyjnego lub raczej jako pomyłka drukarska, bo w analogicz-
nym miejscu (t. 54) łuczek nie pojawia się.

Charakterystycznym elementem konstrukcji linii melodycznej są tryle stosowane na początkowych ćwierćnutach 
w tt. 3 i 5 i ich replikach (tt. 15 i 17 oraz 53 i 54). Mogą one być różnie realizowane, ale raczej – zgodnie z praktyką 
panującą w czasach Elsnera – winny się rozpoczynać sekundą górną od nuty głównej.

P o l o n e z
przed 1. akoladą: Polonez

1. pod dolną pięciolinią: stocato (por. tt. 23 i 51)
4. p., 5: przednutka 

p., 5–6: 
7. l., 5–6: wiązanie łamane 
12. p., 3 i 6: przednutki 
22 (72). l., 1–4 (cały takt): w kluczu wiolinowym
23. pod dolną pięcioliną: stocato (por. tt. 1 i 51)
31. p., 1–7: zapis rytmiczny 
33. l., 4: zbędne powtórzenie  przed fis i dis w tym sa-

mym takcie
34. p., 2–5: 
35. p., 1–7: zapis rytmiczny 

38. p., 2–5: 
p., 4–6: wiązanie łamane 

43 i 44. l., 1–3, 4–6: wiązania łamane 
l., 4–7: wiązanie łamane 

51. pod dolną pięciolinią, pod 2: stocato (por. tt. 1 i 51)
54. p., 5: przednutka 

l., 3–6: wiązanie łamane 
55 i 56. l., 1–6: wiązania 
57. l., 1–6: wiązanie łamane 
60. p., 2–5: wiązanie 
62. p., 3 i 6: przednutki 
62. pomiędzy pięcioliniami: dal Segno (tt. 13–22)

T r i o

przed 1. akoladą: Trio

5 (47). p., 3–4: 
6 (48). p., 1–7: zapis rytmiczny 
11 (53). p., 1 i 2 połączone jednym wiązaniem łamanym 

p., 6–14: 
l., 1 i 2 połączone jednym wiązaniem łamanym 

12 (54). l., 1–4: 
13 (55). p., 1–2, 4–5, 7–8: 

p., nad 9: kropka staccato
l., 1–5: 

14 (56). p., 1–2, 4–5, 7–8: 
16 (58). nad górną pięciolinią: Fine
19. p., 1–6: zapis rytmiczny 

20. l., 1–4: 
21. p., 1–7: zapis rytmiczny 
24–28. l., 1–6: brak 
25. p., 3–4: 
29. p., 1: przednutka 

p., 2–3: 
l., nad 1: 

31 i 34. p., nad 2: 
39. p., 1: przednutka 
42. p., 1, 3, 5: przednutki 

przy kresce kończącej takt brak znaku repetycji 2. 
części Tria

po 42. pomiędzy pięcioliniami: da Capo (tt. 1–16)

3. Uwertura do opery Siedem razy jeden

I. Ź r ó d ł a

Autorska transkrypcja fortepianowa Uwertury. Ponieważ oryginalna wersja orkiestrowa nie zachowała się, a nie jest 
znany też pierwowzór wyciągu fortepianowego, jedynym źródłem wydania jest warszawski druk Elsnera z 1805 r.:

[Brak karty tytułowej, tytuł Uwertury umieszczony na pierwszej stronie nutowej, przed 1. akoladą:] Overtura, 
[u góry strony:] z Komedio=Opery SIEDM RAZY IEDEN / przez J. Elsnera, [na dolnym marginesie:] w Warszawie 
u Elsnera. Zło: Pol: 1 gro: 15.

Format podłużny, 4º; wymiary: 22,5 x 32 cm; wymiary płyty: 20,7 x 27,8 cm; znak wydaw.: 36; 5 s.

Egz. druku: PL-Wn Mus.II.18505; PL-Wp Mus. n. 657 Cim.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 45 poz. 9; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 121, 122, 290 poz. 12.
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Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Elsnerowska komedio-opera w 1 akcie Siedem razy jeden (również z dopiskiem: czyli Próba charakteru) powstała 
w 1804 r. do tekstu Ludwika Adama Dmuszewskiego. Po premierze 14 XII 1804 r. w Teatrze Narodowym w War-
szawie27 była wielokrotnie wznawiana (do 1813 r. wykonano ją tu 35 razy28), a do 1833 r. wystawiano ją również 
w teatrach w Poznaniu, Kaliszu, Łowiczu, Białymstoku, Petersburgu, Krakowie, Czarnowczycach i Lwowie.

Ideą przewodnią opery była kpina z silnie szerzącej się w różnych odłamach społeczeństwa polskiego modzie fran-
cuskiej i przeciwstawienie jej rzetelnych i nieskażonych dawnych polskich obyczajów i tradycji narodowych. Zna-
lazło to odbicie w charakteryzowaniu środkami muzycznymi poszczególnych postaci i stąd aria Niech kto jak się 
chce obrusza w formie poloneza, śpiewana przez Poczciwskiego, przedstawiciela dawnych, zdrowych tradycji, a być 
może także liczne motywy krakowiakowe i wpleciony jako jeden z tematów Uwertury fragment popularnej pieśni 
myśliwskiej z XVII w., Pojedziemy na łów.

Stosunkowo duże powodzenie, jakim cieszyła się ta opera, wystawiana też w języku niemieckim przez teatr niemiec-
ki w Warszawie w 1805 r., skłoniła Elsnera do opublikowania wyciągu fortepianowego Uwertury, sporządzonego 
zapewne przez samego kompozytora, i wydania go wraz z sześcioma innymi fragmentami tego dzieła w opracowa-
niu na głos z towarzyszeniem fortepianu (dwa fragmenty także na głos z towarzyszeniem gitary), przypuszczalnie 
z początkiem 1805 r.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Druk Elsnerowski zawiera liczne niedokładności różnego rodzaju. Szczególny problem stanowią główki nut, które, 
zwłaszcza położone w stosunku do siebie w odległościach sekundowych w akordach, zachodzą na siebie lub czę-
ściowo pokrywają się, utrudniając odczytanie tekstu nutowego. Pisownię akordów w tego rodzaju przypadkach 
uwspółcześniono, umieszczając główki nut po obu stronach lasek, a więc zmieniając nieco formę graficzną akordów. 
Zmiany te nie wymagają specjalnego odnotowywania ich w szczegółowym wykazie korektur.

Podobny problem stanowi też druk główek nut, zwłaszcza znajdujących się poniżej pięciolinii, niekiedy z kreskami 
dodanymi dolnymi, które umieszczane bywają na poziomach nie zawsze proporcjonalnych z zapisem nut na pięcio-
liniach. Z podobnym rodzajem niedokładności mamy do czynienia w t. 12, gdzie na skutek braku dodanej dolnej 
kreski ostatnia ćwierćnuta w lewej ręce może być błędnie odczytana jako dźwięk d1, który byłby oczywistą pomyłką 
drukarską.

Pomyłki dotyczą również umieszczania akcydencji w postaci znaków chromatycznych przed niewłaściwymi nutami, 
np. w postępach dźwiękowych przed nutami poprzedzającymi tę, której dany znak dotyczy (np. t. 104, partia lewej 
ręki), lub w akordach, przed dźwiękami sąsiednimi, górnymi lub dolnymi (por. np. t. 96, partia prawej ręki).

Do niedopatrzeń drukarskich, będących najpewniej wynikiem przeoczenia, zalicza się też notowanie łuków łączą-
cych, jako elementów artykulacyjnych, przy przejściach do kolejnych systemów pięcioliniowych. Tego rodzaju łuki, 
występujące najczęściej w partii obu rąk, rozpoczynają się od ostatnich nut umieszczonych na końcach systemów 
i powinny być przedłużane przy zapisie pierwszych nut notowanych już na początku nowych, następnych systemów 
(por. tt. 12/13, 94/95, 118/119, 140/141, 179–180). Braki zakończeń łuków przy zmianach pięciolinii zostały milczą-
co uzupełnione, bez każdorazowego odnotowywania tych uzupełnień w szczegółowym wykazie wariantów.

Wszystkie przednutki, zgodnie z zapisem oryginalnym, mają wartość o połowę mniejszą od nuty głównej, którą 
poprzedzają. Oznaczenia dynamiczne notowane są w pierwodruku dość skrupulatnie i – poza nielicznymi wyjąt-
kami – konsekwentnie. Można tu jednak wskazać na pojawienie się w t. 11 nad początkowym akordem w partii 
prawej ręki oznaczenia dynamicznego złożonego z połączonych liter  i  (w druku majuskuły). Wydaje się, że 
w tym przypadku taki znak dynamiczny wynika z braku precyzji w zanotowaniu obu symboli, stąd w wydaniu oba 
te elementy znaku rozdzielono, wzorując się na prawidłowym ich zapisie w analogicznych miejscach w tt. 1 i 6.

Niekiedy zdarzają się również przesunięcia znaków dynamicznych, stosunkowo łatwe do skorygowania, zwłaszcza 
wówczas, gdy logicznie zbiegają się z początkiem fraz i budową okresową kompozycji. Z tego rodzaju przykładami 
spotykamy się m.in. w tt. 93 i 96.

27 Michałowski, Opery, ss. 109–110.
28 Por. Szwankowski, Teatr, ss. 300–301 poz. 448.
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11. p., połączone litery FP zanotowane nad 1. akordem
w charakterze znaku dynamicznego rozdzielono, wzo- 
rując się na tt. 1 i 6

12. l., 4: na skutek braku kreski dodanej dolnej jest
dźwięk d1, ale na poziomie c1

17. p., 1: dolna nuta (e1) ma w pierwodruku wartość całej 
nuty
l., 1: obie nuty dwudźwięku (a-cis1) mają w pierwodru-
ku wartość całej nuty

18. pomiędzy pięcioliniami: dolce 
41. l., 1–6: 
49. p., 3–7: 

l., 1–7: 
50. p., 3–7: 
94. znak dynamiczny  na początku t. 94, zamiast na

końcu t. 93, gdzie zaczyna się nowa fraza (por. równ. 
tt. 98 i 106)

95. l., przed 1: 
96. p., przed 1 (a2): 
98. znak dynamiczny  na początku t. 98, zamiast na

końcu t. 97, gdzie zaczyna się nowa fraza (por. t. 94 
i 106)

104. l., przed 3 (e):  (zamiast przed 4 fis)
106. znak dynamiczny  na pocz. t. 106, zamiast na koń-

cu 105, gdzie zaczyna się nowa fraza (por. tt. 94 i 98)
p., 1–2: 

l., 2–4: 
107. p. i l., znaki artykulacyjne uzupełniono w analogii

do t. 98.
108. l., przed 1 (cis1): 
110. p., przed 5: 
114. l., przed 3 (górny dźwięk oktawy – H) zbędny  przy-

pominający
119. pomiędzy pięcioliniami: dol:
124. p., 6/125. 3: 
129. p., przed 2: 
133. l., 2: zbędny  przed d
134. p., przed 2: 
136. p., przed 6: 
140. p., 4: zbędny  przed c2

154. pomiędzy pięcioliniami:  dol:
167. p., 1–4: 
179. p., l., 5/180. 1: 
195. p. i l., pod 1: 
196. p., 2/197. 1: 
214. l., pod 1: 
216. l., pod 2: 
218. p., 3–4: 
220. p., 3/221. 2: 

l., 3/221. 1: 
226. p., 2–7: 

4.  Muzyka baletowa z melodramatu Nurzahad

I. Ź r ó d ł a

Muzyka do melodramatu Nurzahad czyli Nieśmiertelność i bogactwa zaginęła. Zachowała się wyłącznie autorska 
transkrypcja pięciu fragmentów baletowych oraz aria (Andantino) „W raju naszego Proroka” z chórem „Ale tę roz-
kosz tak drogą”.

Autograf fragmentów baletowych nieznany. Podstawą wydania jest druk w: Wybór, 1805 nr 12 (dane dotyczące druku, 
jego opis, zawartość i miejsce przechowywania zob. komentarz: Utwory na dwie ręce. 7. Polonez Es-dur).

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 45 poz. 11; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 128, 155, 290 poz. 14.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II . D a t o w a n i e

Melodramat w 3 aktach Nurzahad czyli Nieśmiertelność i bogactwa, wystawiany również pod tytułem Nurzahad czyli 
Człowiek nieśmiertelny, z tekstem Louisa-Charlesa Caigneza (1762–1842) pod tytułem Nourjahad et Chérédin ou 
l’Immortalité à l’épreuves, w zachowanym rękopisie w tłumaczeniu Jakuba Adamczewskiego (1763–1812) zatytuło-
wanym Nurzahad i Szeredin czyli Człowiek nieśmiertelny, napisał Elsner w 1805 r. Utwór wystawiony został po raz 
pierwszy w Teatrze Narodowym w Warszawie 8 XII tegoż roku29, a następnie był sporadycznie wykonywany w War-
szawie, Poznaniu i we Lwowie.

29 Michałowski, Opery, s. 90; por. równ.: Szwankowki, Teatr, s. 285 poz. 317.

Powtórzenia tt. 81–84, 147 i 148 oraz 182–185 są wyznaczone w pierwodruku znakami repetycyjnymi (punkty po 
i przed kreskami taktowymi).

W tt. 139 i 140 w partii prawej ręki powtórzono oryginalny zapis układu głosowego, nie upraszczając notacji w tych 
miejscach.
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Przed datą premiery i grudniową edycją powstały też autorskie wyciągi fortepianowe fragmentów baletowych, włą-
czonych do tego melodramatu i opracowanych przez tancerza i baletmistrza baletu królewskiego Franciszka Szlan-
cowskiego (1751–1827).

Cały balet składa się z pięciu numerów tanecznych oznaczonych określeniami tempa lub tytułami: Andantino (s. 1), 
Taniec z tamburynem (s. 2), Adagio (Solo i Tercet) (ss. 3–4), Pantomina (ss. 4–6) i Taniec turecki (ss. 6–9).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

[tytuł nagłówkowy:] Balet z melodrammy Nurzaha z muzyką J. Elsnera

A n d a n t i n o

3. p., 1–6: 
14. p., nad 4: 

19. p., 7: dwudźwięk d1-a1

Ta n i e c  z  t a m b u r y n e m

[tytuł nagłówkowy:] Taniec z Tamburinem

3. l., 2: uzupełniono niewidoczny w źródle dźwięk es1

(na wzór t. 35)

5. l., 1: w pierwodruku decyma B-d1

9 i 11. l., 1: przed dolnym dźwiękiem (b) zbędny 

S o l o  i  t e r c e t

Tę część muzyki baletowej wykorzystał Elsner również w tzw. „scenie snu” w operze Król Łokietek czyli Wiśliczanki.

Na początku t. 1 pomiędzy pięcioliniami słowo „Norfa” (Arfa?).

W tt. 1 i 2 znaki akcentów umieszczono w pierwodruku w partii lewej ręki pod pierwszymi nutami w takcie.

W t. 3 nad górną pięciolinią wydrukowano w pierwodruku tytuł nagłówkowy: Solo i Terzetto., a pomiędzy pięcioli-
niami: Andante dolce. Oznaczenie tempa w naszym wydaniu przeniesiono nad górną pięciolinię.

W t. 20 partia lewej ręki zapisana błędnie od nowej pięciolinii w kluczu basowym; w związku z tym brak koniecznej 
zmiany kluczy z wiolinowego na basowy w t. 23.

Znak dynamiczny , umieszczony w t. 32 na drugiej ćwiartce pomiędzy pięcioliniami, przeniesiono do t. 31.

1. p., 2–6: 
l., 4–5: 

2. p., 4-11: 
l., 4–5: 

nad 3: Solo i Terzetto
7. p., 3–4: 
8. p., 3–6: 
11. p., 3/12.1: 
13. p., 4–5: 

17. p., 2–5: 
21. p., 1: od g 2 do końca taktu: 
22. p., 6/23. 2: 
23. p., 1: przednutka 
28. p., 3–5: 
31. p., 3–6: 
32. pomiędzy pięcioliniami: znak dynamiczny 
33. p., 3–6: 

P a n t o m i n a

Zachowano oryginalną pisownię tytułu: „pantomina” (zamiast powszechnie przyjętej dziś formy: „pantomima”), 
określającą charakter tego utworu tanecznego. Zdecydowano się również zachować, zgodnie z zapisem oryginal-
nym pierwodruku, powszechną w całym utworze formę małych pionowych kreseczek, umieszczanych bezpośred-
nio nad lub pod główkami nut, bez definitywnego rozstrzygania charakteru tych znaków; przyjmuje się, że dotyczą 
one raczej wykonania staccato, lub ostrego staccato, niż sposobu akcentowania.

Nie zmieniono również oryginalnego oznaczenia  (= forzato, sforzato), pojawiającego się dwukrotnie w toku kom-
pozycji (tt. 19 i 50).

Z ważniejszych niedokładności pierwodruku Elsnerowskiego, które nie zostały odnotowane w wykazie korekt i warian-
tów, wymienić należy sporadyczne umieszczanie punktów augmentacyjnych nie bezpośrednio przy główce nuty, której 
dotyczą, ale z dala od niej, co utrudnia czytelność (np. tt. 36–41). Ponadto mało precyzyjne są zapisy główek nut usy-
tuowanych powyżej czy poniżej pięciolinii, lub kresek dodanych dolnych (nierzadko w ogóle pomijanych), nie zawsze 
zgodnych z umiejscowieniem głównych znaków nutowych. Z przykładami tego rodzaju niedociągnięć drukarskich 
spotykamy się m.in. w t. 28 i następnych, także w tt. 36–41, przy najniższych, zatrzymywanych nutach w partii lewej ręki.
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Ta n i e c  t u r e c k i

Przednutki w pierwodruku mają zwykle wartość o połowę mniejszą od wartości nuty głównej. Wprowadzane zmia-
ny w tym zakresie ujawniono w szczegółowym wykazie korektur i wariantów.

Triole notowane są w pierwodruku różnie. Pojawiają się bądź bez żadnych oznaczeń dodatkowych (np. w 2. poło-
wie tt. 11 i 15, także w t. 63), bądź zaznaczane są łukami legato nad główkami nut, z cyfrą 3 (np. triole na początku 
tt. 11, 12, 15 i odpowiednio przy repryzie w tt. 59, 60 i 63) lub bez cyfry 3. Odmienne od pierwodruku zapisy triol 
ujawniono każdorazowo w szczegółowym wykazie korektur i wariantów.

W partii lewej ręki w tt. 9–16 łuki łączące legato zaznaczono w pierwodruku wyłącznie w tt. 9, 11 i 12.

Na początku t. 49 umieszczone są w pierwodruku znaki powtórzenia (kropki na pięcioliniach po podwójnej kresce 
taktowej) bez odpowiedniego wskazania miejsca początku powtórzenia przed pojedynczą kreską taktową, kończącą 
t. 56. Poza tym odcinki kompozycji (tt. 57–64, 65–72, 73–80 i od t. 80 do końca) oddzielone są od siebie podwójny-
mi kreskami taktowymi, bez znaków powtórzeń.

W części finałowej tańca (tt. 81–102) łuki łączące legato w partii lewej ręki notowane są niedokładnie; zazwyczaj 
obejmują środkowe części taktu, poczynając od drugiego lub trzeciego dźwięku, i kończą się nad znakami repetycji 
(z wyjątkiem tt. 95 i 96, gdzie –również zapisane niestarannie – dotyczą osobno obu grup szesnastkowych w takcie). 
Grupy szesnastkowe w tt. 99–102 w ogóle pozbawione są łuków. Natomiast w t. 85 zanotowano w pierwodruku łuki 
podwójne – zarówno poniżej jak i powyżej grup szesnastkowych.

nad 1.: Pantomina

1. p., 6/2. 7: 
3. nad górną pięciolinią (partia prawej ręki): ralentando
7. p., 3–4: 
12. nad pięciolinią oznaczenie tempa: Allegro tempo Imo

14. p., 4–6: 
15. p., 1–3: 
16. p., 1–3 i 4–6: 
23. p., 1: seksta a2-c 2

p., 3: trójdźwięk g 1-b1-g 2

28. p., 1: przednutka 
p., 3–5: 

29. p., 1–2: 
30. p., 3–4: 
31. p., 3–4: 
33. p., 1–2: 
35. l., 1–3: 

36–41. l., dolna nuta b, przedłużona punktem augmenta-
cyjnym, jest zanotowana poniżej kreski dodanej dol-
nej, na poziomie dźwięku g

37. p., 4: przed es²:  (zamiast: )
39. p., 3/40. 5: 
40. p., przed 5:  przypominający
41. p., 2/42. 4: 
43. l., na początku pięciolinii błędnie zanotowano klucz

basowy, który pojawia się dopiero w t. 45
47. l., 1: dolna nuta as
48. l., 1–3: 
50. l., 1–4: kreska staccato nie pod 3., a pod 4. nutą: 
54. p., 5/55. 1: 
56. l., 1–3: 
59. p., 1–2 i 3–7: 

l., 1–2 (dolne dźwięki oktawy G-G): 

[tytuł nagłówkowy:] Taniec Turecki

5. p., 3/6. 1: 
9–16. l., 1–4: 
11 i 15. p., 4–6: brak  i cyfry 3 przy trioli
19. p., 2–7: 
20. p., 3–7: 
23. p., 2–6: 
24. p., 1: przednutka 
26. p., 3/27. 2: 
33–47. p., 3:  przedłużony do końca taktu ponad

znakami repetycji
57–63. l., 1–2: 
57–64. l., 1–4: 

58. p., 2–4: 
59. p., 1–6: 
60. p., 2–4: 
62. p., 3–4: 
67. p., 8/68. 2: 
71. p., 4–7: 
72. p., 1: przednutka 
73. p., 1–2: 
77. pomiędzy pięcioliniami ; zamieniono na  na za-

sadzie analogii z t. 29.
95. l., 2–3 i 6–8: 
96. l., 2–4 i 6–8: 

Pomyłką drukarską jest też błędne umieszczenie klucza basowego w t. 43, na początku nowej pięciolinii, bez zwy-
czajowo odpowiednio wcześniejszego wskazania takiej zmiany kluczy.
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5. Marsz triumfalny

Utwór panegiryczny napisany na cześć adresata dedykacji, księcia Józefa Poniatowskiego. Zgodnie z informacją 
wstępną kompozytora, kompozycja jest skonstruowana z kilku fragmentów popularnych w tamtych czasach utwo-
rów o  charakterze patriotycznym, połączonych w jedną całość. Cytaty muzyczne, zaznaczone w odpowiednich 
miejscach w toku kompozycji, zaczerpnął Elsner z Marsza Jana III, którego powstanie wiąże się z triumfalnym 
powrotem króla Jana III Sobieskiego (1674–1696) po kampanii wiedeńskiej w 1683 (wyraźna aluzja do sytuacji 
z 1809 r.), Poloneza Tadeusza Kościuszki (1746–1817), bohatera kampanii rosyjskiej, kompozycji znanej z anonimo-
wymi słowami „Podróż twoja nam niemiła”, napisanej zapewne po kapitulacji w 1792 r. i emigracji Kościuszki do 
Saksonii (utwór ten, z tekstem Rajmunda Suchodolskiego „Patrz Kościuszko na nas z nieba”, cieszył się niegasnącą 
popularnością przez cały okres zaborów), dalej – Mazurka Dąbrowskiego, generała i twórcy Legionów polskich we 
Włoszech w 1797 r., utworu zwanego też Pieśnią (lub rzadziej Marszem) legionów polskich, który z tekstem Józefa 
Wybickiego (1742–1822) „Jeszcze Polska nie zginęła” z 1793 r. i melodią opartą na wzorach muzyki ludowej, przypi-
sywaną niekiedy Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu (1765–1833), został uznany w 1926 r. za oficjalny polski hymn 
narodowy, i wreszcie jednego z bardziej znanych polskich tańców narodowych, mianowicie krakowiaka, którego 
przytoczona przez Elsnera z nieznanego źródła melodia wykazuje silne powiązania z muzyką ludową.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawę obecnego wydania stanowi:

A

Autorskie opracowanie fortepianowe marsza orkiestrowego z 1809 r., opublikowane drukiem w tymże roku w War-
szawie przez Izydora Józefa Cybulskiego.

[Karta tytułowa:] MARCHE TRIOMPHALE / Composée et Dediée / à / Son Altesse le Prince / JOSEPH PONIATOWSKI /  
Général de Division Ministre de la Guerre, Commandant en Chef de l’Armée Polonaise Grand / Aîgle de la Legion 
d’honneur Grand cordon de l’order de la croix militaire / du Duché de Varsovie et de celui de deux Siciles Chevalier / des 
ordres de l’aîgle blanc, de Stanislas etc. etc. etc. / Par Joseph Elsner / Membre de la Societé royale litteraire de Varsovie. / 
Exécutée le 22 Decembre 1809 à la Séance publique de la Société tenue en l’honneur / de l’Armée victorieuse retournée 
dans la Capitale / à Varsovie. Chez L’abbe I: Cybulski. à la Nouvelle Ville Palais de Chodkiewicz No 323.

Format podłużny, 4º; wymiary: 24 x 30 cm; wymiary płyty: 19,8 x 26 cm; znak wydaw.: 42; 7 s.

[Na s. 3 wyjaśnienie kompozytora:] Le Compositeur a voulu rappeler dans sa production quelques unes / des epoques 
les plus mèmorables dans la nation si étroitement liées / avec son ètat actuel. C’est pourquoi il y a mis des fragmens de 
la marche / de Jean III retournant de l’éspedition de Vienne. / De la danse rappelant le nom et les esfforts de Thades 
Kosciusko / de la Marche connue sous le nom de Légions polonoises, et de leur Com/mandant le General Dombrowski. / 
Enfin d’une danse Cracovienne rappelant la réprise de cette ancienne capitale de la Pologne.

Egz. druku: PL-Wn Mus.II.17312 Cim.

B

Marche triomphale... [tytuł jak wyżej] – rękopiśmienny odpis sporządzony wkrótce po opublikowaniu kompozycji 
drukiem ok. 1809 r. przez nieznanego pisarza, z dokładnie skopiowaną (również pod względem układu wierszy) 
kartą tytułową i wyjaśnieniem kompozytorskim.

Format podłużny, 4º; wymiary: 22,4 x 37,5 cm; 8 systemów pięcioliniowych; 6 s.

Egz. druku: PL-KA R 1070 III.

Lit: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 41; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 321 poz. 25; Burhardt, Polonez, s. 259 poz. 1293.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Oryginalny utwór orkiestrowy na zespół instrumentów dętych – jak wynika z notatki w Sumariuszu – powstał 
w Warszawie w 1809 r. i – zgodnie z informacją zawartą w karcie tytułowej – został wykonany 22 XII tegoż roku 
w Warszawie na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego Elsner był członkiem od 1805 r. 
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Okazją był triumfalny powrót do Warszawy wojsk polskich pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego po kam-
panii 1809 r., witanych w stolicy szczególnie uroczyście30. Przed datą wykonania oryginalnej wersji orkiestrowej 
powstała też i została opublikowana drukiem jej transkrypcja fortepianowa, sporządzona przez kompozytora.

Marsz triumfalny w wersji orkiestrowej był również wykonywany w antraktach przedstawień teatralnych, między 
innymi w operze Zaira z muzyką Federiciego, wystawionej na benefis występującej w roli tytułowej Karoliny Elsne-
rowej w Teatrze Narodowym w Warszawie 9 II 1810 r., co znalazło oddźwięk w prasie miejscowej31.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

W wersji rękopiśmiennej (B) literowe oznaczenia dynamiczne wykazują wielką różnorodność; forte bywa zapisane 
w formie: f, fo, for, lub wprost – forte, zaś piano: p, p., p:, pi. Zwraca też uwagę pisownia nazwiska generała Dąbrow-
skiego nad t. 26: Mazur de G. Dąmbrowski. Natomiast w druku (A) w t. 45 nadpis: Marche de Jean III. etc:. ujednoli-
cono zgodnie z formą nadpisu w t. 5.

Z innych określeń słownych wymienić można użyte w obu źródłach sformułowanie: Volti Subito w t. 39, kończącym 
strony: 5 w A i 4 w B, zbędne w naszym wydaniu, a także słowo Fine umieszczone na końcu kompozycji pomiędzy 
pięcioliniami w A i pod dolną pięciolinią w B.

Triole zaznaczane są z reguły cyfrą 3 z łuczkiem; wyjątek stanowią triole w 1. połowie t. 49 pozbawione tych ozna-
czeń w źródle A.

W t. 42 nie ujednolicono zapisu łuków legato, różniącego się od notacji analogicznego fragmentu w t. 2, pozosta-
wiając oryginalny zapis druku (A).

30 Por. zapowiedź wykonania Marsza triumfalnego Elsnera w: Programma Uroczystości obchodzić się maiącey z powodu powrotu 
Woyska Polskiego, po chwalebnym ukończeniu kampanii 1809 roku, i przybyciu do Stolicy Xięstwa Warszawskiego (GW z dn. 16 
XII 1809 nr 100, dodatek i GK z dn. 24 XII 1809 nr 103, s. 1278) oraz sprawozdania z tego wydarzenia (GW z dn. 23 XII 1809 
nr 102, dodatek, s. 1885, GK z dn. 31 XII 1809 nr 105, s. 1304, a także: Bemerkungen über Musik in Warschau w: AMZ z dn. 
3 VII 1811 nr 27, szp. 455–456). 
31 Por. recenzje w: GW z dn. 6 II 1810 nr 11, dodatek, s. 193 i z dn. 13 II 1810 nr 13, dodatek, s. 230 oraz GKWZ z dn. 13 II 1810 
nr 13, dodatek, s. 230.

przed 1. akoladą: Marche / arrangie / Pour le Clave[cin]

1. p., A B, nad 1: 
2. p., B, 6/3. 1: 

l., B, 4/3. 1: brak 
4. p., B, 5–9: 
5. A B – między pięcioliniami: dolce 
6. l., B – błędnie wpisany zbędny klucz basowy
8. B – brak graficznego znaku diminuendo ( )
9. B – 
10. B – brak graficznego znaku crescendo ( )

p., A B, 1–3: 
13. B – brak: 
16. A B, 1: 
19. l., A B, przed 7: 
20. p., A, 5–8: 
21. p., B, 6–11: 
22. p., A, 13: 

p., B, 5–12: 
23. p., A B, 10: przed g1 zbędny 
24. B – brak graficznego znaku crescendo ( )
25 i 26. A, 1, 5: 
26. l., B, 5: przed B brak 

l., B, 6: przed B zbędny 
27. A, 1: 

29/30. A B – pomiędzy pięcioliniami tytuł: Mazur de G.
Dombrowski 

34. p., A B, przed 4: zbędny 
36. l., B, 1: przed d brak 
38. p., A, 1–14: 

p., B, 1–16: brak 
40. p., A, 1–12: 

p., B, 2–11: 
41. B –  zamiast 
42. l., B, 5–7: brak 
45. p., B, 1: brak es2

48. B – brak graficznego oznaczenia crescendo ( )
49. B, 1: brak 
51. A – pomiędzy pięcioliniami tytuł: danse Cracovienne

B – pomiędzy pięcioliniami brak tytułu: danse Cra-
covienne
p., B, 12/52. 1: 

52. p., B, 5–6: 
53. p., A B, 1 poprzedzona łukiem ( )

p., B, 2–4: 
54. p., A, 3–5: 

p., B, 3–4: 
56. l., A B, 1–2: 
58. l., A B, 1: 
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6. Polonez G-dur na temat francuskiej piosenki  
Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille

Fortepianowy Polonez G-dur oparł Elsner na melodii piosenki francuskiej Où peut-on étre mieux qu’au sein de sa 
famille, skomponowanej przez André Grétry’ego (1741–1813) do wystawionej w 1769 r. sztuki Lucile Jean-François 
Marmontela. Piosenka ta zyskała dużą popularność i była wykonywana jako piosenka wojskowa, a w latach 1815–
1830 pełniła funkcję nieoficjalnego hymnu narodowego.

Adresatką dedykacji Poloneza Elsnera była Teresa Urszula Kuźniczow (ok. 1789–1854), żona Karola Fryderyka 
Woydy (1771–1845), prezydenta Warszawy w latach 1816–1830, który sprawował w Urzędzie Municypalnym bez-
pośredni nadzór nad Wydziałem Administracji, Policji, Skarbu i Wojska, mianowanego na to stanowisko przez 
przebywającego w Warszawie cara Aleksandra I.

Polonez G-dur jest transkrypcją utworu orkiestrowego, co wywarło silny i wyraźnie widoczny wpływ na jego fakturę. 
Należy do grupy bardziej rozbudowanych, zwłaszcza w części pierwszej, polonezów Elsnerowskich. Ze względu 
na oficjalny charakter uroczystości, z okazji której został on skomponowany, i obecność na niej cara Aleksandra I, 
kompozycję cechuje podniosły nastrój dostosowany do okoliczności. Te rysy są jasno odczuwalne, mimo że utwór 
nie zawiera żadnych wskazówek słownych i uwag określających konieczność zastosowania w tym przypadku wyma-
ganych, względnie pożądanych środków wyrazowych.

Utwór zachowany również w wersji na cztery ręce (por. Utwory fortepianowe na cztery ręce. Polonezy: 6. Polonez 
G-dur, s. 249).

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest druk Antoniego Płacheckiego z 1816 r.

[Karta tytułowa:] Taniec Polski / z pieśni francuzkiéy / ·/· ou peut-on étre mieux qu’au sein de sa famille ·/· / Grany 
na Balu danym przez Miasto Warszawę / w czasie bytności Nayiasnieyszego / ALEXANDRA / Cesarza Wszech Rosyi 
Króla Polskiego / ułożony na Fortepano / i Offiarowany / Jaśnie Wiel[moż]ney Teresie / Woydzinie. / Referendarzowéy 
Stanu Prezydentowéy Municypalności / i Policji Miasta Stołecznego Warszawy / przez / Jozefa Elsnera / w Warszawie. 
Sztychował A. Płachecki. w Rynku Starego Miasta. pod Nm. 37.

Format pionowy, 4º; wymiary: 38 x 23,8 cm; wymiary płyty: 26,3 x 19,6 cm; znak wydaw. 35; 3 s.

Egz. druku: PL-Wp Mus. n. 665 Cim.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 314 poz. 11; Burhardt, Polonez, s. 165 poz. 613.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Polonez skomponowany w Warszawie w 1816 r. i – zgodnie z zapisem na karcie tytułowej tego poloneza publikowa-
nego w wersji na cztery ręce również w Warszawie przez A. Płacheckiego – wykonany tamże w wersji orkiestrowej 
na balu wydanym w dniu 10 października tegoż roku z okazji pobytu w Warszawie cara Aleksandra I.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

P o l o n e z

W motywicznie rozbudowanej części początkowej Poloneza, poprzedzonej czterotaktowym wstępem, dynamicznie 
silnie kontrastującym z tematem głównym Poloneza, zachowano zgodną z drukiem A. Płacheckiego i niewiele 

l., A B, 4–7: wiązania rytmiczne 
59. l., B – przed 2 (As): brak 
60. A B – pomiędzy pięcioliniami na ostatniej ćwierćnu-

cie znak dynamiczny: 
61. A B – pomiędzy pięcioliniami: dolce (przesunięte z t. 60)

p., B, 12/62. 1: 
62. p., B, 4–7: brak 
63. p., B, 2–5: brak 

64. p., A, 8–9: 
65. B, 1: brak 
66. l., A B, 1–2: 

l., A B, 4–7: wiązania rytmiczne 
l., B, 1–2: brak 

68. l., A, 1–2: 
l., A B, 4–7: wiązania rytmiczne 
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odbiegającą od wersji tego utworu na cztery ręce oryginalną artykulację, zmieniając lub uzupełniając w niektórych 
miejscach sposoby notowania łuków. Wszystkie zmiany tego typu zostały ukazane w szczegółowym wykazie korektur.

W t. 11 oznaczenie dynamiczne  zaczerpnięto z wersji Poloneza na cztery ręce.

Łuk łączący w prawej ręce trójdźwięk d2-g 2-h2 (w t. 15) z dwudźwiękiem g 2-h2 (w t. 16) został w druku Płacheckiego 
przesunięty wstecz i powinien odnosić się do połączenia dwu pierwszych współbrzmień w t. 16, co zostało uwzględ-
nione w obecnym wydaniu.

Zapis rytmiczny w t. 27 w partii prawej ręki ujednolicono zgodnie z analogicznymi figurami rytmicznymi w tt. 1 i 2 
(w partii lewej ręki) oraz w t. 31 (w partii prawej ręki).

W druku A. Płacheckiego znak graficzny decrescendo ( ) obejmuje ostatnią ćwiartkę w t. 31 i pierwszą ćwiart-
kę w t. 32.

przed 1. akoladą: Polonez

3. l., 3–4: 
l., 5–8. brak 

5 (33). pomiędzy pięcioliniami: dol:
l., 1–6: wiązanie 

9 (37). p., 3: przednutka 
10 (38). p., 3–6: wiązanie 
11 (39). p., 1–2: 
12 (40). p., pod 1: 

p., 2–3: 
14 (42). p., 1: trójdźwięk h2-d3-e3

15 (43). p., 3: przednutka 
p., 5/16. 1: 

18 (46). l., 2–4: 
l., 3: c-fis

21 (49). p., 2: przednutka 
23 (51). p., 6–8: 
27. p., 1–4: zapis rytmiczny 
28. p., 2–4: 
29. p., 1–3 i 4–5: 
31. p., 10/32. 6: 

l., 3: akord fis-h-d1

po 32. pomiędzy pięcioliniami: dal Segno (tt. 5–24)

T r i o

Trio utrzymane jest w tonacji subdominanty (C-dur). W związku ze zmianą tonacji (z G-dur na C-dur) w t. 1 w dru-
ku A. Płacheckiego zanotowano  przy kluczach: wiolinowym i basowym.

Ta część Poloneza wykazuje wyraźne nawiązanie do oryginału orkiestrowego poprzez określenia: Tamborino (t. 1) 
i picola (t. 11). Jej cechą szczególną jest użycie przez kompozytora stosunkowo wysokiego rejestru (do e4), co wska-
zuje, że Elsner korzystał w tym czasie z typów fortepianu o diapazonie co najmniej 6,5-oktawowym. Taką skalą 
dysponował zapewne Elsnerowski fortepian Sebastiana Erarda, wspominany w Sumariuszu (por. Wstęp, s. 16).

Przy wykonaniu Poloneza na fortepianie szczególną uwagę należy zwrócić na stosowane w Trio kreseczki pionowe 
nad główkami nut. Najczęściej tego typu oznaczenia dotyczą u Elsnera staccato, jednak w tym przypadku mogą one 
również oznaczać nuty akcentowane lub łączyć obie te funkcje (artykulacyjną i dynamiczną). W wydaniu pozosta-
wiono zapis tych znaków zgodny z drukiem A. Płacheckiego.

W środkowej części Tria (tt. 11–18) brak informacji o zakresie oktawowej transpozycji partii prawej ręki. Ponieważ 
t. 16, rozpoczynający się od nowego systemu pięcioliniowego, pozbawiony jest znaku oktawowego przeniesienia 
(8va), jak to zaznaczono w druku Płacheckiego na początku t. 11 ponad górnym systemem liniowym, przyjęto, że 
powrót do właściwego rejestru następuje właśnie po pierwszej nucie w tym takcie. Taką interpretację usprawiedli-
wia też analogia do wersji tego Poloneza na cztery ręce.

przed 1. akoladą: Trio

1. (19) pomiędzy pięcioliniami: Tamborino
2. (20) p., określenie: dolce. umieszczono w pierwodruku

nad 1.
11. pomiędzy pięcioliniami: picola.

p., 2–3: 
p., 7–8: 

11–15. p., 1–7: układ rytmiczny: 

14. p., 3–5, 7–8: 
p., 10/15. 1: 

15. p., 3–5, 6–9: 
16. p., 2–6: 
17. p., 2–5: 
18. p., 4–7: wiązanie łamane 
po 18. pomiędzy pięcioliniami: Trio da Capo. (tt. 1–10)
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7. Fragmenty opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki

Fragmenty opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki stanowią jedyny, źródłowo udokumentowany i nadający się do pu-
blikacji zespół kompozycji jednego z ciekawszych utworów scenicznych Elsnera. Zbiór publikowanych w obecnym 
wydaniu fragmentów opery Elsnera Król Łokietek czyli Wiśliczanki tworzą orkiestrowe a także wokalno-instrumen-
talne części tego dzieła, zachowane w postaci rękopiśmiennych lub drukowanych w czasach kompozytora wyciągów 
i  transkrypcji fortepianowych. Składają się nań: Uwertura, Śpiew weselny „Zosiu luba”, Marsz Czechów, Mazur 

„Parobczaki od Połańca”, muzyka baletowa do tzw. „Sceny snu” i Krakowiak „Od dawna bywał jedyny”.

Dwuaktowa opera Józefa Elsnera Król Łokietek czyli Wiśliczanki, do tekstu Ludwika Adama Dmuszewskiego, i na-
pisana na jego benefis, wystawiona została po raz pierwszy w Teatrze Narodowym w Warszawie 3 kwietnia 1818 r. 
Premiera opery spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem, zwłaszcza ze względu na zawarte w jej warstwie za-
równo tekstowej jak i muzycznej wątki historyczno-narodowe32. Nie brakowało jednak recenzji, w których ostro 
krytykowano dzieło, oraz artykułów polemicznych33, a krytyka dotyczyła głównie tak zwanej „sceny snu” z początku 
II aktu, o czym mowa będzie szerzej w dalszej części tego komentarza. Opera szybko zyskała powszechne uznanie 
i stała się jednym z najbardziej ulubionych dzieł scenicznych Elsnera. Wielkie powodzenie tej jednej z pierwszych 
polskich oper narodowych sprawiło, że była wielokrotnie wznawiana i do roku 1820, nie licząc licznych wykonań 
fragmentów tego dzieła, wznawiana była kilkadziesiąt razy, rekordowo często, m.in. we Lwowie (1819), Krakowie 
(1820) i Wilnie (1821). W latach 1822–1831 opera została objęta policyjnym zakazem wykonywania. Następnie 
szczególnie często prezentowano ją, przyjmowaną entuzjastycznie ze względu na patriotyczną treść i  muzyczne 
nawiązania do bohaterskich epizodów z dziejów Polski, w okresie Powstania Listopadowego. W późniejszym czasie 
jej popularność stopniowo spadała, ale sporadycznie wznawiano ją jeszcze do czasów Powstania Styczniowego34.

Podstawą źródłową większości publikowanych tu obszernych fragmentów opery jest anonimowy wyciąg fortepia-
nowy zachowany w rękopiśmiennym półautografie:

A

(s. 1) Józef Elsner / Król Łokietek / Opera w 2ch Aktach. Słowa L. Dmuszewskiego. / Wyciąg fortepianowy ze śpiewem. / 
Półautograf.

Tytuł (s. 2) i nuty (ss. 59–86) pisane ręką Elsnera.

[Karta tytułowa:] Wyciąg na fortepian i Śpiew Operetky / Krol Lokietek / L: Dmuszewskiego z muzyką J. Elsnera / 
ofiarowany / Jaśnie Wielmożnemu Ludwikowi / Pietrusińskiemu / Radcy Prokuratoryi Krol: Pols: / Radcy Konsystorza 
Wyznan Ewangelickich / Opiekunowi Sal Ochrony etc etc.

Format podłużny, 4º; wymiary: 25,7 x 34 cm; 10 systemów pięcioliniowych; 86 s.

Rękopis: PL-Wtm R 913.

Na następnej stronie (nlb.) dedykacja francuska:

Idole d’un coeur juste, et passion du Sage
Amitié, que ton nom couronne cet ouvrage.
J. Elsner

Oprócz karty tytułowej (s. 2), wierszowanej dedykacji oraz nut całego 2. aktu (ss. 59–86), ręką Elsnera wpisano 
(przed 1845 r.) tekst słowny początkowego Chóru parobków z I aktu „Cekają cie dziewo miła” oraz – co ważniejsze 

– wpis „alla Krakowiak” ponad t. 28 Uwertury. Oba dodatki świadczą, że Elsner znał egzemplarz tego wyciągu forte-
pianowego i – nie wprowadzając żadnych własnych poprawek w zapisach nutowych – akceptował go.

Wyciąg fortepianowy całej opery sporządził Elsner prawdopodobnie już w 1818 r. Niestety, pierwotny autograf nie 
zachował się. Dysponujemy tylko rękopisem Elsnerowskiego wyciągu fortepianowego, obejmującego jedynie mate-
riał II aktu. Dodany do niego wyciąg fortepianowy aktu I z drobnymi własnoręcznymi wpisami Elsnera (por. wyżej) 
jest bez wątpienia sprawdzoną przez kompozytora kopią oryginału. Skompletowany w ten sposób zapis całości 

32 Por. recenzje w: TPZ 11 IV 1818 nr 15, s. 37 i GW 21 I 1819, dodatek, s. 168.
33 Zob.: TPZ 11 IV 1818 nr 15, ss. 39–40; GW 14 IV 1818 nr 3, dodatek, ss. 801–802, z dn. 18 IV 1818 nr 31, dodatek, ss. 826–827, 
z dn. 5 V 1818 nr 36, dodatek, s. 949–950; TPZ 9 V 1918 nr 19, ss. 143–144; GCNO 29 III 1819 nr 146; GW 18 I 1820 nr 6, 
dodatek, s. 126.
34 Szwankowski, Repertuar, ss. 162–164 poz. 341.
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dzieła, z kartą dedykacyjną i zapisem drugiego aktu, sporządzonego przez Elsnera lewą ręką po 1845 r., gdy przy 
częściowo zaleczonym paraliżu, spowodowanym atakiem apoplektycznym, nauczył się właśnie posługiwać lewą 
ręką i mógł w ten sposób pisać, został ofiarowany prawnikowi, literatowi i publicyście, Ludwikowi Pietrusińskiemu 
(1803–1865), uczestnikowi Powstania Listopadowego, Radcy Stanu i członkowi Warszawskich Deputatów Senatu 
Rządzącego, po 1833 członkowi i prezesowi Kolegium Kościelnego Zboru Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
Radcy Konsystorza Generalnego Wyznań Ewangelickich, a ponadto pełniącemu różne funkcje, m.in. w Głównej 
Radzie Opiekuńczej w Warszawskim Towarzystwie Opiekuńczym. Ludwik Pietrusiński był także autorem tekstu 
kantaty na urodziny dr. Wilhelma Malcza (1793–1852), lekarza domowego Elsnera i rodziny Chopinów.

W kilku przypadkach za źródła podstawowe przyjęto omówione w odpowiednich miejscach komentarza wczesne 
druki zazwyczaj bardziej popularnych fragmentów tej opery. Ponadto przy niektórych fragmentach jako źródła 
pomocnicze, służące do porównań, uzupełnień, właściwej interpretacji miejsc mało czytelnych, ujednoliceń itp., 
wykorzystano autografy partytury opery (rękopisy PL-Wtm R 912 – A1 i PL-Wn akc. 6313 – A2).

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 47 poz. 30; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 150, 294 poz. 440.

Opera nie była w całości wydana.

U w e r t u r a

Uwertura, utrzymana w formie allegra sonatowego poprzedzonego powolnym wstępem, jest jednym z ciekawszych 
fragmentów opery. W ludowy charakter dzieła wprowadzają oba tematy główne, a także motywy poboczne, utrzy-
mane w rytmie krakowiaka.

I. Ź r ó d ł a

Źródłem podstawowym jest opisany wyżej rękopiśmienny wyciąg fortepianowy (źródło A). Zapis nutowy Uwertury 
obejmuje ss. 3–11 rękopisu.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Por. wyżej, wstęp do opisu fragmentów opery.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Niekonsekwentne prowadzenie głosów, ale z wyraźną tendencją do zachowania ich samodzielności, nierzadko po-
woduje dublowanie dźwięków i nakładanie się ich w różnych głosach, a także skłania do dodawania w poszczegól-
nych partiach nazw instrumentów. Brak chwytów typowych dla faktury fortepianowej, czyli charakterystycznych 
elementów pianistycznych. Występuje natomiast typowa faktura orkiestrowa, na przykład w postaci uporczywie 
powtarzających się gęstych akordów. Sposób zapisu dowodzi, że mamy do czynienia raczej z „wyciągiem fortepiano-
wym”, w formie prostego przepisania instrumentalnych głosów orkiestrowych, oczywiście możliwych do wykonania 
na fortepianie, niż z „transkrypcją”, rodzajem aranżacji, a więc opracowaniem swobodniejszym, zakładającym jed-
nak silniejsze powiązania z typowymi właściwościami instrumentu i techniki gry na instrumencie.

Porównując wyciąg fortepianowy Uwertury z zachowanym autografem partytury całej opery (PL-Wtm R 912) na-
leży zwrócić uwagę na różnicę w rozmiarach obu wersji utworu, który w partyturze liczy 276 taktów, a w wyciągu 
fortepianowym – 272 takty. Skrócenie tekstu nutowego wyciągu fortepianowego wynika z braku powtórzenia frag-
mentu utworu od połowy t. 126 do połowy t. 129 oraz opuszczenia t. 213 figurującego w wersji orkiestrowej.

W wyciągu fortepianowym z dodanymi głosami wokalnymi instrument określany jest na początku niektórych nu-
merów w akcie 1. jako „Forte Piano”, „Forte piano” lub wprost „Fortepiano”; w autografie 2. aktu nazwa instrumentu 
nie pojawia się.

Odnotować należy kilka technicznych cech zapisu nutowego w rękopiśmiennym wyciągu.

Systemy pięcioliniowe połączone są akoladą, bez początkowej kreski taktowej. W dalszym przebiegu utworu kreski 
taktowe prowadzone są dla każdej pięciolinii osobno.

Autor transkrypcji bardzo rzadko stosuje wiązania łamane (ukośne) przy rozmieszczeniu nut w dużych odległo-
ściach. W wydaniu przyjęto w takich przypadkach albo wiązania proste, albo zastosowano rozdzielenie nut lub grup 
nut (por. np. t. 59, partia prawej ręki, czy t. 270, partia lewej ręki).
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Triole zaznaczone są w rękopisie wyłącznie cyfrą 3, umieszczoną nad główkami nut (bez łuku określającego ugru-
powanie nut lub legato).

Przednutki są notowane różnie. Najczęściej przy głównych nutach o wartości ósemki mają formę małej nuty ósem-
kowej z przekreśloną, choć nie zawsze (por. t. 71, partia prawej ręki) chorągiewką, z małym łuczkiem lub bez łuczku 
łączącego przednutkę z nutą główną. Taką samą formę mają zapisy przednutek w t. 138 (nuta 2.) i 143 (nuta 3.), 
gdzie istnieje możliwość traktowania tej nuty jako przednutki długiej.

Autor wyciągu, kierując się zapisem głosów różnych instrumentów, notuje niejednokrotnie znaki dynamiczne w po-
staci liter pp, p, f, fz, jak również akcenty oraz graficzne przedstawienia crescendo ( ), dla każdego systemu 
względnie dla każdej ręki osobno (por. np. tt. 3, 4, 13, 17, 25, 26, 159, 160, 163, 191, 203, 261). W wydaniu pozosta-
wiono zapis w formie oryginalnej, z wyjątkiem miejsc, w których dwukrotnie notowane systematycznie i nakłada-
jące się na siebie oznaczenia dynamiczne odnoszące się do obu rąk w sposób jednoznaczny i nie budzący najmniej-
szych wątpliwości interpretacyjnych można było umieścić tylko raz, zwykle pośrodku obu systemów. Każdorazowo 
jednak wzmiankę na ten temat zamieszcza się w szczegółowym wykazie korektur i wariantów. To samo odnosi się 
do niektórych oznaczeń słownych, dotyczących sposobów wykonania (np. dolce, tt. 67 i 73).

W wydaniu zachowano również nazwy instrumentów, zamieszczone – zgodnie z oryginałem orkiestrowym – w nie-
licznych miejscach wersji rękopiśmiennej wyciągu fortepianowego nad początkami odpowiednich fraz muzycznych, 
np. Solo Cornus w t. 135 i Vno (Violino) w t. 139 oraz odpowiednio w repryzie: Corno w t. 251 i Vno w t. 253. Nie 
wprowadzano natomiast żadnych tego rodzaju określeń pochodzących od wydawcy.

Nie zrezygnowano także z oryginalnego zapisu palcowania, które pojawia się akcydentalnie w tt. 28 i 171. Jako świa-
dectwo sposobów wykonawczych w tamtych czasach może ono mieć znaczenie dla badań nad historią pianistyki 
w dziewiętnastowiecznej Polsce.

W t. 28 uzupełniono oznaczenie tempa Allegro na podstawie zapisu w autografie partytury.

W t. 83 obie nuty ósemkowe początkowej oktawy A-a połączone są jedną pionową kreską, a niezależnie od tego nuta 
dolna (A) jest dodatkowo, jako osobny głos, oznaczona jako ósemka. W analogicznym t. 87 ta dolna nuta nie jest 
przedstawiona w postaci osobnego głosu. W obu tych przypadkach zastosowano układ głosowy, oddzielając oba 
dźwięki oktawy, co zostało odnotowane w szczegółowym wykazie korektur i wariantów.

Począwszy od t. 128, rozpoczynającego nowy system, do t. 167 w pięciu kolejnych systemach brak znaków przyklu-
czowych (  na oznaczenie fis i cis). Ponieważ na przestrzeni całego tego fragmentu kompozycji, obejmującego 39 
taktów, pojawiają się w odpowiednich miejscach znaki chromatyczne  lub przy dźwiękach c i f, świadczące że po-
minięcie przykluczowych znaków chromatycznych jest prostym błędem pisarskim wynikającym z niedopatrzenia 
lub z nieuwagi, w wydaniu znaki przykluczowe uzupełniono milcząco.

W t. 257 w partii prawej ręki w głosie górnym druga ćwierćnuta (a2) jest zapisana błędnie wspólnie z przedostatnią 
szesnastką w głosie dolnym.

Ossia w t. 150 prezentuje wersję rękopisu.

nad początkiem górnego systemu nutowego [tytuł na-
główkowy:] Ouvertura

3. l., 1–4: 
3–4. graficzne oznaczenia dynamiczne crescendo ( )

zapisane osobno dla prawej i dla lewej ręki
4. l., 1–4: 
7 i 8. l., 1–4: 
9. przed znakiem dynamicznym  dotyczącym partii

prawej ręki zbędny znak kasownika ( )
p., 1–8: 

10. l., 1–8: 
12. znak dynamiczny  uzupełniono na podstawie A2
13. znaki dynamiczne  osobno dla prawej i dla lewej

ręki
14. p., 1: zbędne punkty augmentacyjne przy wszystkich

dźwiękach akordu

17. znaki akcentów ( ) osobno dla prawej i dla lewej ręki
25. znaki dynamiczne  osobno dla prawej i dla lewej ręki
26. znaki dynamiczne  osobno dla prawej i dla lewej

ręki
27. oznaczenie tempa (Allegro) na podstawie zapisu

w autografach partytury opery (A1 i A2)
nad górnym systemem notatka ręką Elsnera: alla 
Krakowiak

41. p., 1–4: 
44. p., 1–4 (głos górny): 
50. p., 1–3: 
50–52 i analogicznie 193–195: znaki akcentów uzupeł-

niono na podstawie A1 i A2
51 i 52. p., 1–8: 
59. p., 1–3: wiązanie łamane 
63. p. i l., 1: przednutki 
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Ś p i e w  w e s e l n y

Śpiew weselny „Zosiu luba”, poprzedzony krótkim orkiestrowym wstępem o charakterze pastoralnym, wykonywany 
jest przez 3-głosowy chór określony w źródle jako „ogólny”, w 2. i 3. zwrotce podzielony na chór męski (Parobków) 
i żeński (Dziewcząt). Utrzymany w rytmie żwawego, a w środkowej części (w tonacji minorowej) nie pozbawionego 
odcienia zadumy krakowiaka, przeplatany jest wstawionymi po każdej zwrotce fragmentami taneczno-baletowymi. 
Wykonywany na początku opery, której akcja rozpoczyna się w przeddzień zaślubin Zosi, wieśniaczki spod Wiślicy, 
i jej narzeczonego Jonka, doskonale wprowadza w rustykalną atmosferę utworu.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany.

A

Podstawą wydania jest druk wykonany w sztycharni Antoniego Płacheckiego w 1818 r. w Warszawie, stanowiący 
publikację transkrypcji autorskiej na fortepian, z podłożonym tekstem słownym (inc.: „Zosiu luba”; akt I, scena 1, 
nr 1):

[tytuł nagłówkowy:] Śpiew Weselny / z Opery / KRÓL ŁOKIETEK / przez J. Elsnera

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 39 cm; wymiary płyty: 19,5 x 26 cm; znak wydaw.: 63; 2 s.

Egz. druku: PL-Kj 6342 IV Mus. [3] (proweniencja: Biblioteka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyja-
ciół Nauk).

B

Jako materiał pomocniczy wykorzystano zapisy akompaniamentu tego fragmentu w opisanym wyżej i oznaczonym 
tam symbolem A rękopiśmiennym wyciągu fortepianowym całej opery. Zachowana w tym źródle wersja wyciągu 
fortepianowego, obejmująca nie tylko czysto instrumentalne fragmenty taneczne, ale i akompaniament dla głosów 
chóralnych, dość dokładnie je odtwarzający i prawie dosłownie powtarzający partię trzygłosowego chóru (ss. 11–14 
rękopisu), przedstawiona została w obecnym wydaniu jako ossia.

Utwór nie był współcześnie wydany.

66. p. i l., 1: przednutki 
67. ponad systemem: określenie dolce
71. p. i l., 1: przednutki 
73. ponad systemem: określenie dolce
78. p., układ rytmiczny: 
82. p., 5 (głos dolny): c
83. l., 1: 
87. l., 1: , zamieniono na układ głosowy na wzór ana-

logicznego t. 83
91. p., przed 8 (h2): 
100. nad systemem: loco (tu kończy się przeniesienie okta-

wowe)
132/133. p., zapis rytmiczny: 
134. znak dynamiczny  wpisano na podstawie zapisu

w A1 i A2
l., 8: d1

138. p., 2: przednutka 
138–139. p., wprowadzono układ głosowy zgodnie z ana-

logicznymi tt. 144–145
140. p., 2/141. 1: 

p., przed 7 (b2): 
143. p., 1 i 3: przednutki 
146. p., 2/147. 1: 

149. l., 1 i 2: oktawa i akord zapisane jako osobne ósemki
159. p., 2: znak dynamiczny  nad górną pięciolinią, ale

odnosi się do obu rąk
163. p., 2: znak dynamiczny  nad górną pięciolinią, ale

odnosi się do obu rąk
191. p., znak dynamiczny  nad partią prawej ręki
193–195. por. tt. 50–52
193–197. l., 1–4: 
195. p., po 3: zbędny punkt augmentacyjny
203. p., znak dynamiczny  nad górną pięciolinią
206, 209 i 214. p. i l., 1: przednutki 
222. p., układ rytmiczny: 
223. p., 4: na dwudźwięku f 1-a1 zapisana pauza ósemko-

wa, co może sugerować przerzucenie go do partii 
lewej ręki

229. l., 1 (głos dolny): 
234. p., przed 1 (c3): zbędny 
246. p., pauza całonutowa
258. accelerando zanotowano w A1 i A2: prędzey
261.p. i l., znak graficzny crescendo ( ) osobno dla

każdej ręki
265. p., 2–8: 
270. l., 1–2: wiązanie łamane 
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II. D a t o w a n i e

Transkrypcja fortepianowa – podobnie jak opracowania na fortepian innych fragmentów opery Król Łokietek czyli 
Wiśliczanki – powstała wkrótce po premierowym wystawieniu 3 IV 1818 r. Niewątpliwie do jej publikacji przyczy-
niło się niezwykle gorące przyjęcie opery przez publiczność warszawską, które skłoniło Elsnera do wydania tego 
opracowania i udostępnienia nut szerokiemu gronu muzyków.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Tekst słowny wszystkich trzech zwrotek, zapisany pośrodku systemu pięcioliniowego w tt. 17–24 (I zwrotka – „Zosiu 
luba”, powtarzana przy repryzie i wykonywana przez 3-głosowy chór mieszany, podzielony na 1 głos żeński – sopra-
ny i 2 głosy męskie – tenory i basy) i w tt. 49–56 (II zwrotka – „Cekają cie, dziewo miła”, wykonywana przez 3-głoso-
wy chór żeński, i poniżej w tych samych taktach III zwrotka – „Ujrzym po świętym obrzędzie” przez 3-głosowy chór 
męski – 2 głosy tenorowe i basy), podajemy w takiej wersji, w jakiej został wydrukowany w źródle podstawowym (A).

Należy przy tym wspomnieć, że zgodnie z edycją dzieł zebranych Ludwika Adama Dmuszewskiego zwrotkę I i jej 
powtórzenie autor przeznaczył do wykonania dla chóru „ogólnego”, zwrotkę II – dla chóru Parobków, a zwrotkę III 

– dla chóru Dziewcząt35, i taki oryginalny porządek zachowany jest w obu autografach partytury całej opery i w rę-
kopiśmiennym wyciągu fortepianowym z głosami wokalnymi. W wydaniu stosujemy układ źródła podstawowego, 
czyli druku z 1818 r.

Kolejne wykonywanie zwrotek drugiej i trzeciej w środkowej części całej kompozycji ujęte jest w formie powtórze-
nia tego fragmentu utworu, po czym całą kompozycję kończy powtórne wykonanie jej początku, z pominięciem 
jednak powolnego wstępu (Introdukcji). Na taki sposób wykonania wskazuje przytoczona przez nas na końcu teks-
tu nutowego adnotacja, zaczerpnięta z rękopisu wyciągu fortepianowego (B): Minore jeszcze Da Capo a potem dal 
Segno do fine. W źródle podstawowym (A) analogiczna adnotacja w nieco zmienionym brzmieniu jest mniej do-
kładna: „Minor ieszcze raz aż potym z początku da Capo al fine”. Brak w niej wymogu repetycji „dal segno”, chociaż 
odpowiedni znak ( ) pojawia się na początku t. 9 nad kreskami taktowymi dolnej i górnej pięciolinii. Powtórzenie 
obejmuje tt. 9–40.

Zapis nutowy źródła podstawowego wykazuje bardzo interesującą z punktu widzenia sposobu fortepianowego 
opracowania wersji źródłowej cechę, mianowicie wskazuje w niektórych miejscach możliwość wykonywania wa-
riantowego, pozostawiając ostateczny wybór wykonawcy. Dotyczy to tt. 18, 19, 21, 23, 50, 51, 54 i 55. Użycie nut 
o widocznie mniejszych rozmiarach nie oznacza w tych przypadkach wykorzystywania przednutek, ale warianty 
melodyczne bardziej ozdobne od tych, które prezentują nuty normalnej wielkości, ukazujące także głosy wokalne, 
co najlepiej ujawnia się w t. 54. Warto przy tym zauważyć, że małe nutki tworzące warianty ozdobne pojawiają się 
nie we fragmentach czysto instrumentalnych, ale w miejscach występowania chóru. W wydaniu zachowano bez 
zmian zapisy oryginalne, włączając małe nutki w przebiegi głównych zarysów melodycznych.

35 Dmuszewski, Dzieła, ss. 143–144.

A – przed 1. akoladą: Klawi / kord

B – przed 1 akoladą: Nr 1 Introductione

przed t. 8: Soprani / e Tenori / Basso / Forte Piano

przedtakt. p., A, 1–2:  (wprowadzony na podsta-
wie wyciągu fortepianowego – B)

B – nad górną pięciolinią: dolce

1. p., B, 1–2: 
8. p., A, 1:  przed c1

12. p., B, 1: przednutka 
p., B, 2 i 3: układ głosowy 

27. p., A, 3: przednutka 
p., B, 3: przednutki 

28. p., A, 1: przednutka 

p., B, 1: przednutki 
29. l., A, 2–4: wiązanie łamane 
30. l., A, 1–2: wiązanie łamane 
44. p., B, 1: przednutka 
45. p., A, 2: układ głosowy 
53. p., A, 1: górna nuta dwudźwięku (d2) zanotowana rów-

nież jako osobny głos o wartości ósemki
59. p., B, 3: przednutka 
64 i 66. p., B, 1: przednutki 
po 72. A – pomiędzy pięcioliniami: dotąd

pod zakończeniem dolnej pięciolinii: Minor ieszcze raz 
aż potym z począ / tku da Capo al fine.

B – na obu systemach pięcioliniowych: Minore jeszcze 
Da Capo a potem dal Segno do fine. (tt. 9–40)
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M a r s z  C z e c h ó w  (I i II)

Zarówno Marsz Czechów (I), wykonywany na początku i na końcu trzeciej sceny I aktu (nr 3), jak i niezatytułowany 
w ten sposób w źródłach Marsz Czechów (II) w piątej scenie tegoż aktu (nr 5), nie są utworami samodzielnymi, ale 
tworzą raczej pewnego rodzaju przerywniki muzyczne, wplecione w dramaturgiczny przebieg akcji; stanowią swo-
istą ilustrację muzyczną.

Pierwszy z nich towarzyszy przyjazdowi oddziału wojsk czeskich pod wodzą Hermana, wysłanego przez dowódcę 
wojsk króla Wacława Czeskiego, Hinkona Berkę, z obietnicą nagrody dla każdego, kto wskaże miejsce ukrywania się 
przed najazdem czeskim króla Władysława Łokietka. Po krótkiej scenie mówionej, której miejsce – zgodnie z zapi-
sem w obu partyturach i zanotowanej tu jako „Proza” – jest wskazane w naszym wydaniu: [...], następuje odejście 
oddziału czeskiego, kończące scenę 3. Zarówno nadejście wojsk czeskich, jak i ich odjazd, zobrazowane jest środka-
mi muzycznymi i wyrażone opracowaniem marsza, czemu służą odpowiednie zmiany w przebiegu dynamicznym 
utworu.

Marsz drugi, oparty na motywach Marsza pierwszego, asystuje ponownemu przybyciu wojsk czeskich z Hinkonem 
na czele.

Motywy melodyczne Marsza Elsner raz jeszcze powtórzył na początku orkiestrowej introdukcji do II aktu.

I. Ź r ó d ł a

Podstawę wydania obu Marszów stanowi omówiony wyżej anonimowy rękopiśmienny wyciąg fortepianowy z gło-
sami wokalnymi (opis i datowanie zob. komentarz krytyczny: Uwertura do opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki 

– źródło A, ss. 24–25 i 46–47).

Również i w przypadku obu Marszów dla prac redakcyjnych wykorzystano jako materiał pomocniczy opisane wyżej 
autografy partytur (A1, ss. 73–78 i 118–119; A2, kk. 30r–v, 46r–v i 47r).

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Por. wyżej, wstęp do opisu fragmentów opery.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

M a r s z  I

Zachowano oryginalne oznaczenie metryczne: .

Oznaczenia dynamiczne są dodane zgodnie z zapisem w obu rękopisach partytur (A1 i A2). Takty 33–40 są w obu 
partyturach zapisane o oktawę niżej, co nie zostało uwzględnione przez autora transkrypcji.

[tytuł nagłówkowy:] Marcia Czechów

przed 1. akoladą: N 3ci

1. p., 2–3: 

1–8. p., cały ten fragment zapisany w kluczu wiolinowym
8. p., 4: dwudźwięk e1-g1 
32. p., 4: nad ćwierćnutą g¹ pauza ćwierćnutowa

M a r s z  II

Zachowano oryginalne oznaczenie metryczne: .

Wszystkie oznaczenia dynamiczne (poza t. 1., w którym znak : zapisany jest pośrodku systemu) umieszczone są 
w rękopisie nad górną pięciolinią.

Rękopis zawiera kilka poprawek.

brak tytułu nagłówkowego

przed 1. akoladą: N 5

19. l., 3–4 zamazane (obecnie nieczytelne), poprawiono
na dźwięki akordu: G-d-e i dodatkowo dźwięki gór-
ne tego akordu oznaczono literami de de

22. p., dodaną nutę g1, z dopisanym oznaczeniem litero-
wym – g, wpisano na miejscu skreślonej pauzy ćwierć-
nutowej, przypadającej na ostatniej części taktu

30. p., poniżej 4: zbędna pauza ćwierćnutowa
32. l., 2. połowa taktu: pauza całonutowa
34. l., 1–3: układ głosowy 
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M a z u r

Mazur „Parobcaki od Połańca”, umieszczony przez kompozytora w scenie VI aktu I (nr 6), jest jednym z najbardziej 
znanych fragmentów opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki Józefa Elsnera. Zyskał w swoim czasie niebywały rozgłos, 
a doskonałe wyczucie charakteru melodii polskiego tańca ludowego przyczyniło się do jego upowszechnienia się 
w środowisku wiejskim, gdzie melodię Mazura, zapisaną przez Oskara Kolberga w 1857 r.36, wykonywano z tekstem: 

„Dwie Marysie spotkały się”. Ponadto Mazur stał się przedmiotem kilku opracowań, m.in. Václava Viléma Würfla 
Variations pour le piano forte sur un mazure favorite de l’opera Łokietek composées par [...], op. 19, Warszawa 1818. 
Na temat tego Mazura również Nicolo Paganini skomponował 7 wariacji, które wykonał na koncercie w Warszawie 
przed 14 lipca 1829 r.

W autografie partytury A1 (s. 122) ten fragment opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki określony jest jako: alla Mazurek.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany

A

Podstawą wydania jest druk wykonany w sztycharni Antoniego Płacheckiego w Warszawie w 1818 r., stanowiący 
publikację transkrypcji autorskiej na fortepian, z podłożonym tekstem słownym:

[Tytuł nagłówkowy:] Mazur / z Opery ŁOKIETEK / przez J. Elsnera.

Druk zawiera również tak samo opracowany na fortepian z podłożonym tekstem Krakowiak „Od dawna bywał 
iedyny” (s. [2]; por. niżej).

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 39 cm; wymiary płyty: 19,5 x 26 cm; 2 s.

Egz. druku: PL-Kj 6342 IV Mus. [2] (proweniencja: Biblioteka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyja-
ciół Nauk).

B

Rękopiśmienna, dość wierna, kopia transkrypcji fortepianowej, sporządzona przez nieznanego kopistę ok. 1825 r.

[Karta tytułowa:] J. Elsner / [Polonez – przekreślone] Mazur z opery „Łokietek”;

[tytuł nagłówkowy:] Mazur z Opery Łokietka przez I. Elsnera

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 31 cm; 10 systemów pięcioliniowych; 3 s.

Egz. druku: PL-SA 557/A IX 37.

C

Jako materiał pomocniczy wykorzystano transkrypcję fortepianową orkiestrowych wstawek z fragmentami akom-
paniamentu w odcinkach śpiewanych, zawarty w omówionym wyżej (por. opis i datowanie źródła, przyjętego za 
podstawę dla edycji Uwertury do opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki) wyciągu fortepianowym całej opery z głosa-
mi wokalnymi. Zachowana w tym źródle wersja wyciągu fortepianowego (ss. 47–48) przedstawiona została w obec-
nym wydaniu małym drukiem ponad wersją główną jako ossia; zawarte w niej szczegółowe odmiany nie zostały 

– poza korekturami – odnotowane w wykazie wariantów.

Lit.: Reiss, Paganini; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 152–153.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

W związku z dużą popularnością opery, autorska transkrypcja fortepianowa z podłożonym tekstem, a więc w for-
mie, która umożliwiała również wykonanie wokalne z akompaniamentem ulubionych przez publiczność jej frag-
mentów, powstała na wyraźne zamówienie społeczne wkrótce po warszawskiej premierze opery 3 kwietnia 1818 r.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Na początku kompozycji w A błędne określenie metrum: , zamiast , które odpowiada zapisowi całej kompozycji.

36 Kolberg, Pieśni, s. 447 nr 461. 
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Tekst słowny czterech zwrotek umieszczono w pierwodruku (A) w kolumnach pośrodku systemu w tt. 29–36. Teksty 
poszczególnych zwrotek, z których – by nie osłabiać czytelności – tylko pierwszą odnotowano w obecnym wydaniu, 
mają w pierwodruku następujące brzmienie (zachowana pisownia oryginalna):

Parobczaki od Połańca
A wislickie dziewki
Niemas równych im dotańca
Jch naymilse spiewki

Key pszenicka kłosy swemi
Sandomierz okryie
Mowią ludzie ze pół ziemi
Polskim chlebem zyje

Pszed krakusem ludzie zyli
Nie znający złota
Podciwsemi jednak byli
Bo błescała cnota

Jeśli biedak biedakowi
Dopomoc niemoze
Niech skrusonym sercem zmowi
Sceść mu wielki Boze!

W wyciągu fortepianowym (C) w tt. 29–36 zanotowano podpisany pod głosem wokalnym tekst tylko pierwszej 
zwrotki (bez ostatniego wiersza). W źródle B tekstu słownego brak.

Pomiędzy tt. 4 a 5 w źródle C skreślone trzy zbędne takty. W tym samym źródle w t. 19, w partii lewej ręki, dwie ostat-
nie nuty ósemkowe i w następnym takcie, również w partii lewej ręki, trzy nuty ósemkowe (i odpowiednio w tt. 23  
i 24) są zapisane w kluczu wiolinowym. 

W źródle A wszystkie triole zaznaczone są cyfrą 3 i łuczkami umieszczonymi nad główkami nut. W wydaniu łucz-
ki opuszczono, bo nie spełniają one tu funkcji znaków artykulacyjnych (legato), których brak w całym utworze. 
W źródle B triole oznaczone są konsekwentnie małą cyferką 3 umieszczoną nad główkami grupy nut. Natomiast 
w wyciągu fortepianowym (C) triole oznaczone są umieszczoną nad główkami nut cyfrą 3 (tt. 12, 16, 48) bez łuków, 
lub nie są w ogóle oznaczane (tt. 6, 38, 44).

Takty 21–24 oraz 53–56 są w pierwodruku (A) i w kopii (B) zapisane jako powtórzenia tt. 17–20 i 49–52. W wyciągu 
fortepianowym (C) powtórzenie dotyczy tylko tt. 21–24, ponieważ tt. 49–56 są wypisane w pełni.

Powtórzenie głównej części kompozycji z fragmentem zawierającym tekst słowny, śpiewany przez chór (tt. 25–56), 
zaznaczono zarówno w pierwodruku (A) jak i w kopii (B) specjalnymi znakami ( ) umieszczonymi na początku 
t. 25 i na końcu t. 56, nad górną i pod dolną pięciolinią, oraz skrótem D.S. (dal segno), zapisanym na końcu kompo-
zycji pośrodku systemu. W wyciągu fortepianowym (C) powtórzenie tt. 25–56 zaznaczono znakiem graficznym ( ) 
na obu pięcioliniach na kresce taktowej, rozpoczynającej t. 25. Na końcu t. 56 brak znaku repetycji.

5. C – znak dynamiczny  nad partią prawej ręki
17. C – znak dynamiczny  osobno nad partią prawej

i lewej ręki

31. l., B, 1–3: zanotowane błędnie akordy c-e-g (popra-
wione na G-H-d-g)

32. l., A,1–3 (górny dźwięk akordu): a
37. C – znak dynamiczny  nad partią prawej ręki

„S c e n a  s n u”. M u z y k a  b a l e t o w a

Publikowany tu w wersji fortepianowej materiał nutowy dotyczy jednej z ważniejszych, ale wzbudzających też licz-
ne kontrowersje wśród ówczesnej publiczności, scen opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki, mianowicie tak zwanej 

„sceny snu” Hinkona. Szkicowy i miejscami mało czytelny autorski zapis wyciągu fortepianowego tego fragmentu 
opery zachował się w rękopisie A (ss. 57–69). Zarówno rola jak i znaczenie, jakie scena ta odgrywa w całej operze, 
a także jej charakter wynikający z treści i sposobu muzycznego opracowania, skłaniają edytora – mimo trudności 
w odcyfrowywaniu niektórych fragmentów oryginalnego zapisu – do zamieszczenia jej w wydaniu.
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Treścią sceny jest sen Hinkona, dowódcy wojsk czeskich, który zasypia w zdobytym przez Czechów zamku w Wiśli-
cy (akt II, scena 3). Opis całego snu, skonstruowany precyzyjnie przez autora libretta37, został dość dokładnie – jak 
można sądzić na podstawie współczesnych recenzji38 – odtworzony na scenie teatralnej. Nagromadzenie faktów, 
postaci fantastycznych i historycznych powiązanych z dziejami Polski, różnego typu zjawisk, zmieniających się scen, 
silnie jednocześnie nasyconych duchem patriotyzmu i tak często podkreślanym w omówieniach prasowych elemen-
tem narodowym, a także efektów teatralnych stwarzających duże pole popisu dla realizacji scenicznych, wzbudzało 
u publiczności wiele emocji, a wśród krytyków teatralnych silnie zróżnicowane oceny, z interesującymi niekiedy 
spostrzeżeniami dotyczącymi muzyki. Ilustracja muzyczna do zróżnicowanej wewnętrznie sceny snu siłą rzeczy 
przedstawiała zamierzony przez kompozytora zbiór różnych utworów, kompozycji oryginalnych, specjalnie w tym 
celu napisanych, oraz zaczerpniętych z innych dzieł własnych Elsnera, ponadto znanych i popularnych melodii na-
rodowych, a także bezpośrednio zapożyczonych z dzieł innych kompozytorów.

Muzyka baletowa, obrazująca zaplanowany przez autora libretta przebieg całego snu, tworzy niejednorodny zbiór 
różnych kompozycji powiązanych niezbyt rozbudowanymi modulacjami, stanowi rodzaj wiązanki muzycznej i na-
leży do gatunku określanego zwykle terminem „potpourri”. Rozpoczyna się ona z chwilą, gdy Hinkon układa się 
do snu i zasypia (Andante, tt. 1–9), po czym następuje szereg symbolicznych i alegorycznych scen, czasem dość 
pokaźnych rozmiarów. „Każdy z tych alegorycznych obrazów zilustrował Elsner odpowiednio dobraną muzyką, 
która w pewien umowny sposób miała symbolizować daną epokę”39. Początkowi marzeń sennych Hinkona, w któ-
rych uczestniczą niezwykłe i urojone postacie (widma, furie, nimfy i geniusze), przepojonych fantastyką sceniczną 
i zwiastujących już pewne cechy typowe dla późniejszych oper romantycznych, towarzyszy muzyka oparta częścio-
wo na motywach uwertury (Adagio, tt. 10–44) w scenie przedstawiającej ponury obraz kraju pod rządami Czechów. 
Następne sceny symbolizują kolejno: odzyskanie przez Władysława Łokietka niepodległości, uchwalenie statutu 
Wiślickiego przez Kazimierza Wielkiego, zawarcie unii polsko-litewskiej, a także alegoryczne przedstawienia miejsc 
chwały narodowej oraz wybitnych polskich postaci historycznych. Zwracają tu uwagę przejęte z dzieł własnych 
dwa polonezy: z heroiczno-komicznej opery Wieszczka Urzella albo To, co się damom podoba z 1806 r. (tt. 121–143) 
i  z dramatu historycznego Karol Wielki i Witykind z 1807 r. (tt. 160–180), następnie marsz wojenny z bajkowo-

-historycznej opery Leszek Biały, czyli Czarownica z Łysej Góry z 1809 r. (tt. 181–218), będący ilustracją do sceny 
symbolizującej zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem, i wreszcie Andantino z muzyki baletowej do 
melodramatu Nurzahad, czyli Nieśmiertelność i bogactwo z 1805 r. (tt. 234–267), które stanowi ilustrację muzyczną 
nawiązującą do rozkwitu sztuk w czasach Stanisława Augusta; kolejno – przedstawiony w tonacji minorowej Polo-
nez Kościuszki (tt. 268–289), symbolizujący utracenie niepodległości, dalej – Mazurek Dąbrowskiego (tt. 290–305), 
fragment Marsza triumfalnego (tt. 306–324) Elsnera z 1809 r., skomponowanego na cześć księcia Józefa Ponia-
towskiego (por. w tym tomie Opracowania, nr 5) i na zakończenie, po krótkim fragmencie obrazującym upadek 
Księstwa Warszawskiego i fanfarach (Allegro, tt. 325–337), wyjątek z opery Przerwana ofiara P. Wintera (Andante 
maestoso, tt. 333–367) towarzyszący scenie panegirycznej ku czci Aleksandra I. Kompozycją własną jest zapewne 
fragment obejmujący kilka obrazów scenicznych: Allegro moderato (tt. 45–71), Adagio – krótki motyw przejściowy 
(tt. 72–79), Andantino (tt. 80–120) z zakończeniem prowadzącym do następującego po nim Poloneza, a także mar-
szowy pasaż (tt. 219–233) poprzedzający scenę alegorii Stanisława Augusta. Niejasne jest pochodzenie Krakowiaka 
(tt. 144–159); został on prawdopodobnie skomponowany przez Elsnera, ale wyraźnie widoczne są w nim wzory za-
czerpnięte z folkloru, związane z charakterystyczną dla tego tańca rytmiką, a także stylizacją elementów typowych 
dla polskiej muzyki: lidyzmy w melodii i kwinty burdonowe w akompaniamencie.

I. Ź r ó d ł a

Podstawą wydania jest omówiony wyżej autograf wyciągu fortepianowego A (ss. 57–69).

Jako materiał pomocniczy dla prac redakcyjnych wykorzystano opisane wyżej autografy partytur opery (A1, ss. 165– 
242 oraz A2, kk. 64r–92v).

Utwór nie był współcześnie wydany.

37 Dmuszewski, Dzieła, ss.168–170.
38 TPZ z dn. 11 IV 1818 nr 15, ss. 38–39; GW z dn. 14 IV 1818 nr 3, dodatek, s. 802; GW z dn. 5 V 1818 nr 36, dodatek, ss. 949– 
950; TPZ z dn. 9 V 1818 nr 19, s. 144; GCNO z dn. 29 III 1819 nr 146; GW z dn. 18 I 1820 nr 6, dodatek, s. 126; TMD z dn. 16 
V 1821 nr 6, s. 22.

39 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 154. 
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II. D a t o w a n i e

Por. wyżej, wstęp do opisu fragmentów opery.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Autograf Elsnera, pisany lewą ręką po 1845 r. (?), jest miejscami mało czytelny ze względu na stosunkowo grubą kre-
skę, niekiedy utrudniającą precyzyjne odczytanie umiejscowienia główek nutowych, zwłaszcza w wielodźwiękach 
i akordach (por. np. tt. 136 i 191).

Oznaczenia tempa czy też zapisy o charakterze tytułów poszczególnych fragmentów lub spełniających ich rolę, umiej-
scawiane na początku odpowiedniego fragmentu albo nad górnym systemem jako nagłówek, albo pomiędzy oboma 
systemami, wyjątkowo pod dolnym systemem, starano się ujednolicić, odnotowując oryginalną formę notowania 
w wykazie korektur. Inne zapisy słowne lub literowe, najczęściej znaki dynamiczne lub wyrazowe, a  akże graficzne 
oznaczenia dynamiczne (crescendo lub diminuendo) spotyka się w Elsnerowskim rękopisie zarówno ponad górnym 
systemem pięcioliniowym, czyli ponad partią prawej ręki, rzadziej pośrodku obu systemów pięcioliniowych, ponad 
partią lewej ręki, a wyjątkowo osobno, ale jednocześnie dla prawej i lewej ręki. Nie znajdując uzasadnienia dla ta-
kiej różnorodności, spowodowanej najczęściej względami pozamuzycznymi, praktycznymi lub koniecznością (m.in. 
brakiem wolnej przestrzeni w odpowiednim miejscu), a także brakiem intencji specjalnego wyróżnienia prawej lub 
lewej ręki, oznaczenia te z reguły umieszczone są w wydaniu pośrodku obu systemów pięcioliniowych. Poczynione 
w tych przypadkach zmiany ujawnione są w szczegółowym wykazie korektur.

Charakterystyczny jest również sposób notowania przykluczowych znaków chromatycznych, które pojawiają się 
wyłącznie w początkowych taktach każdego z fragmentów baletu.

Wyjątkowo niestarannie notowane są łuki, zarówno zatrzymujące jak i łączące, oznaczające legato lub dotyczące 
frazowania. Zwłaszcza te ostatnie, czyli łuki łączące, kreślone są niedbale jedynie nad początkami lub – znacznie 
częściej – nad środkami grup nutowych, które w całości powinny być objęte łukiem.

Brak jednolitości i konsekwencji dotyczy również sposobów zapisu triol, których notacja jest silnie zróżnicowana. 
Oznaczane są cyfrą 3 umieszczoną najczęściej ponad główkami pod łukiem, albo samą cyfrą 3 lub samym łukiem, 
albo wreszcie pozbawioną obu tych dodatkowych oznaczeń trzynutową grupą. Zapisy te ujednolicono zgodnie 
z przyjętymi w wydaniu zasadami, odnotowując jednocześnie wszystkie poczynione zmiany w wykazie wariantów.

Elsner stosował też skrótowe zapisy postępów równoległych oktaw, notując niekiedy wyłącznie jeden z głosów okta-
wy (górny lub dolny – w zależności od umiejscowienia na pięciolinii) z cyfrą 8 lub oznaczeniem 8va umieszczonym 
w zależności od układu pod lub nad tym głosem, a przy dłuższych odcinkach: Sempre con 8va.

2. pomiędzy pięcioliniami: Sen
10. w rękopisie partytury A1: Adagio molto
16. nad partią prawej ręki: graficzny znak crescendo ( )
19. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 
26. pod partią prawej ręki i nad partią lewej ręki: znaki

dynamiczne 
38. p., przed 1: (f 1): 
43–44. l., 1–9: głos górny z umieszczoną poniżej adno-

tacją: 8va
45. oznaczenie tempa: Allegro mod:

w rękopisie partytury A1 brak oznaczenia tempa tego 
fragmentu
w rękopisie partytury A2: Allegro

54. p., przed 5 (e3): zbędny 
67. l., 1–5: 
72. oznaczenie tempa (Adagio) pod dolnym systemem

w obu rękopisach partytury A1 i A2: Piu lento
75. p., przed 1 (a1): 

pomiędzy obydwoma systemami, na początku taktu: 
mod:

78. p., 4–5 i 8–9: 

80. w obu rękopisach partytury A1 i A2 brak oznaczenia 
tempa tego fragmentu

81. nad górną pięciolinią: dolce
82. p., 6–8: triola 

83. p., 4–6: triola 

84. p., 8–10: triola 

86. p., 6–8: triola 
89. p., 2 (dwudźwięk a1-f 2): 
90. p., 2–4: triola 

p., 6–9: wiązanie i triola 
91. p., 2–4: triola 
92. p., 1–3, 4–6: triole 

p., 7–9: triola 
93. p., 3–4: 

l., 6 i 8: górne nuty dwudźwięku błędnie zanotowane 
jako g

96. p., 1–2: 
97. p. i l., 1–4: 
98. p., 6–8: triola 
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99. p., 4–6: triola 
100. p., 8–10: triola 

102. p., 3–5: triola 

p., 6–8: triola 
105. 2–7, 10–14, 18–21, 26–30: 
106. p., 1–3, 6–8: 
108. p., 1–3: triola 

p., 4–6: triola 
110. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 

p., 2–3, 5–8: 
111. p., 10–12: 
112. nad partią prawej ręki: znaki dynamiczne  i 
113. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 

l., 7: przed b1 zbędny 
115 i 116. nad partią prawej ręki: znaki dynamiczne ,

,  i 
121. p., 4–8: 
123. p., 1–2: 
129. p., 2–4, 5–7: triole 
134. p., 1–6: zapis rytmiczny 
136. l., 3–4: 
141. p., 1–5: 
145 i 146. l., 1: dolne dźwięki połączone łukiem
147. l., 1 i 2: dolne dźwięki połączone łukiem
147, 148, 150, 152, 154, 156 i 157. p., 3–4: 
158. p., 2–4: 
159. p., 3: przed g 2 błędnie  zamiast 
161. [tytuł nagłówkowy:] Alla pol: Choro z melodram

Karol Wielki i Wytikind
Alla pollacca (A1); Alla pollaka (A2)

173. l., 1–4/174. 1–3: dolna nuta oktawy zanotowana za
pomocą przenośnika „8”

181. [tytuł nagłówkowy:] z Opery Leszek
Marcia (A1 i A2)

183. p., 2–4: 
l., 3–5: 

186. nad partią prawej ręki: dolce i znak dynamiczny 
p., 2–5: 

189. p., 7–10: 
191. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 

p., 2: g1-b1-f 2

192. p., 3–5: triola 
193. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 

nuty ostatniej ćwierćnuty w takcie oddzielone podwój-
ną kreską

194 i 196. l., 4–6: 
197. p., 6–8: 

l., 4–6: 
198. l., 4–6: 
200. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 

202. nad partią prawej ręki: znak graficzny crescendo
( )

203. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 
204. p. i l., 2–4: 
209. p., 2–3: 
210. nad partią prawej i lewej ręki osobno: znaki dyna-

miczne 
p., 7–10: 

213. p., zachowano oryginalny zapis głosowy nut drugiej
ćwierćnuty w takcie

214–215. nad partią prawej ręki: znak graficzny crescen-
do ( )

219. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 
234. pomiędzy pięcioliniami: Andantino; nad górną pię-

ciolinią: z melodrama Nurzahad
w obu rękopisach partytury (A1 i A2): Larghetto

234 i 235. 2–7: 
236. nad górną pięciolinią: Kwitną piękne kunsta
236 i 237. l., 1–3: triole 
237–263. p., zanotowany tylko dolny głos oktawy z adno-

tacją nad partią prawej ręki: Sempre con 8va 
252. l., przed 4: zbędny 
264 i 267. nad partią prawej ręki: oznaczenia dynamicz-

ne  i 
268. nad górną pięciolinią [tytuł nagłówkowy:] Kosciuszko

alla polacca melancholico (A1); Alla pollaka melan-
cholica (A2)
nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 

269. p., 2–3: 
270. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 

p., 2–3: 
273. p., 2–6: 
274. p., 4–7: 

l., 1–5: wiązanie łamane 
276. p., 1 (głos dolny): 
277, 278 i 285. l., 1–2: wiązania łamane 
290. [nad górną pięciolinią tytuł:] Legiony Mazur

Mazurek (A1 i A2)
302. p., 3–6: 
303. p., 1–2: 
306. [nad górną pięciolinią tytuł:] Marsz 1809

Marcia (A1 i A2)
nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 

306. l., 2/309. 4: zapisany tylko górny głos oktawy, ale
oktawa zaznaczona cyfrą „8” umieszczoną pod par-
tią lewej ręki

309. nad partią prawej ręki: znak graficzny diminuendo
( )

310. nad partią prawej ręki: dolce
314. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny  i ozna-

czenie graficzne diminuendo ( )
323. p., 3–6: 
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K r a k o w i a k

Krakowiak „Od dawna bywał iedyny” jest jednym z lepszych i bardziej dojrzałych przykładów zainteresowań  
Elsnera polskim folklorem i charakterystyczną rytmiką tego tańca. Z polską muzyką ludową łączy też Krakowiaka 
typowe przeplatanie instrumentalnych odcinków tanecznych krótkimi przyśpiewkami. Elsner, nie rozbudowując 
szerzej fragmentów muzycznych, ucieka się celowo – dla wypełnienia treści tej sceny (akt II, scena 7, nr 3), której 
akcja toczy się przed zdobytym przez Czechów zamkiem w Wiślicy, gdzie więziony jest król Łokietek, i gdzie grupa 
dziewcząt, prowadzona przez śpiewające w duecie Zosię i Salusię, tańcami odwraca uwagę strażników czeskich i ich 
rozbraja, odbierając im łuki, tarcze i dzidy – do ich dokładnego powtórzenia.

Budowa muzyczna jest niezwykle prosta. Poza dwutaktowym wstępem składają się na nią cztery 8-taktowe człony 
o regularnej strukturze okresowej.

I. Ź r ó d ł a

Autograf wersji publikowanej nieznany.

A

Podstawą wydania jest druk wykonany w sztycharni Antoniego Płacheckiego w 1818 r. w Warszawie (obejmujący 
także Mazura), stanowiący publikację transkrypcji autorskiej (?) na fortepian, z podłożonym tekstem słownym dwu 
zwrotek, umieszczonych w kolumnach pośrodku systemu w tt. 3–10 (s. 3).

[Tytuł nagłówkowy:] Krakowiak / z Opery ŁOKIETEK / przez J. Elsnera.

Opis druku, jego zawartość i miejsce przechowywania zob. wyżej komentarz krytyczny do wspomnianego Mazura.

B

Fragment autografu wyciągu fortepianowego opery z głosami wokalnymi i podpisanej pod nimi tekstem pierwszej 
zwrotki (s. 80), sporządzony przez Elsnera i traktowany tu jako materiał pomocniczy, służący do porównań, uzu-
pełnień i korekt. Opis, miejsce przechowywania i datowanie rękopisu por. wyżej, komentarz krytyczny: Uwertura 
do opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki. Wersja tego źródła została przedstawiona w obecnym wydaniu jako ossia.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Por. odpowiedni fragment komentarza krytycznego do Śpiewu weselnego i Mazura z opery Król Łokietek czyli Wi-
śliczanki Józefa Elsnera (ss. 363, 365).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Powtórzenie całej kompozycji (poza wstępem, tt. 1 i 2) zaznaczono w pierwodruku (A) specjalnymi znakami ( ),  
umieszczonymi nad górną i dolną pięciolinią i podwójną kreską taktową, oddzielającą tt. 2 i 3, oraz kreską takto-
wą kończącą utwór (t. 34), ze wskazaniem na końcu poniżej ostatniego systemu: D.S. (= dal segno). Ostatni oraz 
następujący po nim takt, zapisano w pierwodruku jako 1. i 2. volta. W obecnym wydaniu z takiej formy zapisu 
zrezygnowano, ponieważ oba te takty są identyczne i ich zbędne powtórzenie zastąpiono znakiem repetycji, którego 
w pierwodruku brak. Brak również znaku repetycji na początku t. 3.

Tekst słowny dwu zwrotek zapisano w pierwodruku pośrodku systemu w tt. 3–8 w następującej wersji językowej 
i ortograficznej:

Od dawna bywał iedyny
Zwycay u Polaków
Kochały nase dziewcyny
Naybardziey woiaków

326–329. p., zanotowane tylko głosy górne oktawy, a gło-
sy dolne zaznaczone: „8va” i „8” pod nutami prawej 
ręki

333–337. w rękopisie partytury A1 notatka: „Zamiast te-
go może być co innego iako to – organ albo harmo-
nika albo Harmonia przez granych trąb z daleka”

338. nad górną pięciolinią: Andante maiestoso 1815
w rękopisach obu partytur A1 i A2: Andante

357. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny 
358. p., 1–3 (głos górny): 
365. nad partią prawej ręki: znak dynamiczny   
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Naymilse zycie w żołnierce
Boday mąs wsławiony
Kto zniewieściałe ma serce
Nie godzien mieć zony

W wyciągu fortepianowym (B) pod nutami dwugłosowej partii wokalnej podpisany jest tekst słowny jedynie pierw-
szej zwrotki.

Zapis nutowy źródła B jest niedokładny i niestaranny. Brak konsekwencji w notowaniu znaków artykulacyjnych 
(łuków legato) i dynamicznych (akcenty). W autografie wyciągu fortepianowego w tt. 3–8 nuty 2. i 3. są połączone 
łukami zatrzymującymi. Wydaje się, że bardziej właściwe byłoby, ze względu na układ sylab tekstu i odpowiadające 
mu grupy dźwiękowe, objęcie łukami nut 3. i 4.

Źródło B w tt. 3–10 w partii prawej ręki wiernie odtwarza melodię duetu wokalnego. Z tego powodu publikację 
(jako ossia) wariantu wyciągu fortepianowego ograniczono wyłącznie do akompaniamentu zapisanego w partii le-
wej ręki. Wyjątek stanowi jedynie ostatnia ósemka w t. 9 (dwudźwięk, tercja f 1 – głos górny i a1 – głos dolny) i obie 
ćwierćnuty w t. 10 (gdzie oba głosy wokalne schodzą się na unisonie – dźwięk g1).

Wersje melodyczne obu źródeł w tt. 19–34 w partii prawej ręki są niemal identyczne. Większe różnice odnotować 
można jedynie w akompaniamencie.

11 i 12. l., B, 1–4: wiązania łamane 
14. p., B, 1–3: pomyłkowe wiązanie 

l., A, 1–4: wiązanie łamane (krzyżowe) 

15–17. l, B, 1–4: wiązania łamane (krzyżowe) 
19 i 20. p., B, 3–7: 
21. p., B, 1–6: 

28. p., A, 6/29.1: 
l., B, 3–4: wiązanie łamane (krzyżowe) 

29. p., A, 1–2 i 3–4: wiązania łamane (krzyżowe) 
p., B, 1–4: wiązanie łamane (krzyżowe) 
p., B, 2–3: 

30. p., A, przed 5: 

8.  Polonez F-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Transkrypcja autorska poloneza orkiestrowego. Podstawą wydania jest druk Franciszka Klukow-
skiego z 1818 r.

[Karta tytułowa:] DEUX POLONOISES / pour / le Piano-Forte / Executées au bal donné pour S.M. Impératrice Mère / 
par la ville de Varsovie. / Composées par. / JOSEPH ELSNER. / à Varsovie. / (: au Bureau de Musique Rue Miodowa 
No 489:) / Gravée par A. Płachecki. No 147.

Format podłużny, 4º; wymiary: 22 x 30,5 cm; wymiary płyty: 19,5 x 25,5 cm; znak wydaw.: 75; 5 s.

Druk zawiera dwa polonezy Józefa Elsnera: Polonez F-dur (ss. 2–3; Opracowania nr 8) i Polonez D-dur (ss. 4–5; 
Opracowania nr 9)40.

Egz. druku: PL-Kj 542 III Mus.; PL-Wn Mus.II.21760 Cim.; RUS-SPan M 182 166. (proweniencja: Biblioteka Towa-
rzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk); PL-Tu V 1011 (fotografia egz. z PL-Kj 542 III Mus.).

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 321 poz. 26; Burhardt, Polonez, ss. 165–166 poz. 614.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Polonez został skomponowany w 1818 r. i był wykonany w dniu 24 września 1818 r. na balu wystawionym – jak 
wynika z informacji umieszczonej na karcie tytułowej – z okazji pobytu w Warszawie cesarzowej Zofii (Marii Teo-
dorówny) (1759–1828), drugiej żony Pawła I (1754–1801) i matki Aleksandra I (1777–1825).

40 Anons wydawniczy dotyczący m.in. obu Polonezów Elsnera ukazał się w prasie warszawskiej: „W Składzie muzycznym 
i instrumentalnym przy ulicy Miodowey Nro 489 w Warszawie znayduią się świeżo z sztychu wyszłe dwa Polskie Tańce przez JP 
Józefa Elsnera, Dwa Polskie Tańce i Mazurek z Baletu, przez JPana Karola Kurpińskiego. Te są ułożone na dzień balu danego od 
miasta Warszawy dla Nayiaśnieyszey Cesarzowey Maryi Teodorowney Matki N. Imperatora całey Rossyi, i Krola naszego, i raz 
przez tychże autorów z całey orkiestry na klawikord przełożone” (GW 26 IX 1818 nr 77, s. 1986). 
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III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Brak oznaczeń tempa. Wszystkie przednutki są krótkie, a w zapisie mają wartość o połowę mniejszą od nuty głów-
nej, którą poprzedzają.

P o l o n e z

W t. 1 oznaczenia dynamiczne w formie połączonych liter  i , przypadających na pierwszą nutę w takcie, traktuje 
się – zgodnie z logiką przebiegu muzycznego i na zasadzie analogii z dokładniejszymi oznaczeniami dynamicznymi 
podobnego motywu w t. 10 – jako wyraz braku precyzji drukarskiej.

nad 1. akoladą: No 1

przed 1. akoladą: Polonaises

3., p., 2–3, 5–6: 
3/4. pod i nad kreską taktową rozdzielającą oba te takty

zamieszczono w pierwodruku znaki repetycji wska-
zujące, od którego miejsca należy powtórzyć po t. 19 
początkowy fragment kompozycji (tt. 4–9).

4 i 5 (20 i 21). p., 1–4: 

6 i 7 (22 i 23). p., 1–5, 6–14: 
p., 7, 12: przednutki: 

8. p., 7–11: 
11. p., przed 5 (cis2): zbędny 
12. p., 2–7: 

l., przed 3: pomyłkowo  (zamiast )
13. p., 2–3: 
17. p., 3–11: 
po 19. pomiędzy pięcioliniami: Dal Segno

T r i o

Budowa Tria jest nietypowa. Pierwszy odcinek, czterotaktowy, powtarzany jest dwukrotnie, ale po odcinku drugim, 
szerzej rozbudowanym, brak stosowanej z reguły w tym miejscu repetycji pierwszego odcinka, którego powtórzenie 
nie jest w druku F. Klukowskiego zaznaczone. Odcinek środkowy Tria, w przypadku tego Poloneza jest to odcinek 
drugi, jest połączony z repryzą poloneza jednotaktowym łącznikiem. 

Zachowano oryginalne, Elsnerowskie oznaczenia staccato z rozróżnieniem – zgodnie z drukiem F. Klukowskiego 
– kropek i krótkich pionowych kreseczek. Te kreseczki pionowe (tt. 2, 12 i 13) mogą – oprócz artykulacyjnych – speł-
niać również funkcję dynamiczną jako oznaczenia nut akcentowanych.

Przeniesienie oktawowe partii prawej ręki zaznaczone jest nad początkiem t. 5: in 8va alto, jego zakres linią falistą 
(wężykiem) (tt. 5–11), a powrót do normalnej wysokości słowem: loco, umieszczonym nad początkiem t. 12.

przed 1. akoladą: Trio

8. p., 5: przednutka 
10. p., 2–4: 

14. p., 7/15. 1: 
l., 1–3: wiązanie łamane 

16. p., nad 1: 
po 16. pomiędzy pięcioliniami: da Capo Polon:

9. Polonez D-dur

Polonez D-dur należy do bardziej rozbudowanych polonezów Elsnera. Jego orkiestrowy pierwowzór wywarł pewien 
wpływ na fakturę kompozycji i znalazł odbicie między innymi w operowaniu szeroką skalą i bogatym wykorzysty-
waniu różnych rejestrów instrumentu.

Wynikający z okoliczności powstania uroczysty, hołdowniczy charakter całego utworu, nie pozbawiony jednak ele-
mentów lirycznych, podkreśla energiczny dwutaktowy wstęp, a przede wszystkim Trio oparte na melodii angielskie-
go hymnu narodowego God save the King 41.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Transkrypcja autorska poloneza orkiestrowego. Podstawą wydania jest druk Franciszka Klukow-
skiego z 1818 r.

[Karta tytułowa:] DEUX POLONOISES / pour / le Piano-Forte [...]

Opis druku, jego zawartość i miejsce przechowywania zob. wyżej, komentarz: 8. Polonez F-dur.

41 Elsner oparł na niej także swoją kantatę Zachowaj Boże ojca ludu z 1824 r. Zob.: Elsner, Sumariusz, s. 52 poz. 24; Nowak-
Romanowicz, Elsner 1957, s. 299 poz. 31.
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Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 321 poz. 26; Burhardt, Polonez, ss. 165–166 poz. 615.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Polonez został skomponowany w Warszawie w 1818 r. Okoliczności jego powstania zob. komentarz: 8. Polonez F-dur.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Polonez właściwy poprzedza krótki, dwuaktowy wstęp. Faktura utworu niewiele odbiega od Poloneza F-dur nr 8 
(zob. komentarz do tego utworu).

Pionowe krótkie kreseczki, złączone z 4., 8. i 12. nutą w t. 1. w druku F. Klukowskiego w partii prawej ręki dotyczą 
nie tylko wyróżnienia dynamicznego tych dźwięków i w związku z tym (przy zachowaniu ich oryginalnej formy 
graficznej) traktuje się je jako oznaczenia akcentów, lecz także typ oznaczeń artykulacyjnych, odnoszących się do 
zaznaczania staccato.

Całe Trio jest oparte na melodii narodowego hymnu angielskiego God save the King. W tej części Poloneza brak re-
pryzy, który wynika z budowy oryginalnej pieśni angielskiej złożonej z dwu odcinków, w której początkowy odcinek 
nie powtarza się po odcinku drugim.

P o l o n e z

nad 1. akoladą: No 2

przed 1. akoladą: Polonaises

2. p., 6–12: 
3–6 (27–30). l., w pierwodruku zapisane w kluczu wio-

linowym

4 (28). p., 3–8: 
7 (31). p., 1–5: 
8 (32). p., 9/9. 4: 
15, 16, 19 i 20. p., 1–6: zapis rytmiczny: 
26. p., od 1. nad całym taktem: 
po 26. pomiędzy pięcioliniami: dal Segno (tt. 3–14)

T r i o

przed 1. akoladą: Trio

[tytuł nagłówkowy:] God save the king

4. p., 6/5. 1: 

5. p., 6–9, 10/6. 1: 
12. p., 1, głos dolny, pomiędzy półnutą g 1 i punktem au-

gmentacyjnym: 
po 14. między pięcioliniami: Polon: / da Capo

10. Fragmenty muzyki do sceny lirycznej  
Powstanie narodu  Franciszka Salezego Dmochowskiego

Józef Elsner jest autorem trzech fragmentów skomponowanych specjalnie dla jednoaktowej sztuki scenicznej Powsta-
nie narodu Franciszka Salezego Dmochowskiego (1801–1871), poety i autora libretta do wystawionej w 1830 r. opery 
Wujaszek z Ukrainy Walentego Kratzera (1780–1855). Są to: Marsz Przedniej Straży Wojska Polskiego, Marsz Dyktatora 
J. Chłopickiego (Marsz wojenny) oraz pieśń Święte Przymierze Narodów „Zstąpiła wolność na stęsknioną ziemię”42.

W obecnym wydaniu zamieszczone są zachowane do dziś autorskie transkrypcje fortepianowe dwu pierwszych 
z wymienionych wyżej fragmentów. Scena liryczna Powstanie narodu, wystawiona 1 stycznia 1831 r. w Teatrze Na-
rodowym w Warszawie, cieszyła się w pierwszych miesiącach Powstania Listopadowego dużym powodzeniem ze 
względu na aktualne treści patriotyczne43. Sztuka zajmuje ważną pozycję w twórczości Elsnera, jest bowiem ostat-
nim dziełem scenicznym, do którego Elsner skomponował muzykę, zamykając długi, trwający blisko 40 lat, etap 
swojej scenicznej działalności kompozytorskiej. W utworze tym dużą rolę – jak pisze Alina Nowak-Romanowicz 

– odgrywa recytacja na tle muzyki44.

42 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 195 poz. 45. (Wszystkie te utwory zostały wydane przez Ignacego Klukowskiego w War-
szawie z początkiem 1831 r.).
43 Zob. recenzję w: KW 2 I 1831 nr 2, s. 9.
44 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 162.
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M a r s z  P r z e d n i e j  S t r a ż y  Wo j s k a  P o l s k i e g o

Transkrypcja autorska marsza orkiestrowego. Utwór spełniał rolę intrady i był wykonywany na początku przedsta-
wienia, przed częścią deklamowaną.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest warszawski druk Ignacego Klukowskiego z 1831 r.

[Karta tytułowa:] MARSZ / Przedniéy Straży Woyska Polskiego / ułożony i ofiarowany / Jaśnie Wielmożnemu Hrabi /  
PIOTROWI SZEMBEK / Generałowi Brygady / Kawalerowi Wielu Orderów / przez / J: Elsnera / Grany w Teatrze 
Narodowym / w Warszawie u Klukowskiego.

Format podłużny, 4º; wymiary: 24,3 x 29,5 cm; wymiary płyty: 22,5 x 28,5 cm; 3 s.

Egz. druku: PL-Kj 471 III Mus.; PL-Wmhw (Zbiór Gocla) 111/LG.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 321 poz. 30.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Utwór powstał z końcem 1830 r. Adresatem zamieszczonej na karcie tytułowej dedykacji jest generał brygady Piotr 
Szembek (1788–1866), Gubernator Wojskowy Warszawy i członek Rady Wojskowej w początkach Powstania, do-
wódca 1. Pułku Strzelców Pieszych i późniejszy uczestnik bitwy pod Wawrem i Grochowem.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

M a r s z

Brak oznaczeń tempa, a znaki dynamiczne ( ) pojawiają się tylko raz, pod koniec t. 8 i nie są powtórzone w ana-
logicznym t. 34 w repryzie.

W tt. 3–4 oraz w repryzie w tt. 29–30 zmieniono w partii prawej ręki układ głosowy, wyodrębniając melodyczny 
głos najwyższy, podbudowany dwudźwiękami akordowymi. Tego rodzaju postępowanie jest usprawiedliwione spo-
sobem notowania w druku punktów augmentacyjnych, w którym ujawnia się zapewne intencja kompozytorska.

W t. 34 w prawej ręce uzupełniono na zasadzie analogii z t. 8 dwudźwięk d2-f 2 (nuta 6. w takcie), a w t. 35 również 
na zasadzie analogii z t. 9 w akordzie g 2-b2-d3-f 3 (nuta 3. w takcie) usunięto dolny dźwięk g 2.

W większości taktów z zasady zunifikowano system wiązania poprzez łączenie rozdzielonych części taktu (  
zamiast ); jednocześnie wszystkie tego rodzaju zmiany są każdorazowo zaznaczone w szczegółowym wykazie 
korektur. W niektórych taktach (np. w  tt. 21 i 24) pozostawiono zapis oryginalny, bardziej – jak się wydaje – czytelny.

przed 1. akoladą: Marcia

3. p., 1 (f 1): z punktem augmentacyjnym; układ głosowy

całego taktu:  

4. p., 4: układ głosowy: 
5. p., 5/6. 1: 
8. p., 5: zbędne chromatyczne znaki przypominające

w dwudźwięku: cis2 ( ) i e2 ( )
12. l., 1: 

l., 1–4: wiązanie 
20. p., przed 7 (e2): zbędny  przypominający
21. p., przed 6 (e2): zbędny  przypominający
22. p., 3: trójdźwięk b1-f 2-b2

24. p., przed 6 (e2): zbędny  przypominający
25. p., przed 10 (e2): zbędny  przypominający

29. p., 3: układ głosowy 

p., przed 8 (c2): zbędny  przypominający
31. p., 5/32. 1: 
35. p. 3: zbędna dolna nuta g 2 w akordzie

p., 3–6: wiązania 

l., 11–14: wiązania 
36. p., 1: błędnie akord c2-f 2-b2

p., 1–4: wiązania 

37. p., 3–6: wiązania 

l., 11–14: wiązania 
39. p., 3: dolna nuta dwudźwięku (c2) ma błędnie war-

tość ćwierćnuty z punktem augmentacyjnym
41, 43 i 45. p., 7–12: 
46. l., 2: septyma (E-f ) zamiast oktawy (F-f )
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T r i o

W repryzie, w tt. 19–21, w partii prawej ręki łuki uzupełniono na podstawie zapisu w analogicznych tt. 3–5. Dla 
zachowania jednolitości motywicznej wprowadzono też łuki przedłużające 1. i 2. nutę w tt. 23 i 24 (oktawy es2-es3) 
również w partii prawej ręki.

W tt. 10 oraz 26 a i b w partii lewej ręki przy pierwszych dwu ćwierćnutowych trójdźwiękach zachowano oryginalny, 
zgodny z zapisem w druku układ głosowy.

przed 1. akoladą: Trio

5. p., pod 2 (półnuta g 2): 
12. p., 1–3: 
18. p., 1: 

19. p., 1: 
p., 4–5: 

23. p., 2: 
p., 2–5: wiązanie 

M a r s z  D y k t a t o r a  J. C h ł o p i c k i e g o

Transkrypcja autorska marsza orkiestrowego. Utwór wykonywany w obrazie odradzającej się Ojczyzny, gdy wśród 
wybitnych dowódców – obok Tadeusza Kościuszki i Księcia Józefa Poniatowskiego – pojawia się na scenie postać 
generała Józefa Chłopickiego.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest warszawski druk Ignacego Klukowskiego z 1831 r.

[Na karcie tytułowej:] MARSZ / DYKTATORA / J: CHŁOPICKIEGO / w Scenie Lirycznéy / POWSTANIE NARODU / 
Wiersz F. S. Dmóchowskiego / z Muzyką / J: ELSNERA / w Warszawie u Klukowskiego.

Format podłużny, 4º; wymiary: 25,5 x 33 cm; wymiary płyty: 19,5 x 22,5 cm; 3 s.

Egz. druku: PL-Kj 360 III Mus.; PL-Wn Mus.II.17.827 Cim.

Utwór wydany powtórnie przez Ignacego Klukowskiego w tym samym roku z wykorzystaniem tych samych płyt 
litograficznych, lecz ze zmienioną kartą tytułową: MARSZ / WOJENNY / w Scenie Lirycznéy / Powstanie Narodu / 
Muzyka / ELSNERA / w Warszawie u Klukowskiego.

Egz. druku: PL-Wn Mus.II.22.475 Cim.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 322 poz. 31; Tomaszewski, Nuty drukowane, s. 291.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Por. komentarz do poz. 10. Marsz Przedniej Straży Wojska Polskiego.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

M a r s z

Triole notowane różnie: za pomocą cyferki 3 z łuczkiem, bez łuczka, lub też w ogóle nie oznaczane.

T. 42 w oryginalnym druku jest taktem pełnym, zakończonym pauzą ćwierciową z fermatą w partii obu rąk. W związ-
ku z przedtaktem w t. 12 w obecnym wydaniu zastosowano takt niepełny.

przed 1. akoladą: Marsz

4/5. pomiędzy pięcioliniami: dol: 
5. p., 1–5: 
6. p., 2–7: 
7. p., 1–3: 
10. p., przed 2 i 5 (g1): zbędne 
13. pomiędzy pięcioliniami: dol:

p., 1–4: 
16. p., 6/17. 8: 

22–24. p., 1–5: 
25. graficzny znak crescendo ( ) nad partią prawej ręki

p., przed 8 (h1): zbędny 
30/31. pomiędzy pięcioliniami: dol: 
35. p., 1–2: 
36. na początku taktu znak dynamiczny 
37. znak dynamiczny  przesunięty na koniec t. 36
42. p. i l., 5: 
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T r i o

W tt. 10 i 18 zachowano oryginalny układ głosowy w partii lewej ręki.

przed 1. akoladą: Trio 5. p., 1–3: 
 8. p., 5: dwudźwięk a2-es3

11. Marsz żałobny z oratorium  
Passio Domini Nostri Jesu Christi

Marsz żałobny, poprzedzający część IV Oratorium – oprócz początkowej Introdukcji, wykazującej silne wpływy sty-
listyczne opery włoskiej, i krótkiego wstępu do części II – należy do nielicznych w całym Oratorium samodzielnych 
kompozycji czysto instrumentalnych. Umieszczony przez kompozytora po scenie śmierci Chrystusa, która stanowi 
punkt kulminacyjny całej kompozycji, i nacechowany głębokim tragizmem, nie pozbawionym jednak elementów 
liryzmu, o nasyconych żałobą właściwościach znaczeniowych, spełnia ważną funkcję w dramaturgii dzieła.

Marsz żałobny, z pewnością jedna z najbardziej wartościowych kompozycji Elsnera, jest utworem architektonicznie 
nadzwyczaj konsekwentnie zwartym i jednolitym, zbudowanym na stosunkowo prostym schemacie marszowym 
ABA, z szerokim wykorzystaniem charakterystycznych rytmów punktowanych, w czym dostrzega się niewątpliwe 
oddziaływania marsza żałobnego z III Symfonii Beethovena45. Niezwykle ważną rolę odgrywa tu warstwa brzmie-
niowa, decydująca o charakterze całej kompozycji. Wynika ona z instrumentarium oryginału i sposobu jego wyko-
rzystania wpływającego na fakturę wersji fortepianowej oraz silnie nasyconej dysonansami harmoniki, której funk-
cje – na skutek szerokiego zastosowania dźwięków przejściowych, zamiennych, opóźnień oraz wyraźnej tendencji 
do tuszowania roli dźwięków prowadzących – zatracają typową dla harmoniki funkcyjnej jednoznaczność. Całość 
przepojona jest silnie chromatyką, która wraz z ruchem sekundowym akordów jest typowym dla tej kompozycji 
sposobem prowadzenia połączeń akordowych.

Autor wyciągu fortepianowego nie jest znany. Ze względu na sposób wykonania tej transkrypcji trudno widzieć 
w nim samego Elsnera. Nie ulega jednak wątpliwości, że opracowanie to zyskało aprobatę kompozytora, który oso-
biście postarał się o jego publikację w lipskim wydawnictwie Friesego już w roku premiery dzieła.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest pierwodruk opublikowany w Sammlung von Musik-Stücken alter und 
neuer Zeit, Leipzig 1838, Heft 4, ss. 9–10.

[Tytuł nagłówkowy:] Joseph Elsner. / Trauermarsch.

Oprócz Marsza żałobnego Elsnera zbiór ten zawiera również: Johann Vesque von Püttlingen (1803–1883), Die Gei-
sterinsel do słów Heinricha Heinego (ss. 5–6), Leopold Schefer (1784–1862), Generalbeichte do słów Johanna Wolf-
ganga Goethego (ss. 7–8), Josephine Lang (1815–1880), Das Traumbild do słów Heinricha Heinego (ss. 11–13).

Format podłużny, 4º; wymiary: 25,5 x 33 cm; wymiary płyty: 20,2 x 28 cm; 13 s.

Egz. druku: A-Wn SA. 82. D.25/4 21; A-Wgm VI 23013d.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 38 poz. 65; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 236, 237, 273 poz. 2.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Oratorium Passio Domini Nostri Jesu Christi seu Triumphus Ewangelii op. 65 Józefa Elsnera, jedno z najlepszych 
dzieł tego kompozytora, a zarazem jedno z najbardziej wartościowych dzieł oratoryjnych epoki klasycyzmu i ro-
mantyzmu, powstało w latach 1835–1837. Ten szeroko rozbudowany i monumentalny utwór, napisany za namową 
sekretarza kapituły i kustosza katedry warszawskiej, ks. Witmana (Wittmana), dla wzbogacenia ceremonii pasyj-
nych w Wielkim Tygodniu, podzielił Elsner na 4 części. Jeszcze przed ukończeniem całości, część I wykonana zosta-
ła dwukrotnie pod dyrekcją kompozytora 24 marca i 1 kwietnia 1836 r. w katedrze św. Jana w Warszawie. Wówczas 
jeszcze Marsz żałobny, rozpoczynający część IV, nie był gotowy. Powstał więc pomiędzy kwietniem 1836 r. a listo-
padem 1937, kiedy Elsner ukończył pracę nad całością tego potężnego dzieła, wykonanego – z powodu trudności 

45 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 236–237.
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w skompletowaniu odpowiedniej obsady – dopiero w dniach 20, 22 i 25 czerwca 1838 r., z udziałem ponad cztery-
stuosobowego zespołu, z wielkim powodzeniem w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie.

Później, na przestrzeni paru następnych lat, ze względów czysto technicznych – głównie braku możliwości zebrania 
ogromnego aparatu wykonawczego, jakiego ten utwór wymagał – wykonywano pojedyncze fragmenty, przeważnie 
solowe. W takiej formie między innymi z kompozycją mogli zaznajomić się mieszkańcy Petersburga w sierpniu 
1839 r., dokąd – po uzyskaniu rok wcześniej zezwolenia na dedykację dzieła carowi Mikołajowi I – udał się Elsner, by 
osobiście wręczyć carowi sporządzoną specjalnie w tym celu ozdobną kopię partytury. Z Mikołajem I, który akurat 
w tym czasie przebywał poza stolicą, Elsner się nie spotkał, ale uzyskał zgodę na zamianę prawa dzierżawy na prawo 
własności i dziedziczenia Elsnerowa, o co się starał, oraz został obdarowany przez cara pierścieniem brylantowym. 
W październiku tegoż roku Oratorium wykonano pod dyrekcją kompozytora w Wilnie, gdzie Elsner zatrzymał się 
w drodze powrotnej do Warszawy. Następnie Oratorium w całości było wykonane kolejno: wiosną 1840 r. w Peters-
burgu przez Towarzystwo Filharmoniczne pod dyrekcją kierownika kapeli dworskiej Aleksego Lwowa (1798–1870), 
a rok później ponownie w katedrze warszawskiej pod dyrekcją Tomasza Nideckiego (1806–1852) i w kościele św. 
Jana w Wilnie pod dyrekcją Wiktora Każyńskiego (1812–1867). Później, do 1848 r., ograniczano się jedynie do co-
rocznego wykonywania w katedrze św. Jana przez dyrektora orkiestry katedralnej Wojciecha Słoczyńskiego (1806–
1864) części I Oratorium. Całe Oratorium wykonano jeszcze staraniem ucznia Józefa Elsnera, Ignacego Feliksa 
Dobrzyńskiego (1807–1867), ówczesnego dyrektora opery warszawskiej, trzykrotnie (cztery miesiące po śmierci 
kompozytora) 28 i 30 sierpnia oraz 1 września 1854 r. w kościele ewangelickim św. Trójcy w Warszawie, po czym 
na blisko 150 lat o Elsnerowskim dziele zapomniano, a kolejna jego prezentacja odbyła się dopiero w dniach 11 i 12 
września 1998 r. po 160 latach od jego premierowej realizacji w tymże kościele św. Trójcy w Warszawie w wykonaniu 
zespołu Warszawskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Dokonane w wydaniu korekty, spowodowane głównie zbyt dosłownym traktowaniem zapisu orkiestrowego przez 
autora wyciągu fortepianowego, dotyczą przede wszystkim zmian w stosowaniu znaczeń artykulacyjnych, zwłaszcza 
łuków łączących dźwięki w głosach poszczególnych instrumentów. Zapis łuków uproszczono, odnotowując jednak 
wersje pierwodruku w szczegółowym spisie korektur. Ponadto pojawiające się w pierwodruku skróty nazw instru-
mentów zastąpiono tym razem milcząco dziś stosowanymi formami skrótów, bez opisywania tych zmian w szcze-
gółowym wykazie korektur.

przed 1. akoladą: Pianoforte

1. znak dynamiczny , umieszczony w pierwodruku na
początku taktu pośrodku systemu, przeniesiono do 
przedtaktu

8. p., 1–2: wszystkie nuty akordów połączone łukami
16. p., 1–2: nuty dolne (g1 i b1) połączone łukiem z nutą as1

17. p., 1–2: wszystkie nuty akordu połączone łukami
l., 1–2: górne nuty oktaw (G-A) połączone łukiem

20. p., 1–2: nuta górna (c2) połączona łukiem z nutą h1

l., 1–2: nuty górne oktaw (fis-g) połączone łukiem

21. p., 1–2: wszystkie nuty akordów połączone łukami
l., 1–2: górne nuty oktaw (G-A) połączone łukiem

28. l., (gł. górny) 2/33, 1: 
29. p. i l., 1/32, 1: 
32. p., 1–2: 

l., (gł. górny i gł. dolny) 1–2: 
35 i 37. p., 1–3: oba dźwięki dolnego głosu (półnuty f 2-h2)

połączone łukiem z ćwierćnutą e2

48. p., 1–2: nuty dolne (g1-b1) połączone łukiem z nutą as1

12. Krakowiak z baletu Wesele w Ojcowie

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą wydania jest druk Ignacego Klukowskiego z 1842 r.

[Karta tytułowa:] ZBIÓR KRAKOWIAKÓW / z Baletów / WESELE w OJCOWIE i STACH I ZOŚKA / różnych Kom-
pozytorów / na / Fortepian.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 39 cm; wymiary płyty: 19,5 x 26 cm; znak wydaw.: 142, 143, 144; 7 s.

Zbiór zawiera: Krakowiaki z baletu Wesele w Ojcowie: Jana Stefaniego (nr 1, s. 2), Józefa Elsnera (nr 2, s. 2), Kra-
kowiak Dawny (nr 3, s. 3), Jana Damsego (nr 4, ss. 3–4) i Krakowiak Odczepiny Jana Stefaniego (nr 5, ss. 4–5) oraz 
Krakowiaki z baletu Stach i Zośka: Karola Kurpińskiego (nr 1, s. 5 i nr 2, s. 6) i Jana Stefaniego (nr 3, s. 7). 

Egz. druku: PL-Kj 18461 III Mus.; PL-Wn Mus.II.17.826; PL-Wp Mus. n. 17860 Cim.
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Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Głównym twórcą baletu Wesele w Ojcowie (znanego również pod nazwą Wesele krakowskie lub Wesele krakowskie 
w Ojcowie), opartego na motywach opery Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego, z  librettem 
Wojciecha Bogusławskiego (premiera w 1794 r.), zwłaszcza muzyki do scen pantomimicznych, lecz także i tańców, 
był Karol Kurpiński (1785–1857). Muzykę do scen tanecznych opracował Józef Damse (1789–1852), wykorzystując 
między innymi melodie z Cudu mniemanego Stefaniego, Króla Łokietka Józefa Elsnera i innych wodewilów polskich. 
Większość melodii pochodzi jednak z opery Kurpińskiego Zabobon czyli Krakowiacy i Górale (tzw. Nowe Krako-
wiaki) do słów Jana Nepomucena Kamińskiego (1777–1855), której premiera odbyła się w Warszawie 16 VI 1816 r.

Premierowe przedstawienie baletu Wesele w Ojcowie, według scenariusza Bonawentury Kudlicza (1780–1848), miało 
miejsce w Teatrze Narodowym w Warszawie 14 III 1823 r. Układ choreograficzny opracowali Julianna Mierzyńska 
(zm. 1831) i Maurice Pion. Przedstawienie od początku cieszyło się przez kilkadziesiąt lat niesłabnącym powodze-
niem wśród publiczności i jako jeden z najbardziej ulubionych spektakli teatralnych było wielokrotnie z sukcesem 
wykonywane w wielu miastach polskich, a także za granicą (Petersburg, Moskwa, Kijów); bywa też wznawiane 
i w naszych czasach. Ogromna popularność Baletu spowodowała, że wielu kompozytorów dopisywało specjalnie 
szereg własnych utworów, włączanych następnie do tego Baletu. W ten sposób utwór nabierał w pewnym sensie 
charakteru dzieła zbiorowego, w powstawaniu którego wzięli udział – oprócz Kurpińskiego i Damsego – Jan Stefani 
i jego syn Józef, a także Józef Elsner i inni, dziś w większości zapomniani kompozytorzy.

Wielkie uznanie, jakie zdobył Balet wśród publiczności, powodowało też, że wiele jego fragmentów wydawano – 
z myślą o szerokich kręgach rozmaitych amatorów muzyki – w opracowaniach na fortepian, sporządzanych bądź 
przez samych kompozytorów muzyki (jak to powszechnie czynili Józef Damse i Józef Stefani), bądź przez innych au-
torów wyciągów fortepianowych. Trudno stwierdzić z całą pewnością, czy transkrypcję swojego Krakowiaka, włą-
czonego do Baletu, wykonał sam Elsner, czy też jest ona dziełem kogoś innego. Utwór ten, mimo tych wątpliwości, 
zdecydowano się jednak włączyć do edycji dzieł fortepianowych Elsnera, bo nawet nie będąc autorem transkrypcji 
mógł on mieć wpływ na kształt wydania Ignacego Klukowskiego, z którym bez wątpienia musiał się w tej sprawie 
kontaktować.

Trudno również, nawet w przybliżeniu, sprecyzować datę powstania Krakowiaka Elsnera, bo nie stwierdzono do 
dziś, czy został on włączony do Baletu w jego premierowej postaci, czy też Elsner, widząc sukces przedstawienia, do-
pisał go – co bardziej prawdopodobne – w nieco późniejszym czasie. Jedyną pewną datą związaną z tą kompozycją 
pozostaje więc rok 1842 – rok publikacji wersji fortepianowej przez oficynę Ignacego Klukowskiego.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

[tytuł nagłówkowy w Zbiorze krakowiaków:] Krakowiak 
Józefa Elsner

przed 1. akoladą: No 2

3. p., 2: przednutka 
10. l., w pierwodruku błędnie zapisano 5 wartości ósem-

kowych, w tym dźwięk G oraz cztery akordy g-h-d1-f 1

l., 1–4: wiązanie łamane 
12. p., 1: przednutka 
14 i 15. l., 1–4: wiązania łamane  i 
15. p., 1: przednutka 

l., przed 2 (fis): zbędny  przypominający
24. p., 2: dwudźwięk e2-h2
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UTWORY  
NA CZTERY RĘCE

SONATY

Sonata B-dur op. 16

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podstawą niniejszej edycji jest paryski pierwodruk Erarda z około 1805 r.

[Tytuł na karcie tytułowej:] SONATE / à Quatre Mains / Pour le Piano-Forte / Composée et Dédiée / à Madame la 
Princesse · Anne · Sapieha / Née Comtesse Zamoyska / Par / JOSEPH ELSNER / Directeur de la Musique du Théâtre 
Polonais et Membre de la Société Littéraire de Varsovie / Oeuvre 16 – Prix 6 f. / A PARIS / Chez M-lles Erard Rue du 
Mail No. 21./ Et à leur dépôt Rue de la Loi No. 67, vis-à-vis la Bibliothèque Impériale / Propriété des Editeurs Déposée 
à la Bibliothèque I-le / A Lyon Chez Garnier Place de la Comédie No. 18 / Choiseau Script A

Format pionowy, in-fol.; wymiary płyty: 26,2 x 19,7 cm; 27 s.

Egz. druku: F-Pn VM12 I-841; B-Bc Litt.V, No.11.917.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 33; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 321 poz. 24.

Wyd. współczesne: Sonata fortepianowa na 4 ręce B-dur, w: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, Dodatek nutowy, ss. 89– 
129.

II. D a t o w a n i e

Dokładna data powstania fortepianowej Sonaty B-dur op. 16 na cztery ręce nie jest znana. Oznaczona przez Elsnera 
jako op. 16 powstała z pewnością tuż po Wielkim Kwartecie Es-dur op. 15 na fortepian, skrzypce, altówkę i wiolon-
czelę, dedykowanym hr. Emilii Potockiej. O napisaniu Sonaty już w pierwszych latach XIX wieku świadczyć może 
zamieszczona na karcie tytułowej dedykacja, której adresatką była blisko związana z Tadeuszem Kościuszko zwo-
lenniczka nurtu patriotyczno-narodowego księżna Anna Jadwiga z Zamoyskich Sapieżyna (1771–1859), córka An-
drzeja Hieronima Zamoyskiego (1716–1792), marszałka Trybunału Koronnego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, 
członka Komisji Edukacji Narodowej, i żona ks. Antoniego Aleksandra Sapiehy (1773–1812), miecznika Księstwa 
Warszawskiego i naczelnego szambelana cesarza Napoleona I, mecenasa nauki i członka Warszawskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk, do którego również przyjęty został w 1805 r. Elsner. Sonata wraz z kartą tytułową, na której 
Elsner przedstawił się jako członek Warszawskiego Towarzystwa Literackiego, ukazała się drukiem w oficynie Erar-
da w Paryżu ok. 1805 r., w związku z podróżą kompozytora do Paryża, gdzie zetknął się z przebywającą od 1803 r. 
w podparyskiej rezydencji w Saint-Germain-en-Lays ks. Anną Sapieżyną. Dopiero wówczas kompozytor wspomina 
o księżnej w swym Sumariuszu z okazji prowadzonych na jej polecenie w Paryżu pertraktacji z Erardem w sprawie 
wyboru i zakupu dla niej fortepianu (por. Wstęp, s. 16). O wcześniejszych kontaktach Elsnera z ks. Sapieżyną nie 
mamy żadnych wiadomości. Ponieważ w dedykacji wyraźnie zaznaczono, że Sonata B-dur op. 16 na cztery ręce zo-
stała nie tylko dedykowana, ale i napisana dla księżnej, przyjąć można z dużą dozą prawdopodobieństwa, że utwór 
ten powstał w Warszawie w 1805 roku lub niewiele wcześniej.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Zapis nutowy pierwodruku, wykonany starannie w sztycharni Erarda, zawiera stosunkowo niewielką liczbę błędów 
i zapisów wątpliwych. Niezbędne, wprowadzone w niniejszym wydaniu zmiany dotyczą w pierwszym rzędzie łuków, 
nie zawsze dokładnie kreślonych w pierwodruku, zwłaszcza gdy łączą nuty lub grupy nut w sąsiadujących ze sobą 
taktach, a także oznaczeń grup nieregularnych, głównie triol, i ozdobników.

Wszystkie triole – grupy ósemkowe ( ) w cz. I i III oraz szesnastkowe ( ) w cz. II – są z reguły w pierwodruku 
zaznaczone cyfrą 3 umieszczoną nad główkami nut połączonych łuczkiem. Nie dotyczy to jednak dłuższych frag-
mentów kompozycji opartych na postępach grup triolowych, które zazwyczaj pozbawione są dodatkowych ozna-
czeń (por. cz. I: Iº tt. 48–50, 52, 107–118, 172–174; IIº tt. 59–61, 63; cz. III: Iº tt. 96–97). Zapisy triol są w wydaniu 
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automatycznie ujednolicane, bez odnotowywania zmian w wykazie korektur, i oznaczone wyłącznie cyfrą 3 umiesz-
czoną nad/pod wiązaniami nut (  lub ) i bez łuków (o ile nie pełnią one funkcji znaków artykulacyjnych). 
Inne sposoby notowania triol, na przykład pozbawionych łuków i cyfry 3 (por. cz. I: IIº tt. 113, 186; cz. II: Iº t. 7; 
cz. III: Iº i IIº tt. 51 i 53), a także figura rytmiczna, w której początkiem trioli jest pauza (cz. I: IIº tt. 187 i 188), są 
każdorazowo ukazywane w szczegółowym spisie korektur.

Również dość konsekwentnie są notowane w pierwodruku ozdobniki. Wszystkie przednutki mają z reguły formę 
zmniejszonej nuty o wartości ósemki z nieprzekreśloną (poza nielicznymi przypadkami w cz. III) chorągiewką, bez 
względu na to, jaką wartość ma nuta główna, którą poprzedzają, i nie są połączone z nią łuczkami. Zunifikowa-
ny w druku Erarda sposób zapisu przednutek nie sprzyja rozróżnieniu pomiędzy appoggiaturami (przednutkami  
długimi) i acciacaturami (przednutkami krótkimi). W obecnym wydaniu przedstawiono je w postaci drobnych nut 
szesnastkowych, a oryginalne formy ukazano w wykazie wariantów.

Wszystkie obiegniki są w pierwodruku umieszczane pomiędzy główkami nut, nigdy nad nutami. Z reguły są prze-
kreślone pionową kreseczką i tak też zostały przedstawione w niniejszym wydaniu. Nierzadko zdarza się, że znak 
obiegnika umieszczony jest nie powyżej nut głównych, ale poniżej, pod pięciolinią. W przypadku tych i  innych 
form zapisu oraz każdorazowo przy edytorskich zmianach oryginalne oznaczenia oraz modyfikacje są ujawnione w 
wykazie korektur.

Problemy interpretacyjne związane z zapisem i charakterystycznymi cechami dawnego druku wynikają natomiast 
z nie zawsze jednoznacznego rysunku oznaczeń dynamicznych, zwłaszcza pojedynczych akcentów i graficznych 
przedstawień decrescendo w formie ukośnych i zbiegających się linii. Zdarza się dość często, że oznaczenia decre-
scendo są silnie skracane, przypominając niekiedy znaki akcentów, nawet wówczas gdy ściszenie powinno być reali-
zowane na dłuższych przestrzeniach. I odwrotnie – niekiedy znaki akcentów bywają wydłużane, przybierając formy 
graficzne decrescendo. Jednoznaczna i dokładna interpretacja tego typu rozbieżności bywa edytorsko problematycz-
na. Stosowane w obecnej edycji ujednolicenia tego typu zapisów, odnotowywane każdorazowo w szczegółowym 
wykazie korektur, wprowadzano tylko w przypadkach nie budzących żadnych wątpliwości, zazwyczaj w oparciu 
o miejsca analogiczne, czy też zbieżności podobnych figur i jednoczesnych ukształtowań w obu partiach, Iº i IIº.

A d a g i o – A l l e g r o

Zachowano oryginalne oznaczenia metryczne:  (alla breve) na początku Adagio (t. 1) i Allegro (t. 5).

Szczególną uwagę zwraca się wykonawcom na traktowanie przednutek. W obecnym wydaniu te nuty ozdobne są 
notowane zgodnie z zasadami wyjaśnionymi we Wstępie (ss. 32). Bez wątpienia znaczną część przednutek stanowią 
przednutki krótkie i tak też należałoby je traktować przy ich wykonaniu. Istnieją jednak, przynajmniej w niektó-
rych miejscach kompozycji, możliwości różnego ich interpretowania. Usprawiedliwiony wydaje się ze względów 
harmonicznych sposób odtworzenia przednutki jako appoggiatury w t. 110 (partia Iº, prawa ręka) i analogicznie 
w t. 114 (partia IIº, prawa ręka), której sugestię wykonawczą przedstawiono w formie wariantów ossia. Podobnie 
niejednoznaczne są też funkcje przednutek w t. 86, Iº (i analogicznie w tt. 88 i 93, IIº), gdzie układ rytmiczny pierw-
szych trzech nut w partiach prawej ręki:  można interpretować w sposób następujący: , jak to obrazuje 
zanotowany w t. 86 wariant ossia.

W partii IIº tt. 45–47 wszystkie akordy wraz z początkowym dwudźwiękiem w t. 48 w prawej ręce i w tych samych 
taktach oktawy w lewej ręce są w pierwodruku połączone łukami. Podobnie pod jednym łukiem łączącym są za-
pisane postępujące akordy w prawej ręce w tt. 169–171 oraz łukami zatrzymującymi połączone są w tych samych 
taktach górne nuty oktaw B-B w partii lewej ręki. Rozdzielenie łuków w tych przypadkach wydaje się ze względów 
wykonawczych, czysto praktycznych, usprawiedliwione.

przed pierwszymi akoladami w partiach Iº i IIº: 
SONATE / a / 4 Mains

9. Iº p., 5–11: 
10. Iº p.: 

Iº p., 4–6: 
11. Iº p., 2–4: 
14. Iº p., 5–11: 

IIº p., 1–2: 
15. Iº p., 4–6: 

IIº p., 2–6: 

16. Iº p., 2–4: 
IIº p., 2–4: 

21. Iº p., 2–4, 6–8, 10–12, 14–16: 
28. IIº p., pod 2: znak dynamiczny 
32. IIº p., 2–6: 
40. Iº –  umieszczony pod górną pięciolinią

Iº p., 4–6: 
44. Iº p., 5–7: 

Iº l., 1–4, 5–8: 
46. Iº l., 1/47. 8: 
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48. IIº p., pod 2: 
IIº l., 1/49, 1: 

49. IIº p., pod 2: 
54. Iº p., przed 10 (e3): 
55. Iº p., 1–12: 

Iº l., 1–4, 5–8: 
56. Iº p., 1/57. 1:  (górne nuty f 3)
57. Iº p., 2–9: 
58. Iº l., 1–4, 5–8: 

66. IIº l., 1–4, 5–8: 
67. IIº p., 1/68.1: (górne nuty f 2)

IIº l., 1–11: 
69. IIº l., 1–4, 5–8: 
77. Iº p. i l., 2–6: 
79. IIº l., 2–6: 
82. IIº – pośrodku systemu: znak dynamiczny 
84. Iº p., 2–5: 
85. Iº p., 3: c3

86. Iº p., 2: przednutka  (może być interpretowana jako
przednutka długa; por. uwagi wstępne i część nutowa 

– ossia)
87. IIº p., 3–5: 
88. IIº p., 2: przednutka  (por. t. 86)
89. IIº p., 2–5: 
92. IIº p., 3–5: 
93. IIº p., 2: przednutka  (por. t. 86)

IIº l., 2–4: 
94. IIº p., 1: przednutka 

IIº l., 1–3: 
95. Iº p., 3–5: 

Iº l., 4–7: dwudźwięk d1-g1

IIº l., 3–5: 
96. Iº p., 3–5: 

IIº l., 2–7: 
98. IIº l., 3–5: 
100. Iº l., 1–7: 

Iº l., 8–15: brak 
101. IIº l., 1–7: 

IIº l., 8–15: brak 
103. IIº l., 1–15: 
104. IIº l., 1–16: 
105. IIº p., przed 1 (es): zbędny 
110. Iº p., 1: przednutka  (może być interpretowana ja-

ko przednutka długa; por. uwagi wstępne i część nu-
towa – ossia)

113. IIº p., 5–7: triola 
114. Iº p., 1/115, 1:  (łuk zatrzymujący)

IIº p., 1: przednutka  (por. t. 110)
115. Iº p., 3–5: 

IIº l., 1 (c)/116. 1(b): 

116. IIº p., przed 1 (b): zbędny 
117. IIº p., 3–5: 
118. Iº l., przed 2 (b1): zbędny 
119. Iº p., 1–2, 3/120. 1: 
126. Iº p., 2:  przed b2 (zamiast przed d2)
131. Iº p., przed 2 (a2): zbędny 

IIº p., przed 2 (a): zbędny 
131 i 132. Iº i IIº p., 1 i 5: akcenty ( ) tylko pod górną pię-

ciolinią
132. IIº l., przed 1: (dźwięk górny oktawy B-b): zbędny 

IIº l., przed 5 (oba dźwięki oktawy B-b): zbędne 
133. Iº i IIº p., 1: akcent ( ) tylko pod górną pięciolinią
140. Iº p., 5–11: 
141. Iº p., 4–6: 
142. Iº p., 2–4: 
144. Iº p., przed 3 (zamiast przed 4): 
145. Iº p., 5–11: 

IIº p., 1–3: 
146. Iº p., 4–6: 
147. Iº p., 2–4: 

IIº p., 2–4: 
154. IIº p., 3–5: 
156. IIº p.:  umieszczony pod górną pięciolinią

IIº p., 4–6: 
158. IIº p., 3–4: 
159. IIº p.:  umieszczony pod górną pięciolinią
160. IIº p.:  umieszczony pod górną pięciolinią

IIº l., 1–4, 5–8: 
161. IIº p., 1: b1

162. Iº p., 3–5: 
166. Iº p., 3–8: 
168. Iº l., 1–4, 5–8: 
169. IIº p., 1/171. 1: 

IIº l., 1/171. 1 (górny głos oktawy B-B): 
173. Iº l., nad 2: 
176. Iº l., 2–4: 
180. Iº l., 8: d1

180 i 181. Iº l., 1–4, 5–8: 

186. IIº p., 1–3: triola 
187 i 188. IIº p., 1–2: triole 
193. IIº l., przed 4 (ges): zbędny 
194. IIº p., 13–16: brak 
194 i 195. IIº l., 1–4, 5–8: 
201. IIº p., 2/202. 8: 
202. IIº l., przed 4: 
205. IIº p., 1–4, 5–8: 

IIº l., 1–2: 
207. Iº p. i l., 2–6: 
211. Iº pomiędzy pięcioliniami: znak dynamiczny 
212. Iº i IIº p. i l., 4–9: 
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R o n d o

Zmodyfikowano konsekwentnie stosowane w pierwodruku zapisy wielokrotnie powtarzanej w toku utworu (partia Iº: 
tt. 17, 21, 23, 55, 114, 118, 120; partia IIº: tt. 19, 21, 23, 116, 118, 120) figury rytmicznej z typową dla głównego tematu 
tego polonezowego ronda i w ogóle dla rytmu poloneza synkopą, powstałą wskutek przedłużenia wartości, a tym 
samym podkreślenia i zaakcentowania drugiej w kolejności nuty, przypadającej na słabej części taktu: , 
i zastąpienia jej układem, w którym w miejsce punktu przedłużającego wartość nuty głównej (drugiej nuty w takcie) 
wprowadzono dodatkową nutę, połączoną z nią łukiem zatrzymującym: . W tym nowym sposobie 
zapisu liczba nut w takcie została zwiększona z 9 do 10, nie wpływając jednak w najmniejszym stopniu na zmianę 
muzycznego przebiegu i treści muzycznej tego fragmentu. Stosowana w tych przypadkach w szczegółowym wykazie 
korektur numeracja kolejnych nut w takcie odnosi się do wersji przyjętej w edycji (1-10, nie 1-9).

Wyjątkowo niejednolite jest w tym fragmencie utworu zastosowanie łuków łączących, którymi powiązane są różne 
nuty i ich ugrupowania. Z braku podstaw zarówno formalnych jak i muzycznych dla tak silnego zróżnicowania, 
zapisy łuków ujednolicono, a wynikające stąd zmiany zostały opisane w szczegółowym wykazie wariantów.

W tt. 70–73. Iº p., łuki niedokładnie i niejednolicie sztychowane. Łączą 2–4 nuty w grupach szesnastkowych (t. 70: 
2–4, 6–8, 9–12; t. 71: 2–4; t. 72: 2–4; t. 73: 9–12). W pozostałych przypadkach łuki są przedłużane do pierwszej nuty 
w następnej grupie szesnastkowej, również w nowym takcie, a więc przekraczając granice taktów.

przed pierwszymi akoladami w partiach Iº i IIº: Andante

1. Iº p., 2–3: 
2. Iº 1: akcenty dla obu rąk oddzielnie

Iº p., 2: przednutka 
Iº p. 6–8: 
IIº l., akcent tylko pod 1 w prawej ręce

4. Iº p., 1–3: 
6. Iº p., 2–3: 

II. p., 3/7. 1: 
7. Iº p., 1–6: triole  
10 i 14. IIº p., 2–4: 
15. Iº l., 5: d1

18. Iº p., przed 6 (g 2):  (zamiast przed 7 – as2)
24. Iº p., przed 3 (as2): zbędny 

Iº p., 4–6: 

26. Iº p., 1–7: 
27–29. Iº i IIº p., akcent tylko pod 1 w prawej ręce
29. IIº p., przed 2 (as): zbędny 
33. Iº p., 2: przednutka 

Iº i IIº p., akcent tylko pod 1 w prawej ręce
36. Iº l., 2–3: 
37. Iº p., 2–3: 

Iº l., 1–2: 
IIº p., 1–2: 

39. Iº p., 1–2: 
Iº l., 10–11: d1 f 1

40. Iº p. i l., przed h2 i h1: zbędne 
44. IIº p., pod 1: pośrodku systemu znak dynamiczny  
48. IIº p., 1–3: 
50. Iº i IIº pod 1–2: pośrodku systemu oznaczenia dyna-

miczne 

przed pierwszymi akoladami w partiach Iº i IIº: 
Rondeau / alla / Pollaka

2. Iº p., 4: przednutka 
4. Iº p., 1–8: 
10. Iº p. i l., 4: przednutka 

Iº l., 3–6: 
12. IIº p., 1–4, 5–12: 
17. Iº p., 2–4: 
18. IIº l., 1: A
19. IIº p., 2–4: 

IIº l., 1–2: B-B
21. Iº p., 4–10: 

IIº p., 2–6: 
22. Iº p., 4: górna nuta dwudźwięku przedłużona łukiem
23. Iº i IIº p., 4–10: 
35. Iº l., 3–4: 

Iº l., 5–8: brak 

36. Iº p. i l., 4: przednutka 
Iº l., 3–6: 

37. Iº p., 3–5: 
38. Iº p. i l., 1–6: 

Iº p., przed 5:  zamiast 
Iº l., 7–12: 

46. Iº p. i l., 1–8: 
47. Iº p., 2: przednutka 

Iº l., 1: dwudźwięk c1-es1

Iº l., 1–2: 
48. IIº p., 2: przednutka 
51. Iº i 53. IIº p., 2–4, 5–7: triole 
55. Iº p., 4–10: 
62. IIº l., 3: oktawa Es-es (dźwięk es usunięto, bo koliduje 

z prawą ręką, dublując jej partię)
64 i 66. IIº p., 2: przednutki 
67. Iº l., 2: przed as zbędny 

A n d a n t e
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POLONEZY

1.Polonez C-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Zachowało się natomiast kilka edycji pochodzących z początków XIX w., świadczących o po-
pularności tego poloneza. Alina Nowak-Romanowicz wspomina, że utwór ten był wydany po raz pierwszy przez 
kompozytora w Wyborze (1803 nr 4)46. Niestety zachowany do dziś jedyny egzemplarz tego wydawnictwa nie za-
wiera Poloneza C-dur Elsnera na cztery ręce. Nie jest znana również edycja z Offenbachu, którą wymienia Elsner 
w Sumariuszu wyliczając swoje kompozycje fortepianowe: „Trzy polonezy na 4 ręce sztychowane w Warszawie, Of-
fenbachu, Paryżu i Dreźnie”47. W tej sytuacji za podstawę obecnej edycji przyjęto druk A. Kühnela (Leipzig, ok. 1809 

– A), wprawdzie młodszy o kilka lat od wydania paryskiego Lentza z 1805 r. (B), ale oparty – co wynika jasno z karty 
tytułowej – na zagubionym dziś wydaniu warszawskim.

A

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez A. Kühnel. / Bureau de Musique à Leipzig. [b.d., ok. 1809].

46 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 318. 
47 Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 34.

69. Iº p., 3: trójdźwięk es2-g 2-es3

70. Iº p., 10–12: 
79. Iº p. i l., 2–4: 
82. IIº p.: 
84. Iº p., 2–4: 

IIº p., 1: górna nuta akordu przedłużona łukiem do 
oddalonego od główki nuty punktu augmentacyjnego

85. Iº p., nad 4: kropka staccato
88 i 90. IIº p., 1: górna nuta akordu przedłużona łukiem

do oddalonego od główki nuty punktu augmentacyj-
nego (por. t. 84)

93. Iº l., przed 1 (f 1): 
IIº p., przed 1 (f ): 

95. IIº p.: 
96. IIº p., 1: przed es (dolny dźwięk akordu) zbędny 
96–97. Iº p., 1–3, 4–6, 7–9: triole 
98. Iº znak dynamiczny  pod 2. nutą pośrodku systemu
99. Iº p., 4: przednutka 
101. Iº p., 1–6: 
102. Iº p., 3–8: 
107. Iº p. i l., 4: przednutki 
111. Iº p. i l.: obiegniki umieszczone są w partii prawej

ręki nad górną pięciolinią i w partii lewej ręki pod 
dolną pięciolinią.
Iº p., 6–9: 
Iº l., 4–9: 

112. Iº l., 6–7: c2-d2

115. Iº p., 4: g 2

116. IIº p., 2–6: 
IIº p., 7–10: brak 

118. Iº p., 2–4: 
IIº p., 4–10: 

119. IIº p., 5–6, 8–10: 
120. Iº p., 2–4, 7–10: 

IIº p., 2–5: 
IIº p., 6–9: brak 

121. IIº p., 5–10: 
122. Iº p., 1–4: brak 
123. Iº p., 9–12: brak 
126. Iº p., 5–8: brak 
127. IIº l., przed 2 (d3): 
134. Iº l., przed 1 (a1): zbędny 
136. Iº l., 2/137. 1: dolne dźwięki dwudźwięków f 1-a1 i f 1-b1

połączone łukiem
142. Iº i IIº p. i l., 2–11: 
143. Iº i IIº l., 1–8: 
148. IIº p. i l., 5–8: brak 
149. IIº p., 4: przednutka 
150. IIº l., 5–8: brak 
152. IIº l., 3–4, 5–8: 
158. Iº p., 1–2: brak 
159. Iº p., 3–4: brak 
160. Iº p., 5–8: brak 
163. Iº p., 2: przednutka 
164. Iº p., 4–10: 
166. IIº p., 1–3: 
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Format podłużny, 4º; wymiary: 26,5 x 34,5 cm; wymiary płyty niewidoczne; znak wydaw.: 721; 13 s.

Oprócz karty tytułowej druk zawiera kolejno następujące kompozycje: Polonez C-dur (ss. 2–5), Polonez f-moll 
(ss. 6–9), Polonez G-dur (ss. 10–13).

Egz. druku: A-Wgm VII 14976 (Q 12717); CZ-Bm A 21857.

Ten sam druk (A) przy wykorzystaniu tego samego materiału sztycharskiego wydał również powtórnie C. F. Peters 
(Leipzig, po 1814):

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez C. F. Peters. / Bureau de Musique à Leipzig. [b.d., po. 1814].

Opis druku: j.w.

Egz. druku: I-OS Edizioni Musiche C 39.

Egzemplarz tego druku zawiera liczne rękopiśmienne poprawki, skreślenia, uzupełnienia i uwagi dotyczące Polone-
za C-dur z Triem oraz Poloneza f-moll. Ingerują one tak dalece w treść utworów, że należy je traktować – podobnie 
jak kompozycje, na przykład wariacje, różnych autorów, pisane na temat utworów Elsnera, raczej w kategoriach 
opracowań kompozytorskich. Stąd wprowadzone przez anonimowego kompozytora zmiany (przypuszczać można 
na podstawie zbieżności muzycznych wariantów, że był nim autor wymienionych niżej wersji Poloneza C-dur i dwu 
przekazów Poloneza f-moll) nie zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu komentarza krytycznego.

Z tego samego powodu nie uwzględniono również przy pracach edytorskich opracowania autorskiego dwu polo-
nezów na cztery ręce Elsnera, zachowanego w rękopisie w tej samej bibliotece (I-OS Mss. Mus. Rari B. 20): Deux 
Polonoises / À quatre mains / pour le / Piano-Forte / Composées / par / Joseph Elsner / Avec une Introduction et des 
Finales, / par un Amator. Autografo di Luigi Esch.

Format podłużny, 4º; wymiary: 21,5 x 31 cm; 15 s.

Rękopis zawiera połączone w jedną całość i poprzedzone wstępem polonezy C-dur i f-moll Elsnera, z silnie rozbu-
dowanymi, skomplikowanymi pianistycznie i nie pozbawionymi wyraźnych elementów wirtuozowskich repryza-
mi, zwłaszcza repryzy Poloneza f-moll, stanowiącej rozwinięty finał całej kompozycji przeznaczonej bez wątpienia 
do wykonania koncertowego. Autor tego opracowania nie jest znany. Rękopis sporządził niemiecki kompozytor 
i nauczyciel muzyki Louis von Esch (zm. 1829), działający w Paryżu i w latach 1800–1814 w Londynie. Można 
przypuszczać, że to właśnie on był twórcą tego opracowania, podobnie zresztą jak i innego egzemplarza Poloneza 
f-moll Elsnera na cztery ręce, zachowanego również w rękopisie w tej samej bibliotece (por. komentarz krytyczny 
do Poloneza f-moll na cztery ręce).

Pozostałe źródła:

B

Trois / POLONOISES / à Quatre Mains / Pour / le Piano-Forte, / Par / J. ELSNER. / Prix 3 f. 12 c. / Propriété de l’Edi-
teur. Enregistré à Bib.que Imp.le / A PARIS / Chez Lentz, Maitre de Piano, Rue de l’Arbre-Sec, No 37 / Et aux Adresses 
Ordinaire de Musique.

Wyd. 1805 r.

Format podłużny, 4º; wymiary: 20 x 26,4 cm; wymiary płyty niewidoczne; znak wydaw.: a.12; 15 s.

Oprócz karty tytułowej druk zawiera kolejno następujące kompozycje: 1re Polonoise [C-dur] (ss. 2–7), 2e Polonoise 
[G-dur] (ss. 8–11), 3e Polonoise [f-moll] (ss. 12–15).

Egz. druku: F-Pn VM12 I-839; F-Pn VM12 I-840.

Źródło wcześniejsze, traktowane jako poboczne, ale niekiedy pomocne dla właściwego odczytania oryginalnych 
intencji kompozytorskich.

C

Sieben / National – Polonoisen / worunter eine / à quatre mains / von / verschiedenen Hercen Componisten in und bei 
Warschau. / Herausgegeben / von / Franz Moriz Forcht. / Dritter Heft. / Dresden, / gedruckt beim Hofbuchdrucker Carl 
Christian Meinhold.

Wyd. ok. 1810 r.



385

Format podłużny, 4º; wymiary: 25,5 x 33 cm.; wymiary płyty niewidoczne; 23 s.

We wstępie do zeszytu I tego wydawnictwa (Dresden 1808; por. komentarz do Poloneza f-moll na cztery ręce), wy-
dawca – Franciszek Maurycy Forcht (1760–1812), który co najmniej od 1807 do 1811 r. (z przerwami) przebywał 
jako nauczyciel muzyki w Warszawie i okolicy – wspomina że jego celem było publikowanie w kolejno planowanych 
zeszytach najbardziej ulubionych, chętnie słuchanych i cieszących się znaczną popularnością polonezów. Stwierdza 
przy tym, że w polonezach jasno wyraża się charakter narodowy, bez względu na to, czy tworzone były przez kom-
pozytorów polskich, czy też innych, ale w Polsce działających.

Druk zawiera: No. 7. Józef Elsner, Polonoise C-dur (ss. 18–23) oraz polonezy następujących autorów: Michał Kleofas 
Ogiński (No. 1, ss. 6–7), Barczinski (No. 2, ss. 8–9), [Wojciech] Żywny (No. 3, ss. 10–11), Unicki (No. 4, ss. 12–13), 
Jonasz (No. 5, ss. 14–15), Lentz z domu Andrychowicz (No. 6, ss. 16–17).

Egz. druku: PL-Kc 11781/26 III Rkps, rękopiśmienna kopia sporządzona ok. 1880 r. przez Juliana Horoszkiewicza: 
PL-Tu IV 2645.

Niewielkie w zasadzie i mało istotne różnice pomiędzy źródłami, dotyczące nie tyle tekstu muzycznego ile sposo-
bów jego zapisu, nie pozwalają na ustalenie dokładnych pokrewieństw i filiacji źródłowych. Stosunkowo duże zbież-
ności można jednak zauważyć w edycjach lipskiej i drezdeńskiej, od których bardziej różni się wydanie paryskie. 

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 34; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 318 poz. 7; Burhardt, Polonez, ss. 161–162 
poz. 603.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Dokładna data powstania Poloneza C-dur, podobnie zresztą jak pozostałych dwu polonezów (G-dur i f-moll) na 
cztery ręce, nie jest znana. Utwór skomponowany w Warszawie, został po raz pierwszy rytowany w sztycharni El-
snera i wydany w Wyborze, o czym świadczy nie tylko wyżej cytowana notatka w Sumariuszu kompozytora, lecz 
także wzmianka na karcie tytułowej lipskiej edycji Kühnela/Petersa tych polonezów. Poza tym ten zaginiony dziś 
druk Poloneza C-dur był znany Helenie Dorabialskiej48 i Alinie Nowak-Romanowicz, która w swej monografii Józe-
fa Elsnera przytacza przykład muzyczny zaczerpnięty właśnie z Wyboru49. Przyjąć można zatem, że wszystkie trzy 
polonezy na cztery ręce, C-dur, G-dur i f-moll, powstały w 1803 r. lub niewiele wcześniej.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

We wszystkich źródłach pełne nazwy partii Iº (Primo) i IIº (Secondo) są umieszczane u góry kolejnych stron: Pri-
mo – nieparzystej, Secondo – parzystej. W wydaniu drezdeńskim (C) nazwy Primo i Secondo pojawiają się tylko na 
stronach początkowych Poloneza i Tria.

W wydaniu drezdeńskim (C) klucze wiolinowe (G2) o nietypowym kształcie ( ) i basowe (F4) umieszczane są, po-
dobnie jak znaki przykluczowe, tylko na początku obu górnych systemów w Polonezie i w Trio.

We wszystkich źródłach brak podwójnej kreski taktowej, oddzielającej czterotaktowy wstęp od głównego tematu 
Poloneza.

Zwracają uwagę, podobnie jak w innych polonezach i w Rondzie alla polacca z Sonaty B-dur op. 16 na cztery ręce, fi-
gury rytmiczne, których istotą jest zaakcentowanie w sposób charakterystyczny dla tego tańca drugiej ósemki w tak-
cie poprzez wydłużenie jej za pomocą kropki:  (Iº tt. 5, 9, 36; IIº tt. 6, 10, 37) lub:  (Iº t. 7;  
IIº t. 8), a także zwiększenie jej wartości do ćwierćnuty (Iº tt. 23, 28, 32; IIº tt. 27, 33). W pierwszych obu przypad-
kach zmodyfikowano zapis rytmiczny, zastępując punkt augmentacyjny dodatkową nutą, połączoną z dawną nutą 
z kropką łukiem zatrzymującym:  lub . Zwiększono tym samym liczbę nut w takcie; ich 
numeracja w szczegółowym wykazie wariantów odnosi się w tych przypadkach do wersji przyjętej w edycji (1–10 
lub 1–11, a nie 1–9 lub 1–10).

W nielicznych miejscach zmodyfikowano sposób zapisu wiązań typowych dla faktury fortepianowej polonezów fi-
gur akompaniamentu, polegających na wspólnym łączeniu powtarzających się w postaci szeregów najczęściej ósem-
kowych dwudźwięków lub akordów. Przy zmianach, zwłaszcza harmonicznych, tych figur, nie ingerując w  treść 
muzyczną utworu, jednolite wiązania odpowiednio rozdzielono, bez wyjaśniania tego w komentarzu krytycznym.

48 Dorabialska, Polonez, s. 85.
49 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 82.
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Wszystkie obiegniki umiejscowione są w źródłach A i B z reguły nad główkami nut. W źródle C obiegniki są sta-
wiane albo nad albo pomiędzy nutami. W odróżnieniu od źródła B w A i C nie są przekreślone pionową kreseczką 
i w takiej formie publikowane są w obecnym wydaniu. Wszelkie dokonane zmiany formy i położenia tych znaków 
zostały każdorazowo odnotowane w wykazie wariantów.

Zachowano oryginalne oznaczenia dynamiczne  (= rinforzando), umieszczane w Polonezie i w Trio z reguły po-
środku systemów pięcioliniowych.

P o l o n e z

We wszystkich źródłach część repryzowa (tt. 32–46), ze zmodyfikowanym początkiem (tt. 32–35), jest dokładnie 
wypisana.

Grupy nieregularne (sekstole i kwintole) w tt. 18 i 45 (Iº, partia prawej ręki) oznaczone są odpowiednio cyferkami: 
6 i 5, umieszczonymi pod łukami. W obecnym wydaniu łuki te zachowano, przyjmując że w tych przypadkach 
wskazują one nie tylko te nieregularne ugrupowania nut, lecz także grę legato. W tych samych taktach umieszczone 
pomiędzy pięcioliniami i odnoszące się do obu rąk znaki akcentów dynamicznych w partii Iº i IIº mają w źródle A 
wydłużoną formę i w partii Iº, wyrysowane na przestrzeni pierwszej ćwierćnuty, przypominają graficzne oznaczenie 
diminuendo ( ).

Górne nuty akordów: es-a-c1 i e-g-c1 w IIº tt. 18–19 i analogicznie w tt. 45–46, są w źródle A połączone łukiem, który 
interpretuje się jako łuk łączący (oznaczający wykonanie legato), a nie zatrzymujący.

Ossia w tt. 18 i 45 prezentuje wersję źródłową B.

A – przed 1. akoladami w partii Iº i IIº: No 1 / Polonoise / 
na / Cztery ręce

B – przed 1. akoladami w partii Iº i IIº: 1re Polonoise

C – tytuł nagłówkowy Iº: Polonoise. No. 7. / a quatre
mains; IIº: Polonoise. No. 7. / na cztery ręce

1. Iº i IIº C, p. i l., 2–4: nad główkami nut kropki staccato
1 i 2. Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami po : znak gra-

ficzny crescendo ( ) na przestrzeni dwu taktów
2. Iº B C, l., 1–2, 3–4, 5–6: brak 

IIº B, l., 1–2, 3–4, 5–6: brak 
3. Iº B, l., 3–10: brak 
4. Iº C, p., 1–4, 5–8: 
5. Iº A B C, p., 4–10: 

Iº i IIº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 

6. Iº A C, p., nad 1:  (w B: )
Iº B, p., 1–3: 
IIº A B C, p., 4–10: 
IIº B, p., 4–6: wiązanie łamane 

7. Iº A B, p., 5–11: 
Iº B, p., 1–2: brak 
Iº C, p., 5–7, 8–11: 
IIº A B C, p., nad 1:  (w B: )

8. IIº A C, p., 5–11: 
IIº C, 1–2: brak 

9. Iº A, p., 1–2: 
Iº A B C, p., 4–10: 
Iº C, p., nad 4: 
IIº A B C, p., nad 1: 
IIº C, p., nad 2: kropka staccato
IIº C, p., 3–5: 

10. Iº A, p., nad 1:  (w B: )
Iº B C, p., 1–3: 
IIº A, p., 1–2: 
IIº A B, p., 4–10: 
IIº B, p., 4–6: wiązanie łamane 
IIº C, p., 4–6, 7–10: 

11. Iº A C, p., nad 5:  (w B: )
Iº C, p., 1–4: 
Iº C, p., 5–7: brak 
IIº A, p., 2–10: 
IIº A, p., nad 1:  (w B: ); w C: brak obiegnika
IIº B, p., 1–10: 
IIº C, p., 1–2: 

12. Iº B, p., przed 7: zbędny 
Iº C, p., przed 3: brak 
IIº C, l., 3 i 4: G G

13. Iº B, p., przed 2: brak 
IIº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: brak 

14. Iº B, l., przed 1 (h2): brak 
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny dimi-
nuendo ( )
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak znaku graficz-
nego crescendo ( )
IIº C, p., 1–3, 4–7: 
IIº C, l., 1–7: brak 

15. Iº A, p., przed 3: zbędny  przypominający
Iº B – pomiędzy pięcioliniami oznaczenie graficzne 
crescendo ( )
Iº C, p., 1–3, 4–7: 
Iº C, l., 1–7: brak 

16. Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
17. Iº C, l., 1–2, 3–4, 5–6: brak 

IIº C – pomiędzy pięcioliniami: na przestrzeni każdej
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ćwierćnuty graficzne znaki crescendo ( )
IIº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 

18. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: cres:
Iº B, p., 9–11: a2 ais2 b2

Iº B, p., przed 12: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: oznaczenie cres-cen-do 
rozłożone na przestrzeni całego taktu
IIº C – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast znaku ak-
centu: )

18/19. IIº A, l., górne dźwięki oktaw (Fis i G) połączone
łukiem
IIº C, p. i l.: brak łuków łączących skrajne nuty akor-
dów i oktaw w obu taktach

19. Iº B, p. i l., 1–2, 3–4: 
Iº B, p., przed 4: brak  przypominającego
Iº C, p., 1–4: 
Iº C, p., przed 2 i 4: brak  przypominających
Iº C, l., przed 1 (e1) i 2 (f 1): brak  przypominających

20. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
Iº C, p., 2–4: 

21. IIº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak dolce

23. Iº C – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast )
Iº C, l., 5–6: brak 

24. Iº A B, p., 1–3: 
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº C, p., 2–4: 

27. IIº A B – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast )
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº C, p., 1–2, 4–7: 

27 i 28. Iº C, l., 1–4, 5–6: brak 
28. Iº B, p., 3–5: brak 

IIº B – pomiędzy pięcioliniami brak graficznego zna-
ku crescendo ( )
IIº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº C, l., 3: oktawa D-d

29. Iº C – pomiędzy pięcioliniami: zamiast  oznacze-
nie: cres-cen-do rozpisane na przestrzeni całego taktu 

30. Iº B, p., 1–2: 
Iº C, l., 2–4: akordy g1-h1-d2-f 2; brak staccato
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: oznaczenie graficzne 
crescendo ( ) na przestrzeni całego taktu

31. Iº C, l., 1–3: brak staccato
IIº B, p., 1–3: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 

32. Iº A B, p., 2–3: 
Iº A B, p., 4–6: triola 

Iº C – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast )
Iº C, p., 4–6:  (zamiast trioli)

32–34. Iº B, l., 1–6: 
33. Iº B, p., 3–4: 

IIº A, p., 2–3: 
IIº A, p., 4–6: triola 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: dolce; brak 
IIº C, p., 4–6:  (zamiast trioli)

34. Iº C – pomiędzy pięcioliniami: cres-cen-do zamiast
znaku graficznego ( ) rozpisane na przestrzeni 
całego taktu
Iº C, l., 5: dwudźwięk fis1-a1

IIº B, l., 2: F-F
35. Iº C – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast )

Iº B, p., 1–3, 4–6: brak 
IIº A, p., 2–3: 

36. Iº A, p., 1–2 i 4–10: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
Iº C, p., 4–10: 
IIº A, p., 1–5: 
IIº A B, p., przed 5: 

37. Iº A – pomiędzy pięcioliniami: dolce (w B: dol:) – prze-
sunięte z t. 36
Iº A, p., nad 1:  (w B: )
Iº B, p., 1–3: 
IIº A, p., 1–2: 
IIº A B C, p., 4–10: 
IIº B, p., 4–6: wiązanie łamane 

38. Iº A, p., nad 5:  (w B: )
Iº B C, p., 1–4: 
Iº C, p., nad 5: 
Iº C, p., 6–7: 
IIº A, p., 2–10: 
IIº A, p., nad 1:  (w B: )
IIº B, p., 1–2: brak:  (uzupełniono na zasa-
dzie analogii do t. 11)
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-
scendo ( ) rozłożony na przestrzeni całego taktu
IIº C, p., między 1 i 2:  

39. Iº B, p., przed 7: zbędny 
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak znaku graficz-
nego crescendo ( )
IIº C – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast )

40. IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 

41. IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak znaku graficz-
nego crescendo ( )
IIº C, p. i l., 1–3, 4–7: 

42. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny dimi-
nuendo ( )
Iº C, p., 1–3, 4–7: 
Iº C, l., 1–7: brak 
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T r i o

Fragment części repryzowej w Trio (tt. 23–26) zanotowany jest jako powtórzenie tt. 5–8 (A). W B repryza (tt. 19–26), 
wypisana w całości, oddzielona jest od części środkowej Tria podwójną pogrubioną kreską taktową. W C część re-
pryzowa (tt. 1–8) nie jest wypisana, ale jej wykonanie wskazuje uwaga umieszczona pomiędzy pięcioliniami po t. 18: 
Trio da Capo. W związku z tym na początku taktu 19 w Iº i IIº brak określenia: a tempo. W końcu t. 8. pomiędzy 
pięcioliniami, przed znakiem repetycji napis: Fine.

Powtarzające się fragmenty, zwroty, bądź figury melodyczne są często zapisywane ogólnie przyjętymi skrótami lub 
znakami repetycji. W źródle C (Iº t. 10, partia lewej ręki) cztery powtarzające się akordy (a1-e2-g 2) zostały błędnie 
zanotowane skrótowo: .

43. Iº B C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
43/44. IIº C – pomiędzy pięcioliniami: cres-cen-do roz-

pisane na przestrzeni dwu taktów
44. Iº B C, l., 1–2, 3–4, 5–6: brak 

Iº B – pomiędzy pięcioliniami na ostatniej ćwierćnu-
cie: znak graficzny diminuendo ( )
IIº B – pomiędzy pięcioliniami na przestrzeni nut 1–4, 
5–8, 19–12: znak graficzny crescendo ( )
IIº B, l., 1–2, 3–4: 
IIº C, l., 1–2, 3–4: brak 

45. Iº B, p., przed 2:  (zamiast )
Iº B, p., 11–12: b2 h2

Iº C – pomiędzy pięcioliniami: cres-cen-do rozpisane 
na przestrzeni całego taktu
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-

scendo ( )
IIº C – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast znaku ak-
centu )

45/46. Iº C, l., brak łuków łączących dolne nuty akordów 
w obu taktach
IIº B C, p. i l.: brak łuków łączących skrajne nuty akor-
dów i oktaw w obu taktach

46. Iº B, p. i l., 1–2, 3–4: 
Iº B, p., przed 2 i 4: brak 
Iº B, l., przed 2 (f 1): brak  przypominającego
Iº C, p., 1–4: 
Iº C, l., 1–2, 3–4: brak 
IIº B, p., 1–2: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº C, p., 3–4: brak 

A B – przed 1. akoladami w partii Iº i IIº: Trio

C – nagłówek: Trio

1. Iº i IIº B – pomiędzy pięcioliniami:  dol:
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº A, p., nad 4:  (w B: )
IIº C, p., 1–3: 

1–5. Iº C, l., 1–6: brak 
2. Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny crescen-

do ( )
IIº B C, p., 2–4: brak 

3. Iº C – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast )
IIº B, p., pod 1: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny diminu- 
endo ( ) na przestrzeni drugiej i trzeciej ćwierć-
nuty

4. Iº A B C, p., 1–2: 
Iº C, l., 1, 3, 5: dwudźwięki e1-b1

IIº A B C, p.:  (zamieniono na: )

5 (23). Iº B, p., 4–7: brak 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny crescen- 
do ( ) na przestrzeni całego taktu
Iº C, p., 1–3: brak 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny di-
minuendo ( ) na przestrzeni drugiej i trzeciej 
ćwierćnuty

6. Iº A B, p., 1–2: 
Iº B, p., 4–6: brak kropek staccato
Iº B, p., 4–6: e3 e3 e3

Iº C – pomiędzy pięcioliniami: 
Iº C, l., 1 i 3: dwudźwięk e1-b1

IIº A B C, p., 2–4: wiązanie 
IIº C, p., 1–2: 

7 (25). Iº B C, p., 9–12: 
Iº B, l., 1–2, 3–4, 5–6: 
Iº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 

8. Iº B, p., 5–6: brak 
Iº B, l., przed 1 (f 1):  przypominający
Iº B, l., 1–2: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami przed znakiem repe-
tycji: Fine.
Iº C, p., 1–4: 
IIº A B C, p., 1–4: 
IIº B, p., 1: d1

IIº C, p., 5–6: brak 
9. IIº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 
10. Iº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 

IIº A, p., nad 1:  (w B: brak obiegnika)
11. Iº A, p., nad 1:  (w B: )

Iº B, l., przed 9: zbędny 
Iº C, p., 3–4: 
IIº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 
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2. Polonez G-dur

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Utwór był publikowany kilkakrotnie. Najstarsze wydanie w Elsnerowskim Wyborze (1803 nr 9) 
nie zachowało się. Nieznana jest również wymieniona w Sumariuszu Elsnera edycja z Offenbachu (por. omówienie 
stanu źródeł przy Polonezie C-dur). Kolejne publikacje ukazały się w 1805 r. w wydawnictwie Lentza w Paryżu (B), 
a następnie w Lipsku ok. 1809 r. u A. Kühnela i powtórnie po 1814 r. u C. F. Petersa oraz w Dreźnie w zbiorze Acht 
National Polonoisen (C). Sytuacja źródłowa jest więc niemal identyczna, jak przy Polonezie C-dur. W przypadku 
Poloneza G-dur za podstawę edycji przyjęto również lipską edycję Kühnela, opartą na zaginionym dziś warszawskim 
pierwodruku Elsnera. Można jednak mieć wątpliwości, czy niektóre rozwiązania notacyjne lipskiej edycji, na przy-
kład system stosowania łuków, ozdobników, ugrupowań rytmicznych, sposobu wiązań itp., są lub mogą być zgodne 
z pierwotną ideą kompozytora. Z pewnością jednak wydanie lipskie było znane Elsnerowi i akceptowane przez niego.

A

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez A. Kühnel. / Bureau de Musique à Leipzig. [b.d., ok. 1809].

Dane bibliograficzne dotyczące druku, jego opis, zawartość i miejsce przechowywania zob. komentarz do Poloneza 
C-dur (źródło A).

Ten sam druk (A) przy wykorzystaniu tego samego materiału sztycharskiego wydał również powtórnie C. F. Peters 
(Leipzig, po 1814):

12. Iº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº A, p., nad 1:  (w B: brak obiegnika)

13. Iº A, p., 3–4: 
Iº B, p., 2–6: 
Iº C, p., 5 i 6: nad główkami nut kropki staccato
IIº B, p., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº C, p., 1–4: 

13–14. IIº C – pomiędzy pięcioliniami: cres-cen-do na
przestrzeni dwu taktów

14. Iº A, p., 1, 4, 7: przednutki 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami znaki graficzne dimi-
nuendo ( ) na każdej ćwierćnucie
IIº B C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 

15. Iº A B C, p., 3–4: 
Iº C, l., 9: dwudźwięk cis2-e2

IIº B, p., 1–4, 5–8: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 
IIº C, p., 1–4, 5–8: 
IIº C, p., przed 5: brak 

16–18. IIº B C, p.,1–4, 5–8, 9–12: 
19. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: a tempo / dol:

Iº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº A, p., nad 4:  (w B: )
IIº B – pomiędzy pięcioliniami:  dol:
IIº B, p., 4–5: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº C, p., 1–3: 

19–23. Iº C, l., 1–6: brak 
20. Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny crescen-

do ( )

IIº B, p., pod 2: 
IIº C, p., 2–4: brak 

21. Iº C – pomiędzy pięcioliniami:  (zamiast )
IIº B, p., pod 1: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny diminu-
endo ( ) na przestrzeni drugiej i trzeciej ćwierć-
nuty

22. Iº A B C, p., 1–2: 
Iº B, l., 1–6: brak 
IIº A B C, p., 2–4:  (zamieniono na: )
IIº B, p., 1–2: 

23. Iº B, p., 4–7: brak 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-
scendo ( ) na przestrzeni całego taktu
Iº C, p., 1–3: brak 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny diminu-
endo ( ) na przestrzeni drugiej i trzeciej ćwierć-
nuty

24. Iº B, p., 4–6: brak kropek staccato
Iº B, l., 1–6: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: 
IIº C, p., 1–2: 

25. Iº B, l., 1–2, 3–4, 5–6: 
Iº B C, p., 9–12: 
Iº C, p., 1–4, 5–8, 9–12: 

26. Iº B, l., 1–2: 
Iº C, p., 1–4: 
Iº i IIº B, p., 5–6: brak 
IIº A B C, p., 1–4: 
IIº C, p., 5–6: 
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Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez C. F. Peters. / Bureau de Musique à Leipzig. [b.d., po 1814].

Opis druku: jw.

Pozostałe źródła:

B

Trois / POLONOISES / à Quatre Mains / Pour / le Piano-Forte, / Par / J. ELSNER. / Prix 3 f. 12 c. / Propriété de l’Edi-
teur. Enregistré à Bib.que Imp.le / A PARIS / Chez Lentz, Maitre de Piano, Rue de l’Arbre-Sec, No 37 / Et aux Adresses 
Ordinaire de Musique.

Wyd. 1805 r.

Dane bibliograficzne dotyczące druku, jego opis, zawartość i miejsce przechowywania zob. komentarz do Poloneza 
C-dur (źródło B).

C

Acht / National – Polonoisen / worunter eine / à quatre mains / von / verschiedenen Herren Componisten in und bei 
Warschau. / Herausgegeben / von / Franz Moriz Forcht. / Dritter Heft. / Dresden, / gedruckt beim Hofbuchdrucker Carl 
Christian Meinhold.

Wyd. ok. 1811 r.

Format podłużny, 4º; wymiary: 25,5 x 33 cm; wymiary płyty: 21 x 27 cm; 23 s.

Druk zawiera: No. 8. Józef Elsner: Polonoise G-dur (ss. 20–23) oraz polonezy następujących kompozytorów: Michał 
Kleofas Ogiński (No. 1, ss. 6–7; No. 7, ss. 18–19), Wojciech Żywny (No. 2, ss. 8–9), Merlini (No. 3, ss. 10–11), Jan 
Stefani (No. 4, ss. 12–13), Roze Monfreulle (No. 5, ss. 14–15), Józef Cybulski (No. 6, ss. 16–17).

Egz. druku: PL-Tu V 2670 (kopia kserograficzna).

Wersje źródeł różnią się od siebie w niewielkim stopniu. Łatwo jednak zauważyć, że większe zbieżności łączą prze-
kazy źródłowe A i B, podczas gdy poważniejsze odchylenia prezentuje wersja C. 

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 34; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 319 poz. 12; Burhardt, Polonez, ss. 161–
162 poz. 604.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Podobnie jak omówiony Polonez C-dur i Polonez f-moll, o którym niżej, Polonez G-dur, rytowany w  sztycharni 
Elsnera i wydany we wrześniowym numerze Wyboru z 1803 r., napisany został w Warszawie, najprawdopodobniej 
w tymże roku lub nieco wcześniej (por. wyżej, komentarz krytyczny do Poloneza C-dur na cztery ręce).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Różnice istniejące pomiędzy zapisami muzycznymi wersji źródłowych a ostatecznym tekstem nutowym w formie 
przyjętej w obecnym wydaniu wynikają przede wszystkim z indywidualnych specyficznych cech notacyjnych i spo-
sobów zapisów nutowych dawnych druków. W przypadku Poloneza G-dur, przy publikacji którego wykorzystano te 
same (A i B) lub podobne (C) źródła, co w Polonezie C-dur, uwagi ogólne pozostają niezmienione i dotyczą podob-
nych problemów edytorskich (por. wyżej: Polonez C-dur, komentarz krytyczny, uwagi wstępne do wykazu korektur 
i wariantów).

Zarówno w źródle A, jak i w C, części repryzowe w Polonezie (tt. 31–40) nie są wypisywane, ale zaznaczane skróto-
wo uwagą: Dal Segno, zapisaną na końcu t. 30 (w A pod dolną pięciolinią, w C pomiędzy pięcioliniami) i odnoszącą 
się do znaku:  (A) lub  (C), umieszczonego pomiędzy tt. 6 i 7 i wskazującego miejsce, od którego należy rozpocząć 
repryzę (tt. 7–16). Odcinek wstępny (tt. 1–6) tylko w A jest oddzielony podwójną kreską taktową.

Powtórne wykonanie po Trio całego Poloneza (bez powtórzeń jego części) zaznaczone w obu partiach (Iº i IIº): A: 
pod ostatnim (22) taktem Tria: Polon. da Capo i w B: pomiędzy pięcioliniami w ostatnim (22) takcie Tria: D. C. / 
Polonoise.

W tt. 1–4 w A (IIº) przy oktawach w partii lewej ręki zapisane są tylko (niewątpliwie ze względu na brak miejsca) 
górne dźwięki, a dolne zaznaczono umieszczonymi pod nimi znakami „8” (tt. 1–3) i „8----” (t. 4).
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A – Iº i IIº przed 1. akoladą: No. 3. / Polonoise

B – Iº i IIº przed 1. akoladą: 2e. Polonoise

C – tytuł nagłówkowy Iº: Polonoise No. 8. / a quatre 
mains; IIº: Polonoise No. 8. / na Cztery ręce przez J.P. 
Józefa Elsnera

1. Iº B, p., nad 1: 
Iº B, l., 4 i 5: dwudźwięk d2-f 2

1–3. IIº A, l., 1: dolne nuty oktawy połączone łukami
2. Iº B, p., nad 2: 

Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-
scendo ( )

2/3. Iº A, p., 
3. Iº B, p., 1–4: 

Iº C – pomiędzy pięcioliniami znak graficzny cre-
scendo ( ) na przestrzeni 2. i 3. ćwierćnuty
Iº C, p., 1–4: d3 c3 h2 a2

Iº C, p., 1–4, 5–7: 
IIº B, p., przed 1: zbędny  przypominający

4. Iº B, p., 7–9: 
Iº C, l., 1: g1-h1 – błędnie ćwierćnuta, zamiast ósemki
IIº A, p., 6: przednutka 
IIº B, l., 1–2: obie nuty oktawy połączone łukami
IIº C, p., 1–4: 

4–5. IIº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-
scendo ( ) na przestrzeni dwóch taktów

5. Iº A, p., 8–9: 
Iº B, p., 7–9: 
IIº C, p., 1–2, 3–4: 

6. Iº A, p., 8: przednutka 
Iº B C, p., 8: oktawa d2-d3 (zamiast przednutki)

7. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
Iº i IIº A – pomiędzy pięcioliniami: dol.
IIº B, p., zapis rytmiczny: 
IIº B, l., 1–2: brak 
IIº C, p., zapis rytmiczny: 

7 i 8 (31 i 32). Iº C, l., 1–12: brak 
8. Iº B C, p., zapis rytmiczny: 

IIº B, p., 2–3, 4–6: brak 
IIº B C, p., nad 1: brak 
IIº C, p., 1–3: 

9 (33). Iº B, l., 1–12: 
Iº B C, p., nad 1: brak 
Iº C, p., 1–3: 
IIº A, p., 6–11: 
IIº B, p., 1–11: 
IIº C, p., 1–4, 5–8, 9–11: 

10 (34). Iº A, p., 6–11: 
Iº B, p., 1–2, 3–4: 
Iº B, p., 5–11: brak 
Iº B, l., 1–12: 
Iº C, p., 5–8, 9–11: 
Iº C, p., 9–11: d3 c3 h2

IIº B, p., 2–3, 4–6: brak 
IIº B C, p., nad 1: brak 
IIº C, p., 1–3: 

11. Iº B, l., 1–12: 
Iº B, l., 1, 3, 5, 7: g 1 (zamiast dwudźwięku: e1-g 1)
Iº C, l., 1–4, 5–8, 9–12: brak 
Iº i IIº B, p., 3–4: brak 
IIº B, l., 9–12: C c H c 
IIº B, l., 9–12: 
IIº C, p., 2–4: 
IIº C, l., 1–4, 5–8: brak 

12. Iº B, l., 1–12: 
Iº C, l., 9–12: brak 
IIº B, p., 3–4: brak 
IIº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº B, l., 9–12: C c H c
IIº C, p., 2–4: 

13. Iº B, p., nad 2, 4 i 6: ; brak łuku łączącego 6 (c3) z tą
samą nutą w takcie następnym
Iº B, l., 1–12: 
Iº C, p., nad 6: ; nuta 6 połączona łukiem z 1. nutą 
w t. następnym
IIº B, l., 9–12: 
IIº B, l., przed 10: brak 
IIº C, l., 1–4, 5–8: brak 
IIº C, l., przed 9: brak 

14. Iº B, p., nad 1: znak staccato w formie klina
Iº B, l., 1–4: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: akcent ( ) na 2. ósem-
ce w takcie

Zapis nut ozdobnych, przednutek i obiegników, również nie odbiega od uprzednio omówionych. Przednutki maja 
z reguły wartość o połowę mniejszą od nuty głównej, którą poprzedzają i tylko w wyjątkowych przypadkach mają 
kształt ukośnie przekreślonej ósemki (A, IIº tt. 4 i 14 (= 38)). Notacja obiegników w formie  (A, C) i  (B) nie jest 
w wydaniu ujednolicona, ale pozostawiona w takiej postaci, w jakiej pojawiają się w źródle przyjętym za podstawę 
edycji, zaś wszelkie odchylenia, zwłaszcza jeśli chodzi o ich umiejscawianie (nad główkami nut lub pomiędzy nuta-
mi), są zaznaczane w szczegółowym spisie wariantów.

Ossia w Polonezie (Iº, partia lewej ręki, tt. 16 i 40) i w Trio (Iº, partia lewej ręki, tt. 8 i 22) prezentuje wersję C.

P o l o n e z
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Iº C, p., 2–7: 
Iº C, l., 2–4, 5–6: brak 
IIº C, p., 1–7: 
IIº C, l., 1–6: F F F F G G

15. Iº B, p., przed 10: brak  
Iº C, p., 1–13: 
Iº C, p., przed 9 i 10: brak 
IIº C, p., 1–6:  (zanotowane skrótem: )

16. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº C, p., 5: a2 (zamiast dwudźwięku fis2-a2)
Iº i IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak 
Iº i IIº C, p., 5–6: brak 
IIº B, l., 1–2: wiązanie łamane 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 

17. IIº A – pomiędzy pięcioliniami: dol.
IIº A B, p., zapis rytmiczny:  (C: ) 
zamieniono na: 
IIº C, l., 1–4: brak 

18. Iº C, l., 1–5: akordy a1-c2-d2

IIº B, p., 5–6: 
19. IIº C, p., nad 2: 

IIº C, p., 3–4: 
19 i 20. Iº C, l., 1–6: brak 
20. Iº A B – pomiędzy pięcioliniami, w zakończeniu tak-

tu: dol. przeniesione do taktu następnego
Iº B, p., 1–7: brak 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-
scendo ( ) na 2. i 3. części taktu
IIº B, p., 1–3: 
IIº B, p., przed 2: brak 
IIº C, p., 1–4: 

21. Iº B, zapis rytmiczny:  (C: ) zamienio-
no na: 
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº C, l., 1–4: brak 

22. Iº B, p., przed 3: brak 
Iº B, p., 3–4: brak 

23. Iº B C, p., 2–4: brak 
Iº C, p., 3–4:  (zamiast )

23 i 24. Iº C, l., 1–6: brak 
24. Iº B, p., 2–3: brak 

Iº C, p., 1–3: 
IIº B, p., 1–6: 
IIº B C, p., przed 4: brak 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: cresc.

25. Iº C, l., 1–4, 5–8, 9–12: brak 
IIº A C, p., 3–4: 
IIº B, p., 2–4: brak 

26. Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny crescen-
do ( )

Iº C, l., 1–6: 

IIº B C, p., 1–3: brak 

27. Iº A, p., 4–5: 
Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: 
Iº C, p., 3–5: brak 
Iº C, l., 1–4, 5–8, 9–12: brak 

28. Iº A, p., 2–3, 5–6: 
Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami, na 1., 2. i 3. części tak-
tu: znak graficzny diminuendo ( ), diminuendo 
( ), crescendo ( ) 

28 i 29. Iº C, l., 1–8, 9–12: brak 
29. Iº A C, p., 3–4: 

Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny diminu-
endo ( ) na przestrzeni 2. połowy taktu; brak 
Iº C, p., 3–4: 
Iº i IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak 

30. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: . dol:
Iº B, p. i l., 1–2, 3–4: 
Iº C, l., 1–4: brak 
IIº B, p., 3–6, 7–10: 
IIº C, p., 1: dwudźwięk d-a
IIº C, p., 3–10: 

31. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
Iº i IIº A – pomiędzy pięcioliniami: dol.
IIº B, p., 1–3: brak 
IIº B, p., zapis rytmiczny: 
IIº C, p., zapis rytmiczny: 

31 i 32. Iº C, l., 1–12: brak: 
32. Iº B, l., 1–12: 

Iº B C, p., zapis rytmiczny: 
IIº B, p., 2–3, 4–6: brak 
IIº B C, p., nad 1: brak 
IIº C, p., 1–3: 

35. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: brak 
Iº B, l., 1, 3, 5, 7: g 1 (zamiast dwudźwięku: e1-g 1)
Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12:  
Iº C, l., 1–4. 5–8, 9–12: brak 
Iº i IIº B, p., 3–4: brak 
IIº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: brak 
IIº B, l., 9–12: C c H c
IIº B, l., 9–12: 
IIº C, p., 2–4: 
IIº C, l., 1–4, 5–8: brak 

36. Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C, l., 9–12: brak 
IIº B, p., przed 3: brak 
IIº B, p., 3–4: brak 
IIº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº B, l., 9–12: C c H c
IIº C, p., 2–4: 
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A – Iº i IIº przed 1. akoladą: Trio

C – Iº i IIº tytuł nagłówkowy nad 1. taktem: Trio

B – Iº i IIº brak kropek staccato w partii lewej ręki

1. Iº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
Iº C, p., 1–2: 
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak 

1–6. IIº B, p., nad nutami kropki staccato
3. Iº A B, p., nad 1: kropka staccato

Iº B, p., nad 4: brak kropki staccato
Iº B, p., 5–7: 
Iº C, p., 1–2: ; nad 2. kropka staccato: 

5. Iº B, p., nad 2–6: brak kropek staccato
Iº C, p., 1–2: ; nad 2. kropka staccato: 

7. Iº B, p., 4–7: brak 
Iº C, p., 1–2: 
Iº C, p., nad 3: kropka staccato
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 

8 (22). Iº B, l., 1–2, 3–4: 
9. Iº A B, p., 3–8: 

Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami:  i znak graficzny cre-
scendo ( )
Iº C, p., 3–4: 
Iº C, l., 1–8, 9–12: brak 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 
IIº C, p., 2: dwudźwięk g-h

10. Iº A, p., 2–3, 5–6, 8–9: 
Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 

11. Iº A, p., 3–8: 
Iº B, p., 2–8: 
Iº B C, l., 1–8, 9–12: brak 

Iº C – pomiędzy pięcioliniami, na początku taktu: znak 
graficzny crescendo ( )
Iº C, p., 3–8: 
IIº C, p., 2: dwudźwięk g-h

12. Iº A, p., 2–3, 5–6, 8–9: 
Iº A, l., 5–12: 
Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 

12/13. IIº C – pomiędzy taktami brak kreski taktowej
13. Iº C, p. i l., 1–6: 

Iº i IIº B, p. i l., 1–6: 
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny 
crescendo ( )
Iº i IIº C, p., 1–6: 
IIº C, l., 2–6: brak 

14. Iº C, p., 1–3, 4–7: 
Iº i IIº B, p. i l., 2–4, 5–7: brak 
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 
Iº i IIº C, l., 2–4, 5–7: brak 
IIº B, l., 1–3, 4–6: 
IIº C, p., 1–3, 4–6: 

15. Iº C, p., 1–2: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 

15–20. IIº B, p., nad 1–6: brak kropek staccato
17. Iº B, p., nad 1: kropka staccato

Iº B C, p., 5–7: 
Iº C, p., 1–2: ; nad 2. kropka staccato: 

19. Iº B, p., nad 1: kropka staccato
Iº C, p., 1–2: ;nad 2. kropka staccato: 

21. Iº C, p., 1–2: 
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 

22. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
IIº A, p., przed 6 (g): zbędny  przypominający

37. Iº B, p., nad 2, 4 i 6: ; brak łuku łączącego 6 (c3) z tą
samą nutą w takcie następnym
Iº C, p., nad 6: ; nuta 6. połączona łukiem z 1. nutą 
w takcie następnym
Iº C, l., 1–4. 5–8: brak 
IIº B, l., 9–12: 
IIº B, l., przed 10: brak 
IIº C, l., 1–4, 5–8: brak 
IIº C, l., przed 9: brak 

38. Iº B, p., nad 1: znak staccato w formie klina
Iº B, l., 1–4: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: akcent ( ) na 2. ósemce 
w takcie
Iº C, p., 2–7: 

Iº C, l., 2–4, 5–6: brak 
IIº A, p., przed 6: przednutka 
IIº C, p., 1–7: 
IIº C, l., 1–6: F F F F G G

39. Iº C, p., 1–13: 
Iº C, p., przed 10: brak 
IIº C, p., 1–6:  (zanotowane skrótem: )

40. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº C, p., 5–6: brak 
Iº C, p., 5: a2 (zamiast dwudźwięku fis2-a2)
IIº B, l., 1–2: wiązanie łamane: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº C, p., 5–6: brak 

T r i o
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3. Polonez f-moll

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Podobnie jak uprzednio omówione polonezy C-dur i G-dur, utwór był kilkakrotnie w pierw-
szym dwudziestoleciu XIX w. wydawany. Także w tym przypadku zaginął pierwodruk utworu, opublikowany we-
dług świadectwa Aliny Nowak-Romanowicz w Wyborze (1803 nr 11; numer listopadowy wydano z opóźnieniem 
w pierwszej połowie roku następnego)50; o wydaniu tym wspomina ponadto Stefan Burhardt, bez podania jednak 
numeru miesięcznika51 (zob. opis źródła: Wstęp, s. 20 oraz komentarz krytyczny do Ronda à la mazurek – źródło A).  
Nie są też znane losy wspomnianej przez Elsnera w Sumariuszu edycji z Offenbachu52. W tej sytuacji za podsta-
wę obecnego wydania przyjęto z tych samych powodów, co przy Polonezie C-dur i Polonezie G-dur, edycję lipską 
A. Kühnela z ok. 1809 r. (A), wzorowaną – zdaniem wydawcy – na zaginionym dziś pierwodruku warszawskim. Przy 
opracowaniu edytorskim uwzględniono również wydanie paryskie Lentza z 1805 r. (B) i drezdeńskie C. Ch. Mein- 
holda z 1808 r. (C). Nie uwzględniono natomiast, ze względu na zbyt daleko posunięte odstępstwa od oryginału, 
wirtuozowskich przeróbek utworu, pisanych przez Louisa von Escha, przechowywanych w zbiorach muzycznych 
biblioteki w Ostiglii (I-OS Mss. Mus. B 1138): Deux Polonoises / À quatre mains / pour le / Piano=Forte / Composées / 
par / Joseph Elsner / Avec une Introduction et des Finales, / par un Amator. Autografo di Luigi Esch. (opis rękopisu zob. 
komentarz krytyczny do Poloneza C-dur) oraz: Polonoise d’Elsner / et / Le Favorit Air de Balet de l’Opera / d’Armide, 
de Gluck / avec / Une Introduction et une Finale / en Duo / pour / Le Piano=Forte. Autografo di Luigi Esch.

Format podłużny, 4º; wymiary: 23 x 30 cm; 16 s.

Rękopis przekazuje utwór o charakterze potpourri, złożony z opracowanych na cztery ręce dwu utworów: Poloneza 
f-moll Elsnera (z Trio w tonacji As-dur, będącym właściwie już inną kompozycją) i fragmentu opery Armida Ch. 
W. Glucka (1714–1787), poprzedzonych introdukcją i zamkniętych finałem. Nie można wykluczyć, że autorem tej 
kompozytorskiej przeróbki był Louis von Esch.

A

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez A. Kühnel. / Bureau de Musique à Leipzig. [b.d., ok. 1809].

Dane bibliograficzne dotyczące druku, jego opis, zawartość i miejsce przechowywania zob. komentarz do Poloneza 
C-dur (źródło A).

Ten sam druk (A) przy wykorzystaniu tego samego materiału sztycharskiego wydał również powtórnie C. F. Peters 
(Leipzig, po 1814):

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez C. F. Peters. / Bureau de Musique à Leipzig. [b.d., po 1814].

Opis druku: jw.

Pozostałe źródła:

B

Trois / POLONOISES / à Quatre Mains / Pour / le Piano-Forte, / Par / J. ELSNER. / Prix 3 f. 12 c. / Propriété de l’Edi-
teur. Enregistré à Bib.que Imp.le / A PARIS / Chez Lentz, Maitre de Piano, Rue de l’Arbre-Sec, No 37 / Et aux Adresses 
Ordinaire de Musique.

Wyd. 1805.

Dane bibliograficzne dotyczące druku, jego opis, zawartość i miejsce przechowywania zob. komentarz do Poloneza 
C-dur (źródło A).

C

Acht / National – Polonoisen / worunter eine / à quatre mains / von / verschiedenen Herren Componisten in und bei 

50 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 80 i s. 319 poz. 13. 
51 Burhardt, Polonez, s. 162.
52 Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 34. 
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Warschau. / Herausgegeben / von / Franz Moriz Forcht. / Erster Heft. / Dresden, / gedruckt beim Hofbuchdrucker Carl 
Christian Meinhold.

Wyd. 1808.

Format 4º, podłużny; wymiary: 25,5 x 33 cm; wymiary płyty: 21,1 x 27,5 cm; 23 s.

Oprócz karty tytułowej, dedykacji: Seinem eden Gönner und Freunde / dem / Königl. Sächss. Ober-Bau-Amts-Zahl- 
Meister / Herrn / Herrn Johann Michael Marckendorf / zu Dresden, / aus reinstem Danke für Seine, die Ursache 
gegenwärtigen Werkchens gewordene, humane Empfehlung, als Musiclehrer / nach Chlewnia bei Warszau, im Jahre 
1804. / verehrungs- und hochachtungsvoll gewidmet – von / dem Herausgeber. i obszernego wstępu (por. komentarz 
krytyczny do Poloneza C-dur, źródło C) druk zawiera kolejno numerowane następujące kompozycje: No.1.: Mi-
chał Kleofas Ogiński, Polonoise c-moll [Les adieux] na fortepian (ss. 6–7), No. 2.: Unicki (XVIII/XIX w.), Polonoise 
D-dur na fortepian (ss. 8–9), No. 3.: Józef Cybulski (XVIII/XIX w.), Polonoise B-dur na fortepian (ss. 10–11), No. 4.: 
J. Andrychewicz, Polonoise C-dur na fortepian (ss. 12–13), No. 5.: Bernard Polonoise Es-dur na fortepian (ss. 14–15), 
No. 6.: Karboski Polonoise F-dur na fortepian (ss. 16–17), No. 7.: Seweryn Tyszkiewicz, Polonoise C-dur na fortepian 
(ss. 18–19), No. 8.: Józef Elsner, Polonoise f-moll na fortepian na cztery ręce (ss. 20–23).

Egz. druku: GB-Ln Music Collections f.770.x.

Wersje źródeł niewiele różnią się od siebie i trudno ustalić na podstawie wariantów charakter i stopień łączącego ich 
pokrewieństwa. Można jednak wskazać na pewne zbieżności pojawiające się między przekazami tekstów muzycz-
nych w źródłach A i B, podczas gdy wersja C prezentuje nieco więcej odchyleń i różnic.

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 59 poz. 34; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 319 poz. 13; Burhardt, Polonez, ss. 161–
162 poz. 605.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Polonez f-moll – ostatni z cyklu trzech polonezów na cztery ręce opublikowanych przez Elsnera w Wyborze – po-
wstał w Warszawie ok. 1803 r., współcześnie z uprzednio omówionymi polonezami C-dur i G-dur.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Ponieważ większość źródeł do Poloneza C-dur i Poloneza G-dur na cztery ręce powtarza się przy Polonezie f-moll, 
stąd uprzednio omówione w komentarzach krytycznych warianty wynikające z typowych dla tych źródeł cech dru-
karskich i sposobów opracowania muzycznego tekstu oraz poczynione na ten temat uwagi są i tutaj w dalszym ciągu 
aktualne. Części repryzowe w Trio są z reguły wypisywane w całości we wszystkich źródłach, a powrót do Poloneza 
zaznaczono w A: Polon. D.C. na końcu t. 22 pod dolną pięciolinią (Iº) i pomiędzy pięcioliniami (IIº), w B: D. C. / 
Polonoise pomiędzy pięcioliniami na końcu t. 22 (Iº) i po t. 22 (IIº).

Wcześniejsze uwagi dotyczące zapisu nut ozdobnych, zwłaszcza przednutek oraz grup nieregularnych pozostają na-
dal aktualne. Notacja przednutek jest w niniejszym wydaniu ujednolicona, a w przypadku zmian ich kształt orygi-
nalny jest ukazany w szczegółowym wykazie wariantów. W jednym przypadku (t. 23) można przednutkę traktować 
jako długą.

Triole i sekstole zaznaczone są w źródłach umieszczonymi pod łukami cyframi 3 i 6. Charakterystyczne jest dla 
wszystkich przekazów źródłowych łączenie wspólnymi podwójnymi wiązaniami szesnastkowych grup triolowych 
z poprzedzającymi je dwiema regularnymi szesnastkami, tworzącymi razem wartość ćwierćnuty (Polonez, Iº tt. 15 
i 39), przy czym łuki mogą obejmować albo samą triolę (A, B), albo wszystkie 5 nut (C). Ze względu na charakter 
przebiegów melodycznych ugrupowań nieregularnych w wydaniu łuki zachowano, traktując je nie jako elementy 
oznaczające grupę nieregularną, ale jako oznaczenia artykulacyjne (legato, np. Trio, tt. 9–12).

We wszystkich źródłach na początku Tria, przy zmianie tonacji f-moll w Polonezie na F-dur w Trio, zastosowano 
– jako znaki przykluczowe – kasowniki dotyczące dźwięków es, as i des, pozostawiając jednak bemol przy b. W obec-
nym wydaniu pominięto kasowniki w tym miejscu.

W t. 13 przypadające w źródle podstawowym (A) na ostatnia ósemkę znaki dynamiczne  (w partii Secondo – ) 
zostały w wydaniu przesunięte do taktu następnego (jak w B i C, gdzie graficznymi oznaczeniami crescendo objęto 
tylko drugą połowę taktu).

Partia prawej ręki (IIº) w tt. 17–20 zanotowana jest we wszystkich źródłach w kluczu wiolinowym, a nuty 5–8 w t. 19 
i 1–3 w t. 20 przeniesione są do dolnej pięciolinii.
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A – Iº i IIº przed 1. akoladą: No. 2. / Polonoise

B – Iº i IIº przed 1. akoladą: 3e. Polonoise

C – Iº tytuł nagłówkowy: Polonoise No. 8. / a quatre mains; 
IIº tytuł nagłówkowy: Polonoise No. 8. / na Cztery ręce 
przez J.P. Jozefa Elsnera

1. Iº C, p., 3–4: 
Iº i IIº B, l., 2–4: brak 
IIº C, l., 2–4: brak 

3. IIº B, l., 2–6: brak 
4. Iº C, p., 2–3: 

Iº B C, l., 1–3: brak 
IIº B C, p. i l., 1–3: brak 

5 (29). Iº A B, p., 2–7: 
Iº i IIº A – pomiędzy pięcioliniami: dol.
Iº i IIº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
IIº B, l., 1–6: 
IIº C, l., 1–6: brak 

5–8 (29–32). Iº B, l., 1–6: 
6. IIº B, p., 1–3: brak 

IIº C, p., 2–3, 4–7: 
7 (31). Iº A B, p., 2–7: 

IIº C, l., 1–6: brak 
8 (32). Iº B, p., 1–2: 

IIº B, p., 1–5: 
IIº C, p., 2–3, 4–7: 

9 (33). Iº B C, p., 4–9: 
II. C, p., 6–7, 8–11: 

9–11 (33–35). Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
10 (34). Iº A, p., zapis rytmiczny: 

Iº B, p., zapis rytmiczny: 

Iº C, p., zapis rytmiczny: 
IIº B C, p., 5–8, 9–12: 

11 (35). Iº B, p., 1–2: 
Iº B, p., 3–4: brak 
Iº C, l., 5–12: 
Iº C, l., 8–10: e1 d1 fis1

IIº C, p., 1–3: 
12 (36). Iº A – pomiędzy pięcioliniami: dol.

Iº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
Iº B, p., 1–2: brak 
Iº C, p., 4–9: 
Iº C, p., 5: d3

Iº C, l., 1–5: 
Iº C, l., 5: dwudźwięk e1-g1

12 i 13 (36 i 37). Iº B, l., 1–4, 5–6: 
13 (37). Iº B, p., 4–5: brak 

Iº C, l., 5–6: 

IIº A, p., 1–3: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: dolce
IIº C, p., 4–9: 
IIº C, p., przed 5:  (na poziomie b)

14 (38). Iº A, p., 2–8: 
Iº B, p., 1–12: 
Iº C, p., 2–8, 9–12: 

14 i 15 (38 i 39). Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
16 (40). Iº B, p., 1–2, 3–6: 

Iº B, l., 1–2: 
Iº C, p., 1–6: 
Iº C, l., 3–4: brak 
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami znak graficzny di-
minuendo ( ) na przestrzeni 2. i 3. części taktu 
(ćwierćnuty)

17. IIº A – pomiędzy pięcioliniami: dol.
IIº A C, p., 1–3: 
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
IIº B, p., 1–2: brak 
IIº B, l., 1–6: 

18. IIº B, l., 1–4, 5–6: 
IIº C, l., 1–4: skrót błędnie 

19. IIº A, p., 5–8: brak 
IIº B, p., 2–4: brak 
IIº B, p., 5–8: 
IIº C, p., 3–4, 5–8: 
IIº C, l., 1–4: błędnie 

21. Iº A – pomiędzy pięcioliniami: dol.
Iº B – pomiędzy pięcioliniami: dol:
Iº C, p., 1–2: brak 

22. Iº A, l., 1–6: 
Iº B C, l., 2 i 4: d1

Iº C, p., 1–2: brak 
22 i 23. Iº B, l., 1–6: 
23. Iº A, p., 1: przednutka 

Iº A B, p., 4–9: 
Iº B C, p., 1. przednutka 
Iº B, p., 4–9: 
Iº B, l., 1–6: 
Iº C, p., 4–5, 6–9: 

24. Iº B, p., 1–2: 
Iº B, l., 3–5: błędny układ rytmiczny: 

25. Iº A C, p. i l., 3–4: 
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: na ostatniej ósem-
ce w takcie: 
IIº A B – pomiędzy pięcioliniami: 

26–27. Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: na przestrze-
ni dwóch taktów: cres–cen–do

Wśród wariantów zwracają uwagę odmiany zanotowane w części nutowej jako ossia. Ossia w Polonezie, t. 11 (=35) –  
IIº i t. 24 – Iº, prezentują wersję C, a w Trio, tt. 7 i 21 – IIº wersję C i t. 17 – IIº wersję B.

P o l o n e z
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A B – Iº i IIº przed 1. akoladą: Trio

C – Iº i IIº tytuł nagłówkowy: Trio

1. Iº C, p., 1–3: 
Iº C, l., 1–4, 5–6: 
IIº B, l., 1–3: brak 

2. Iº C, p., 1–4: 
Iº C, l., 1–4, 5–8: ; nad 1 i 5: brak oznaczeń 
staccato
IIº C, p., 1–3: 
IIº C, p., 4–6: 

3. Iº B, p., 1–4, 5–8, 9–12: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-
scendo ( )
Iº C, p., 1–4, 5–8: ; nad 1 i 5: brak oznaczeń 
staccato
IIº A, p., 6/4. 1: 

IIº C, p., 1–4: 
4. Iº C – pomiędzy pięcioliniami: 

Iº C, p., 1–4: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-
scendo ( )
IIº C, p., 1–4, 5–8: ; nad 1 i 5: brak oznaczeń 
staccato

5. Iº B, p., 4–6: 
Iº C, p., 1–3: 
Iº C, l., 1–4, 5–6: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 

IIº C, p., 1–4: 
6. Iº B, p., 5–7: 

Iº C, p., 1–4: 
Iº C, l., 1–4, 5–6: 
IIº B, p., 4–6: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 

IIº C, p., 1–3: 
7. Iº A, p., 9–12: brak 

Iº B, p., 1–8, 9–12: 
Iº C, p., 1–8: 
Iº C, p., 9–12: brak 
Iº C, l., 1–4, 5–7: 
IIº A, p., 3–7: 
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak znaku graficz-
nego crescendo ( )
IIº B, p., 1–7: 

IIº C, p., 1–4: 
IIº C, p., 1–7:  

8. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº C, l., 3–4: brak 
IIº B, p., 1–2, 3–4: 

9. Iº A, p., 1–4: wiązanie 
Iº B – pomiędzy pięcioliniami: 
Iº B, brak znaku graficznego crescendo ( ) na 
ostatniej ćwiartce
Iº C – pomiędzy pięcioliniami na początku taktu: 
Iº C, p., 1–3: 
IIº B C, p., 13–14: 

10. Iº A, p., 1–6, 7–12:  
IIº B, p., 1–2, 3–4: 
IIº C, p., 1–5: brak 

11. Iº B C, p., 1–4: brak 
IIº B, p., 13–14: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 

12. Iº B, p., 1–6, 7–12: 
Iº C, p., przed 16 (cis3): brak 
IIº B, p., 1–2, 3–4: 

13. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: brak znaku graficzne-
go crescendo ( )
Iº B C, l., 4–6: brak 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: brak 

14. Iº B, p., 1–3, 4–6: 
Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº B C, l., przed 4 (dis1 i fis1): zbędne 
Iº C, l., przed 1 (f 1): brak  przypominającego
IIº B C, p., 5: e
IIº B C, p., przed 7 (dis i fis): zbędne 

15. Iº B, p., 4–6: 
Iº B, l., przed 1 (a1): 

Iº C, p., 1–3: 
IIº B – pomiędzy pięcioliniami: znak  przeniesiony 
do taktu następnego
IIº B C, l., 1–3: brak 

15 i 16. Iº C, l., 1–4, 5–6: 
16. Iº B, p., 5–7: 

Iº C, p., 1–4: 
IIº A B – pomiędzy pięcioliniami: 
IIº C, p., 1–3: 
IIº B C, p., 4–6: 

17. Iº B, p., 1–4, 5–8, 9–12: ; nad 1 i 5: brak ozna-
czeń staccato
Iº B C, l., 1–6:  

28. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº i IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 
IIº B, l., 1–4, 5–8: 

30. Iº B, p., 1–2: 
IIº B, p., 1–3: brak 
IIº C, p., 2–3, 4–7: 

T r i o
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4. Polonez E-dur na temat uwertury  
do opery Lodoiska  Rudolpha Kreutzera

Kompozycja jest autorskim opracowaniem na fortepian na cztery ręce „Tańca polskiego” skomponowanego w ory-
ginale na orkiestrę; zachowała się również Elsnerowska transkrypcja tego poloneza orkiestrowego na fortepian na 
dwie ręce (zob. w tym tomie: Utwory na dwie ręce. Opracowania, 1. Polonez E-dur, s. 159 i komentarz, s. 348; tu 
również bliższe dane o tej kompozycji). Stefan Burhardt, kierując się informacją z Sumariusza Elsnera53, wymienia 
ponadto kompozytorską wersję utworu na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry54.

Utwór jest przykładem rzadko stosowanej przez Elsnera szeroko rozbudowanej formy poloneza wieloodcinkowego, 
z  licznymi wewnętrznymi repetycjami oddzielnych, drobniejszych fragmentów. Właściwy Polonez, poprzedzony 
ośmiotaktowym wstępem, powinien być powtórzony w całości (da Capo) po Trio.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Dysponujemy natomiast informacjami o kilku oryginalnych i pochodzących z czasów Elsnera 
edycjach tego Poloneza. Wśród nich zachowały się dwa niewiele różniące się od siebie druki wydane przez Jeana 
Andrégo w Offenbachu w 1807 i 1809 r.55 Za podstawę obecnego wydania przyjęto pierwodruk z 1807 r.

A

Polonaise à quatre mains, / composées / d’après l’ouverture de l’opera: / Lodoiska de Kreutzer, / par / J. ELSNER. / No. 
2339. / A OFFENBACH s/M, / chez Jean André / Prix 30x. [1807].

Format podłużny, 4º; wymiary: 26,5 x 34,5 cm; wymiary płyty niewidoczne; 7 s.

Egz. druku: A-Wgm VII 14975 (Q 12716).

Krótka recenzja z wydania tego utworu oraz Poloneza E-dur na cztery ręce na temat marsza z opery Woziwoda 
L. Cherubiniego ukazała się w „Allgemeine Musikalische Zeitung”, Leipzig 1807, s. 61256.

53 Elsner, Sumariusz, s. 57.
54 Burhardt, Polonez, s. 164.
55 Stefan Burhardt (jw.) wspomina ponadto berliński druk tego Poloneza z oficyny K. Paeza sprzed 1844 r. Wydanie to nie jest 
mi znane.
56 „1. Polonaise à 4 mains, comp. d’après l’ouverture de l’opera, Lodoiska, de Kreutzer – (Pr. 30 Xr.) und 2. Polonaise à 4 mains, 
comp. d’après le marche de l’opéra, Les deux journées, de Cherubini – par Joseph Elsner. à Offenbach chez André – (Pr. 30 Xr.). 

Iº C – pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny cre-
scendo ( )
Iº C, p., 1–4, 5–8: ; nad 1 i 5: brak oznaczeń 
staccato
IIº A, p., 5–7: brak 

IIº C, p., 1–4: 
18. Iº C – pomiędzy pięcioliniami: 

IIº B – pomiędzy pięcioliniami znak graficzny cre-
scendo ( ) na przestrzeni całego taktu
IIº B, p., przed 10: brak 
IIº B, l., 2–4: 
IIº C, p., 1–4, 5–8: ; nad 1 i 5: brak oznaczeń 
staccato

19. Iº B, p., 4–6: 
Iº C – pomiędzy pięcioliniami: 

Iº C, p., 1–3: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 
IIº C, l., 1–3: 

19–21. Iº B, l., 1–6: 
Iº C, l., 1–4, 5–6: 

20. Iº B, p., 5–7: 

Iº C, p., 1–4: 
IIº B, p., 4–6: 
IIº C – pomiędzy pięcioliniami: 

IIº C, p., 1–3: 
21. Iº A, p., 9–12: brak 

Iº i IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak znaku graficz- 
nego crescendo ( )
IIº A, p., 6–7: 

IIº C, p., 1–4: 
IIº C, p., 1–7: 

22. Iº B C, l., 3–4: 
Iº i IIº B – pomiędzy pięcioliniami: brak 
IIº B, p. i l., 1–2, 3–4: 
IIº B C, p., 5: dwudźwięk g-b
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B

Polonaise / à quatre mains / composée / d’après l’ouverture de l’opera: / LODOISKA / de Kreutzer, / par / J. ELSNER. / 
Prix 30x. / No. 2745. 2de edition. / A OFFENBACH sur le Moin, / chez Jean André. [1809].

Format podłużny, 4º; wymiary: 24 x 33 cm; wymiary płyty niewidoczne; 7 s.

Egz. druku: PL-Wn Mus.II.17.895 Cim.; US-NYp Performing Arts Research Collections – Music, Drexel 5864.1

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 57 poz. 15; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ss. 319–320 poz. 15; Burhardt, Polonez, 
ss. 163–164 poz. 611.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Wydany w 1807 r. utwór powstał w wyniku znacznej popularności, jaką zyskała jego wersja orkiestrowa, zapewne 
już w 1804 r., być może przed podróżą zagraniczną kompozytora do Lipska i Paryża w 1805 r. (O okolicznościach 
powstania i datowaniu utworu zob.: Utwory fortepianowe na dwie ręce. Opracowania: uwagi zamieszczone w ko-
mentarzu krytycznym do tego Poloneza).

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Edycja Andrégo, stanowiąca podstawę źródłową obecnego wydania, bardzo oszczędnie stosuje łuki w charakterze 
znaków artykulacyjnych, które – poza miejscami analogicznymi – uzupełniono tylko w wyjątkowych i uzasadnio-
nych względami wykonawczymi przypadkach. Wszystkie tego rodzaju zmiany są zaznaczone w wykazie korektur.

Nieregularne ugrupowania nutowe (w przypadku tego Poloneza triole i sekstole) oznaczone są w zapisie źródłowym 
cyframi 3 i 6 umieszczonymi z reguły pod łukami przy główkach nut. Zapis ten ujednolicono zgodnie z przyjętymi 
zasadami traktowania grup nieregularnych, pozostawiając jednak łuki w miejscach, gdzie pełnią one rolę znaków 
artykulacyjnych. Odstępstwa od zapisu oryginalnego są wymienione w szczegółowym wykazie wariantów.

Pozostawiono bez zmian oryginalny przekreślony pionową kreseczką znak obiegnika ( ). Uwspółcześniono na-
tomiast zapis przednutek, zastępując formę oryginalną ( ) przez stosowaną obecnie ( ), oraz likwidując krzyżowe 
(łamane) wiązania nut.

Przedstawiony poniżej wykaz wariantów jasno ukazuje, jak mało różnią się od siebie oba wydania źródłowe (A i B) 
i jak nikłe są rozbieżności edytorskie pomiędzy nimi.

P o l o n e z

Umieszczenie na początku t. 9 specjalnego znaku ( ) oznacza miejsce, od którego – pomijając osiem taktów wstępu 
– należy rozpocząć repryzę pierwszego odcinka Poloneza (t. 9 traktowany jest więc jako początek Poloneza).

W obu edycjach źródłowych t. 33 kończy podwójna pogrubiona kreska taktowa, ale w tym miejscu nie można jed-
nak ze względów czysto muzycznych zakończyć kompozycji. Z braku dokładniejszych danych źródłowych przyjąć 
natomiast można, że zakończenie poloneza przypadać winno na t. 41a (I volta, po repetycji końcowego fragmentu 

– tt. 34–41a).

Przed 1. akoladami w partiach Iº i IIº w obu edycjach (A i B): Polonaise / Moderato – jest to jeden z nielicznych 
przykładów poloneza z oryginalnym określeniem tempa.

No. 1. enthält den bekannten Eingangs-March, und No. 2. den, zum Schluss des zweyten Akts, in Polonaisen-Tempo und in 
Polonaisen-Rhythmen übel und böse ausgerenkt und umgegossen; übrigens für die zwey Spieler leicht eingerichtet und nicht 
übel vertheilt.”

6. IIº B, 1: dwudźwięk h-e1

9. IIº A B, p., 2–4: 
21–24. IIº A B, p. i l., 2–3: 
26. Iº A B – pomiędzy pięcioliniami na początku taktu: 

30 i 31. IIº A B, l.: 

34. Iº B – pomiędzy pięcioliniami: stacc:
46–49. IIº A B, p. i l., 2, 4, 6: przednutki 

56. IIº A B – pomiędzy pięcioliniami:  dol:
IIº A B, p., 1–8: 

57. IIº A B, p., nad 2: 
58. IIº A B, p., 1–3, 4–6, 7–9: triole 
60. Iº A B – pomiędzy pięcioliniami: dol:

Iº A B, p., 3–8: 
62. Iº A B, p., przed 7: zbędny 
63. IIº B, l., 1: decyma C-e
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T r i o

64. Iº A B, p., 4/65. 1: 
IIº B, l., przed dolnym dźwiękiem oktawy: brak 

65. IIº A B, l., 1–4: 
68. Iº A B – pomiędzy pięcioliniami na początku taktu: 

69. Iº A B – pomiędzy pięcioliniami na początku taktu: 
77. Iº i IIº A B – pomiędzy pięcioliniami: stacc:
80. Iº B, p., 1–2: brak 
87. Iº B, p., nad 1: brak 

przed 1. akoladami w partiach Iº i IIº w obu edycjach
(A i B): Trio

1. Iº A B – pomiędzy pięcioliniami: . dol:
Iº A B, p., 2–7: 

4. Iº A B, l., 1–5: 
IIº A B, p., 5–8: wiązanie łamane 

6. Iº A B, p., 13: przednutka 
7. IIº B, p., 1–2, 3–4, 5–6: brak 
8. Iº A B, p., 10: przednutka  (może być traktowana jako

przednutka długa)
9. Iº A B, p., 2–7: 
12. IIº A B, p., 5–8: wiązanie łamane 
14. Iº A B, p., 13: przednutka 
15. Iº A, p., 4–8: 

IIº B, l., 1: dwudźwięk A-Cis

21. Iº A B, p. i l., 3–4: 
26. IIº B, l., 1–6: brak 
32. Iº A B – pomiędzy pięcioliniami: dol:

Iº A, p., 2–4: 
Iº B, p., 3–4: 

34. Iº A B, p., 2–7: 
35. Iº B – pomiędzy pięcioliniami:  (w A ten zbędny znak

jest przesunięty na koniec t. 34)
37. IIº A B, p., 5–8: wiązanie łamane 
39. Iº A B, p., 13: przednutka 
40. IIº A B, l., przed 4 (A): brak 
41. A B, w Iº pod dolną pięciolinią, w IIº pomiędzy pię-

cioliniami: Polonaise D.C.
IIº B, p.,1: brak g

5. Polonez E-dur na temat marsza z opery  
Les deux journées  (Woziwoda) Luigiego Cherubiniego

Autorska transkrypcja poloneza w oryginale skomponowanego na orkiestrę; zachowało się również Elsnerowskie 
opracowanie tego poloneza na fortepian na dwie ręce (zob. w tym tomie: Utwory na dwie ręce. Opracowania, 2. Po-
lonez E-dur, s. 165 i komentarz, s. 349; tu również bliższe dane o tej kompozycji). Stefan Burhardt w swym katalogu 
tematycznym polonezów wymienia ponadto sporządzoną przez kompozytora transkrypcję tego utworu na skrzyp-
ce z towarzyszeniem orkiestry57.

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Za podstawę obecnego wydania przyjęto pierwodruk utworu wydany w Offenbachu w 1807 r. 
przez Jeana Andrégo:

POLONAISE À QUATRE MAINS / composée / d’après la marche de l’opera: / LES DEUX JOURNÉES DE CHERUBINI /  
Par / Joseph Elsner. / No. 2340. / A OFFENBACH s/M, / chez Jean André. / Prix 30 x.

Format podłużny, 4º; wymiary: 26,7 x 34,0; wymiary płyty niewidoczne; 7 s.

Zwięzłe omówienie prasowe ukazało się w „Allgemeine Musikalische Zeitung” (Leipzig 1807, s. 612) po wydaniu 
drukiem tej kompozycji (tekst recenzji zob. komentarz do Poloneza E-dur na cztery ręce na temat uwertury do ope-
ry Lodoiska Rudolpha Kreutzera, s. 398).

Egz. druku: A-Wgm VII. 49402 (Q 12719); S-L Saml. Wenster Litt. W Nr: 3. (EE 660 II, 38).

Lit.: Elsner, Sumariusz, s. 57 poz. 15; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 320 poz. 16; Burhardt, Polonez, ss. 164–
165 poz. 612.

Utwór nie był współcześnie wydany.

II. D a t o w a n i e

Transkrypcja poloneza orkiestrowego na fortepian w układzie na cztery ręce powstała zapewne wkrótce po 1804 r., 
prawdopodobnie jeszcze przed wyjazdem Elsnera do Lipska i Paryża w kwietniu 1805 r. (zob. w tym tomie: Utwory 
na dwie ręce. Opracowania, s. 165; uwagi o datowaniu zamieszczono w komentarzu krytycznym do tego Poloneza, 
s. 349).
57 Burhardt, Polonez, ss. 164, 165.
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III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

Jednym z najważniejszych problemów edytorskich są znaki dynamiczne (zwłaszcza oznaczające akcenty), umiesz-
czane w formie graficznej pomiędzy pięcioliniami i w zależności od okoliczności zbliżane bardziej do partii prawej 
lub lewej ręki. Ich niekiedy wydłużony kształt, przypominający oznaczenia diminuendo, nie jest jednoznaczny, a ry-
towane niezbyt dokładnie mogą mieć różne zastosowanie. Jako znaki dynamiczne służą albo podkreślaniu typowej 
dla formy poloneza synkopowanej figury rytmicznej (np. Polonez, Iº tt. 26 i 27), albo specjalnemu zaakcentowaniu 
dźwięków, po których przyciszenie wyznacza frazowanie wyznaczane przez łuki łączące (np. Polonez, Iº tt. 5 i 20, 
Iº i IIº tt. 9 i 10; trio, Iº i IIº tt. 1–3, 17 i 18). Jednak również i w tym ostatnim przypadku rozróżnienie pomiędzy 
znakami akcentów i diminuendo nie jest proste. Zwłaszcza zapisane w naszym wydaniu znaki diminuendo w po-
czątkowych taktach Tria i przy ich repryzie są problematyczne i możliwość ich traktowania jako akcentów nie jest 
wykluczona; ostateczną decyzję w sprawie interpretacji tych fragmentów pozostawia się wykonawcy.

Wszystkie przednutki, zarówno w Polonezie jak i w Trio, bez względu na wartość nuty, którą poprzedzają, mają for-
mę ósemki z przekreśloną chorągiewką ( ).

Zachowano oryginalne, skrótowe zapisy  (= rinforzato, rinforzando), umieszczane w pierwodruku łącznie dla 
prawej i lewej ręki pomiędzy pięcioliniami (Polonez, Iº tt. 18 i 19 i odpowiednio – tt. 68 i 69) lub osobno dla prawej 
i dla lewej ręki, pod partiami obu rąk (Polonez, IIº, jw.).

W Polonezie (IIº t. 21 i repryza, t. 71, partia prawej ręki) dwudźwięki e-e1 i e-cis1 (4. i 5. ósemka) połączone są wspól-
nymi laskami; w tym przypadku – ze względu na przedłużenie łukiem wartości dolnego dźwięku (e) – zastosowano 
na wzór 2. i 3. ósemki w tym samym takcie układ głosowy nut w drugiej połowie taktu.

W tt. 45 i 46 (Polonez, Iº, partia lewej ręki) nuty h1 połączone są w pierwodruku łukiem zatrzymującym.

W pierwodruku Poloneza przy podwójnej, pogrubionej kresce taktowej dzielącej tt. 22 i 23, a także na końcu Poloneza, 
t. 72, brak znaków repetycyjnych, który ze względu na klasyczną formę poloneza uzupełniono w obecnym wydaniu.

P o l o n e z

przed 1. akoladami w Iº i IIº: Polonaise / Moderato

1. Iº p., nad 2: kropka staccato
Iº p. i l., 3–6: 

3 (53). IIº p. i l., 1: przednutki 
4 (54). Iº p. i l., 5: przednutki 
12 (62). Iº p. i l., 3 i 6: przednutki 
13. Iº p., nad 2: kropka staccato
28. IIº l., 1–6: wiązania łamane 
29. Iº i IIº pomiędzy pięcioliniami: cres

Iº l., 6: dwudźwięk a1-h1

IIº l., 1–6: wiązania łamane 
31. Iº p., zapis rytmiczny: 
32 Iº p., 5/33. 1: 

35. Iº p., zapis rytmiczny: 
36. Iº p., nad 3: kropka staccato
37. Iº p., przed 8: zbędny 
44. Iº p., przed 5 (dis3): zbędny 
44 i 45. Iº l., przed 1 (dis2): zbędny 
47–49. IIº p. i l.: 
51. Iº p., nad 2: kropka staccato
52. Iº p., nad 2: kropka staccato

Iº p., 4–5: 
53. Iº l., pod 4: kropka staccato
55. Iº p., 2–4: 
56. Iº p., 5/57. 1: 
65. Iº p., 2–4: 
72. Iº l., 3–5: 

T r i o

Na początku t. 17 i na końcu t. 58 brak znaków repetycyjnych; pomiędzy tt. 42 i 43 podwójna, pogrubiona kreska 
taktowa.

Ugrupowania nieregularne, pojawiające się w Trio (triole, tt. 33, 35 i 39, i sekstole, tt. 15 i 55), są oznaczane umiesz-
czanymi przy główkach nut pośrodku każdej z grup cyferkami pod łukami, z tym że sąsiadujące ze sobą sekstole są 
oznaczane cyfrą 6 i jednym łukiem obejmującym obie grupy. Odchylenia od tego sposobu zapisu są odnotowane 
w wykazie korektur.

W tt. 8–9 oraz w analogicznym miejscu w tt. 50–51 (IIº, lewa ręka) łukiem połączone są tylko górne dźwięki oktawy, 
co spowodowało konieczność zastosowania w tym miejscu układu głosowego.

przed 1. akoladami w Iº i IIº: Trio

5. Iº p., 3–7: 
6. Iº p., układ rytmiczny: 

7. IIº p., 1: 

8. Iº p., 1–3: 
11. Iº p., 4–17: 
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6. Polonez G-dur na temat francuskiej piosenki  
Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille  André Grétry’ego

Autorska transkrypcja poloneza w oryginale skomponowanego na orkiestrę; zachowała się również autorska wersja 
tego poloneza na fortepian na dwie ręce (zob. w tym tomie: Utwory na dwie ręce. Opracowania, 6. Polonez G-dur, 
s. 186).

Polonez G-dur z uwagi na budowę, opartą na tradycjach klasycystycznych, niewiele różni się od większości polone-
zów Elsnera. Cechą wyróżniającą go spośród pozostałych utworów fortepianowych tego kompozytora, zwłaszcza 
na cztery ręce, jest specyficzny i nowatorski nie tylko na gruncie muzyki polskiej stosunek do instrumentu i sposób 
jego traktowania. Wspomniano już, że Elsner nie był pianistą; grał wprawdzie na fortepianie, ale jego możliwości 
techniczne nie były z pewnością silnie rozwinięte. Utwory fortepianowe stanowią niewielki margines całej jego 
twórczości, choć w dziejach polskiej muzyki fortepianowej i – ujmując rzecz szerzej od strony wykonawczej – pol-
skiej pianistyki okresu przedchopinowskiego odgrywają bardzo ważną rolę, która – rozpatrywana na tle dokonań 
współczesnych mu kompozytorów, nie tylko zresztą polskich, w tej dziedzinie – rysuje się szczególnie wyraźnie.

W Polonezie G-dur zwracają uwagę przede wszystkim rozwiązania fakturalne, wykorzystywanie w kompozycji nie-
mal pełnego zakresu dźwiękowego, jakim operowały dostępne Elsnerowi fortepiany, i swobodne posługiwanie się 
różnymi rejestrami dla osiągnięcia pożądanych efektów dźwiękowych i wyrazowych. Znajduje to odbicie w naśla-
dowaniu głosów instrumentów orkiestrowych, zwłaszcza imitacji wysokich rejestrów piccolo czy perkusji (bardzo 
wyraźne przy odpowiednim traktowaniu fortepianu), wyodrębnianiu fragmentów tutti, odcinków solowych i kame-
ralnych. Należy pamiętać, że kompozycja – podobnie zresztą jak dwa poprzednie polonezy oparte na tematach ope-
rowych – jest transkrypcją poloneza orkiestrowego, co wyraźnie wpłynęło na miejscami „orkiestrową” fakturę i na 

„symfoniczny” charakter elementów stylistycznych, dużo bardziej widoczny, niż w wersji tego poloneza w układzie 
na dwie ręce. Elsner dobrze wykorzystał możliwości wyrazowe fortepianu, nie ustrzegł się jednak przed drobnymi 
uchybieniami technicznymi (zazębianie i krzyżowanie się dźwięków w partiach prawej i lewej ręki).

I. Ź r ó d ł a

Autograf nieznany. Obecne wydanie oparto na edycji Antoniego Płacheckiego:

[Karta tytułowa:] Taniec Polski / z pieśni francuzkiéy / ./. ou peut-on être mieux qu’au sein de sa familie ./. / Grany 
na Balu danym przez Miasto Warszawę / w czasie bytności Nayiaśnieyszego / ALEXANDRA / Cesarza Wszech Rosyi 
Króla Polskiego / dnia 10. Października 1816 r. / Ułożony i Offiarowany / Jaśnie Wiel[moż]ney Teresie / WOYDZI-
NIE. / Referendarzowéy Stanu Prezydentowéy Municypalności / i Policji Miasta Stołecznego Warszawy / przez / Jozefa 
Elsnera. / na Cztery Ręce / W WWARSZAWIE [!]. sztychował A. Płachecki. w Rynku Starego Miasta. pod Nm. 37.

Warszawa 1816 r.

Format podłużny, 4º; wymiary: 24 x 38,5 cm; wymiary płyty: 19,5 x 26,2 cm; znak wydaw.: 34; 5 s.

Egz. druku: PL-Wp Mus. n. 666 Cim.; H-Bn FM 414/13.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, s. 314 poz. 11; Burhardt, Polonez, s. 165 poz. 613.

Utwór nie był współcześnie wydany.

12. Iº p., przed 9: zbędny 
14. Iº p., 7–9: wiązanie łamane 
19. Iº pomiędzy pięcioliniami: dol:

Iº p., układ rytmiczny: 

21. Iº p., układ rytmiczny: 
22. Iº p., 1–2, 3–4: 
25. Iº p., 2: 
31. Iº p., 2, 4, 8: przednutki 

Iº p., 6: przednutka 
Iº i IIº pomiędzy pięcioliniami: cres:

32. Iº p., 1: przednutka 
33. Iº p., 4–6: triola 

35. Iº p., 3–5: triola 
36. Iº p., przed 2: zbędny 
37 i 38. Iº p., przed 3: zbędne 
39. Iº p., 1: przednutka 

Iº p., 5–7: triola 
48. Iº p., układ rytmiczny: 
49. IIº p., 1: 
53. Iº p., 2–17: 

Iº p., przed 9: zbędny 
54 i 55. Iº p., przed 8: zbędne 
56. Iº p., 7–9: wiązanie łamane 
57. Iº p., 14/58. 1: 
58. Iº p., 2–3: 
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II. D a t o w a n i e

Oryginalna orkiestrowa wersja poloneza powstała w Warszawie w 1816 r. i w tymże roku była wykonana – jak wy-
nika z zapisu na karcie tytułowej – na balu w dniu 10 października w Warszawie. W tym samym mniej więcej czasie 
powstały opublikowane drukiem w 1816 r. fortepianowe opracowania tego utworu na dwie i na cztery ręce.

III. W y k a z  k o r e k t u r  i  w a r i a n t ó w

P o l o n e z

Pomiędzy pięcioliniami w tt. 5–6 umieszczono początkowe słowa pieśni w nieco zniekształconej pisowni: „on pen-
ton être mieux”.

Klasyczna budowa poloneza wymaga powtórzenia po wstępie pierwszego odcinka, który w pierwodruku nie jest 
wypisany, ale wskazany uwagą „dal Segno”, umieszczoną w obu partiach pomiędzy pięcioliniami po t. 32; znak, od 
którego należy rozpocząć repryzę, znajduje się na początku t. 5, a więc repryza, w całości publikowana w obecnym 
wydaniu, obejmuje tt. 5–32.

Zarówno w Polonezie jak i w Trio zachowano oryginalną formę zapisu pionowych kreseczek nad główkami nut, 
ponieważ oprócz artykulacyjnego mają one również najwyraźniej znaczenie dynamiczne.

przed 1. akoladami Iº i IIº: Polonez

1. IIº l., 6–9: 
2. IIº p., 6–10: 

IIº p., 11/3. 1: 
5 (33). Iº nad górną pięciolinią: P. dol:

IIº l., 1–6: wiązanie łamane 
9 (37). Iº p., 3: przednutka 
11 (39). IIº l., 1–6: wiązanie łamane 
14 (42). Iº p., 2–4: 

Iº l., 5–6: 
16 (44). Iº l., 1–2: wprowadzono układ głosowy, żeby utrzy-

mać połączenie łukiem zatrzymującym dźwięku d2

16–20 (44–48). IIº p., dolne nuty a zanotowane w pierwo-

druku na dolnej pięciolinii
17 (45). IIº 1–6: wiązanie łamane 
18 (46). Iº p., nad 6: 

IIº l., 1–2: wiązanie łamane 

19 (47). IIº l., 1–6: wiązanie łamane 
25. IIº p., 1–5: 
26. IIº pomiędzy pięcioliniami: znak akcentu odwróco-

ny ( )
27. IIº p. i l., 2–5: 
28/29. Iº pomiędzy pięcioliniami: znak graficzny crescen-

do ( ) na przełomie obu taktów 
31–32. IIº pomiędzy pięcioliniami znak graficzny dimi-

nuendo ( )

T r i o

W tt. 11–15 w partii Iº i IIº w prawej i w lewej ręce oryginalny zapis rytmiczny nut tworzących dwie pierwsze części 
taktu (ćwierćnuty):  zamieniono na: , przez co – zastępując w obecnym wydaniu ósemkę z kropką 
augmentacyjną ósemką i połączoną z nią łukiem zatrzymującym szesnastką – zwiększyła się liczba nut w takcie. 
Numeracja nut w takcie w szczegółowym wykazie wariantów odnosi się w tych przypadkach do wersji przyjętej 
w edycji (1–10 lub 1–11 a nie 1–9 lub 1–10). Wyjątkowo niedokładny, różnorodny i niekonsekwentny zapis łuków 
zatrzymujących i łączących w tym fragmencie kompozycji spowodował powstanie licznych wariantów. Umiejsco-
wienie wariantowych sposobów zapisu łuków w pierwodruku określają w szczegółowym wykazie wariantów i ko-
rektur numery kolejnych nut w takcie, liczone według zmodyfikowanego zapisu.

przed 1. akoladami: Trio

1. IIº pomiędzy pięcioliniami: Tamborino
2 (20). Iº pomiędzy pięcioliniami: dol: 

Iº p. i l., 5/3. 1: 
8 (26). Iº p., 5–8: wiązanie 

Iº l., 1–6: wiązanie 
IIº p., 4–7: wiązanie 
IIº l., 1–6: wiązanie 

9 (27). IIº p. i l., 1–4: wiązanie  i 

11. Iº p., 3–5: 
Iº p. i l., 7–8: 

12 i 13. Iº p. i l., 5–7: 
14. Iº p. i l., 3–6: 

Iº p., 7–9: 
Iº l., 8–9: 

15. Iº p. i l., 3–5: 
IIº p., 1–6: 

16 i 17. IIº l., 4–7: wiązanie łamane 
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Preface

The editorial notes on the complete edition of Joseph Elsner’s works for the piano contain explanations 
of all issues pertaining to editorial work, including detailed remarks referring to particular compositions. 
The commentary comprises information concerning the sources of the compositions and their dates of 
origin, as well as lists of variants and editorial corrections of the scores.

In each case, the main body of the commentary is the description of the sources, including the main 
source accepted as the base source for the edition, and (where necessary) auxiliary (secondary) sources 
that may be significant for determining the original shape of the score. Also, the commentary contains 
a detailed description of variants. The description of sources consists of the crucial bibliographical infor-
mation: title (in its original version) and headline titles; in case of a print: publisher, plate number or pub-
lisher’s number; format, measurements of pages and plates (in case of a manuscript: number of systems); 
date and place of origin (publication); contents of the collection in which the source is preserved; infor-
mation about the copy: place of preservation, shelf number and (where necessary) provenance; literature 
on the source.

As for early prints, the titles of editions are repetitions of texts on the title pages of surviving copies, or 
are quoted in the same form in which they appear in catalogues and bibliographical descriptions of the 
sources or in the literature on the subject.

In the case of compositions with more than one source, all the sources irrespective of their type (auto-
graphs, semi-autographs, manuscript copies, first printings, early prints etc.) are designated with capital 
letters A, B, C, etc. The order of sources depends on their significance for the present edition. For this 
reason, the primary source that was accepted as the base source for this edition is always designated with 
an A. No letter symbols are used for compositions for which only one source survives.

Moreover, the commentary contains information about the origin and dating of the works, established 
with as much precision as possible. In many cases, it has not been possible to determine the time and place 
of origin, because no historical or source data is available. As far as it was possible – and necessary – the 
circumstances of writing the compositions, first performances, popularity, etc. are also discussed.

The detailed list of variants and editorial interventions is an important part of the commentary. The 
list contains explanations of editorial problems concerning musical notation, unclear or corrected places,  
discrepancies, divergences from the original version and existing variants. The problems emerged as a re-
sult of the critical analysis of the score, the history of writing the composition, and issues related to per-
formance style. The results of score analysis are discussed in the order of bars in the score. Variants and 
corrections, including variants from secondary sources which are revealed in the commentary although 
they had no impact on the final shape of the score, supplements, modifications of melody and harmony, 
corrections of musical spelling that need to be explained are discussed at some length; other modifications 
are listed in the detailed inventory of variants. In order to avoid complex textual explanations, selected 
passages illustrating changes of greater significance are included in the critical commentary or in the score 
section (above or below the main systems) in the form of ossia notated with smaller notes.

In the detailed inventory of corrections and variants, the commentary is arranged in the following way: 
the opening number preceding the dot is the number of the bar; numbers that follow the abbreviations 
r. or/and l. (referring to right-hand and/or left-hand) and a comma, but precede the colon refer to the con-
secutive notes in the bar (including grace notes); the symbol, number or commentary after the colon de-
scribes the situation in the source. In some cases – especially of compositions preserved in several sources 
in which the issue of repeating entire passages was resolved differently – the number of the bar is followed 
directly by a number (placed in brackets) signifying the numbers of bars that were repeated mechanically 
according to the abbreviated score of the original print. The above remark refers primarily to composi-
tions preserved in several sources using different notations, mostly polonaises (especially the opening 
parts), sometimes trios or marches. Whenever several sources are referred to in the commentary, their 
symbols are placed before the designations of notes and separated from them with a horizontal stroke. 
When a comment refers to a sequence of notes in subsequent adjacent bars, the number designating a note 



408

or notes in the first bar is followed by a slash and the number of the next bar. This in turn is followed by 
the remaining note or notes in this bar and explanations after a colon (see above).

In the compositions for four hands, the particular parts (sections), which in this edition are placed 
one after the other, are designated as Primo and Secondo only before the first accolade at the beginning of 
the composition. Nevertheless, the changes resulting from the transition from one system of notation to 
another are most conspicuously reflected in the detailed list of corrections and variants and its accepted 
designations. After the opening number, which denotes the number of the bar and is followed by a full 
stop, Roman numerals Iº and IIº are placed to indicate the Primo and Secondo parts; after another full stop 
and if more than one source is available, capital letter(s) in bold print follow, referring to the source(s); 
then – also separated by a full stop – the abbreviations r. or l. (referring to the right hand or the left hand) 
precede the symbols of notes.

The pitches are designated in accordance with the following scheme:

All sharper notes are indicated by the suffix -is (e.g. cis for c-sharp etc.), flattened notes by the suffix -es 
(e.g. ges for g-flat) with exceptions for b-flat, e-flat and a-flat.
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SOLO WORKS

ORIGINALS

SONATAS

1. Sonata B-dur 
Sonata in B-flat major

I. S o u r c e s

No autograph is known. The present edition is based on the first print prepared for publication by Elsner and treated 
as a reliable source, contained in: Wybór, 1805 issue 1.

[The headline title:] Sonata przez J. Elsnera [Sonata by Józef Elsner].

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 35 cm; plate measurements unclear; [4], 19 p.

Apart from the title page and the literary text: Duma o Stefanie Potockim [A Song about Stefan Potocki] (no pagi-
nation, pp. 1–3) the print contains the following works (mentioned in the order in which they appear): Józef Elsner, 
Sonata in B-flat major for the pianoforte (pp. 1–12), Józef Elsner, Mazureck: (‘Dobranoc, Jacenta’) to a text by Fran-
ciszek Karpiński (1741–1825) for voice with pianoforte accompaniment (p. 13), Józef Elsner, Duma o Stefanie Poto-
ckim [A Song about Stefan Potocki] (‘Słuchaycie Rycerze młodzi’) to a text by Julian Ursyn Niemcewicz (1758–1841) 
for voice with pianoforte accompaniment (pp. 14–15), Tomasz Grem, Polonaise in F major for the pianoforte (pp. 
16–17), Dodatek na gitarę angielską [A Supplement for the English Guitar]: duetto Dwa serca wierne and quartetto 
‘Stóymy w milczeniu’ from the opera Palmira, Regina di Persia by Antonio Salieri1 (pp. 18–19).

A copie of the print: PL-Kj 1347 III Mus.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 32; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 317 item 1.

Modern editions: Józef Elsner (1769–1854): Sonata fortepianowa B-dur [A Sonata in B-flat major for the piano],  
ed. Iwona Januszkiewicz-Rębowska, Warszawa 1994 Pro Musica Camerata Edition; Polska muzyka klawiszowa,  
pp. 68-89 item 3.

II. D a t i n g

The authenticity of the three piano sonatas is beyond doubt. Nevertheless, the exact time of their composition is 
unknown. Tadeusz Joteyko, one of Elsner’s first biographers, claimed that his piano sonatas, including Sonata in D 
major, were written before the composer settled in Poland in 1792; after moving to Poland, Elsner allegedly shifted 
his interest from instrumental, symphonic and chamber music and piano sonatas to vocal-instrumental stage per-
formances and sacred music.2 In her analytic monograph on Elsner’s sonatas written in the years 1935–36, Alina 
Nowak-Romanowicz favours the conjecture that the cycle of three piano sonatas published in Wybór (1805) was 
composed in Warsaw before the end of 1804. However, she does not entirely reject the possibility that they might 
have been written earlier in Lviv.3 Later, in her comprehensive monograph on Józef Elsner, she became more specific 
and listed the sonatas among the composer’s works written in Lviv;4 her final dating, which settled on ‘ca. 1798’, was 
included in her entry on Józef Elsner written for Encyklopedia muzyczna PWM [Encyclopaedia of music by PWM 
Edition].5

1 Palmira, Regina di Persia – an opera semiseria by Antonio Salieri from 1795, translated by Wojciech Bogusławski and per-
formed at the National Theatre in Warsaw on 6 January 1804. (cf. Szwankowski, Teatr, p. 288 item 346).
2 Joteyko, Elsner, p. 52.
3 Nowak, Sonaty, pp. 5 and 6.
4 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 72.
5 Nowak-Romanowicz, Elsner 1987, p. 22.
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III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The source print of the first two parts of the Sonata contains numerous corrections, crossing-outs and annotations 
made in ink, probably dating back to the early years of the 19th century. It cannot be excluded that the additions were 
made by Elsner himself or a person from his circle. They are listed in the detailed list of changes and corrections. 
Many of these mostly accurate (especially when aimed to correct misprints) interventions have been accepted also 
because of musical reasons in the present edition, which is always recorded in the editorial notes.

T h e  A l l e g r o

The original indications of staccato performance, which in the original print had the form of dots or vertical lines, 
have been preserved. In some cases, however, the indications have been made uniform by analogy with identical 
and similar places by replacing the lines (wedges) with standard staccato dots (bar 27) or supplementing missing 
symbols (bar 145), without any reference in the list of corrections.

In bars 137 and 143, the slurs in sextuplets have been preserved because they may indicate that these figures should 
be performed legato.

In the first print, slides (grupetto), usually slashed with a vertical stroke ( ) except for bar 17, where a slide symbol 
appears without the stroke, are placed either above the (usually augmented) note on the accented part of the bar, or 
between the notes. For reasons related to performance, the changing position of slide symbols is important in the 
notation of the opening motifs of the main theme, which appear eight times in this part of the Sonata.

The absence of a slide symbol at the beginning of the composition in bar 1, supplied in the present edition, is in all 
probability a mistake caused by oversight, as the slide is used consistently in all corresponding places in this part of 
the Sonata. Elsner probably failed to notice such a glaring mistake at the very beginning of the composition.

Elsner’s inconsistent use of slides is also evident in the placement of ornaments from this category. Although classic 
patterns provide strong arguments in favour of imposing uniformity on relevant notations, we have no sufficient 
reasons to settle on the only acceptable interpretation, even if we consider analogies in the exposition and in the 
recapitulation, or in repetitions of other corresponding passages. Therefore, it has been decided to retain the origi-
nal notation following the first print, except for rare cases recorded in the list of corrections and modifications. The 
realization of the slides may vary, especially in the opening bar of the first theme and analogous places, irrespective 
of where the graphic symbol of the ornament is placed. A possible clue is offered by the notation of this ornament 
in its fully expanded form in bar 61 and its comparison with the graphic symbol used in the corresponding place in 
bar 172. Nevertheless, the final decision is left to the performer.

Ossia in bar 13 present a variant of the corresponding passage in the recapitulation (bar 127).

In bar 30 (l., 3) the dyad g-b has been corrected by analogy with bar 36.

In bars 80-84 all chords in the left hand have been joined with single ties.

8. r., 1–10: 
9. r., 1–2: 
10. r., 4–6: 
11. r., 1–2: 
15. r., 1: 
16. r., 7–8:  (an annotation in ink)
17. r., 1: 
23. r., 1–10/24, 1–12: 

r.,  below the staff
26. r., 2–5: 

r.,  before 5
27. r., above 5: 
30. l., 3: g-b (  placed wrongly before g)
32. r., 3–5: 
33. l., 1: b-flat (a correction by hand: a; also, a letter a was

added above the note)
37. r., 1–2:  (a note by hand)

r., 3:  placed inaccurately before d3 (instead of b-flat2)

38. 
39. r., 4–7: dyads a2-c3 (a printing mistake; a2 crossed out

in ink)
40. r., 2–3 and 8–11: 

l., 7:  before e-flat
43. l., 2/44, 1: 
44-47. l., 4/45-48, 1: 
49. r., 4–10: 
50. r., 3–12: 

l., 1:  placed inaccurately before c (instead before A)
52. r., 1–14: 
53 and 54. r., 2–15: 
54. r., 16: c3 preceded with , corrected to e3

56. r., 4–7: 
62. r., above 1: 
63. r., above 2: 
65. l., above the system: f[orte]
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68b r., 1:  before f (crossed out and added in ink before a)
r., 1–2: 
r., 3:  before a (a note by hand)
between the systems: d instead of  (a dynamic indi-
cation)

70. r., 1:  added in ink before g; consequently, not need-
ed before 4

71. r., 1:  before a (a note by hand)
74. r., 2:  before a (a note by hand)
76. r., 1–2: 
90. r.,  before 2

r., 3/91, 1:  (a note by hand)
91. r.,  before 1
95. r., 1: g (crossed out and b-flat added in ink)
104–110. l.: 2–3: 
105/106. a crescendo symbol ( ) above the upper

staff (the last triplet) in bar 105
109. l., 1: g (blotted out with ink and b-flat added)
115. between the systems: dolce 
119. r., 6: e-flat2 (a printing mistake; corrected to g 2 in ink)
120. r., 1–3: 

l., 3: e-flat-g-b-flat (a printing mistake; b-flat crossed 
out in ink)

121. r., 2–5: 
r., a graphic crescendo symbol ( ) in the 2nd half 
of the bar

122. r., 5–9: 
l., 1: b-flat-d1

l., an  indication between the second and the third 
quaver

124. r., 2–4:  corrected by analogy with the ex-
position

125. r., 1–2: 
126. r., 4–8: 
127. r., 5–7: 
128. l., 5: a crossed out, f added in ink
129. r., above 1: 
130. r., 9–12: 
131. r., above 1: 
133. r., 2:  before d3

r.,  before 8 (b-flat 2)
134. a graphic decrescendo symbol ( ) in the 2nd

half of the bar; extended to bar 135 (like in the bars 
23/24 of the exposition)

136. between the staves: dolce 
137. r., 1–4: 
140. l., 5, 7: the dyad a-c1 (a printing mistake; corrected

to c1-e-flat1 in ink; cf. bar 146)
141. l., 3: the note c1 crossed out in ink
142. l., 2–3: 
143. r., 1–3: 
145. l., 4: the dyad d1-f 1

146. l., 5: the dyad a-c1, the lower a pitch crossed out in
ink and e-flat1 added (cf. bar 140)

147. l., 2, 4, 6: the dyad: d1-f 1

l., 8: in the c1-e-flat1-g 1 chord the lower note was 
crossed out in ink and g 1 was added; also, a letter g 
was added above

149. l., 2: e-flat (crossed out in ink and replaced by g)
149–153. l., 4/150–154, 1: 
150. r., 1–2: 
151. r., 6–8 and 11–13: 
153. r., 1–3: 
160. l., 2: on the 4th line (corrected in ink to the 3rd line

= des)
l., 4–9: 

161. r., 3–13: 
163. r., 4–9: 
164. r., 3–9: 
165. r., 3–13: 
166 and 167. l., 5–7: 

 between the staves (for the right hand) and above 
the lower staff (for the right hand)

166/167 and 167/168. l., 2 and 1: if the slurs are inter-
preted as a link between the two a notes and the  
two A notes, they may indicate legato; if they are in-
terpreted as ties, they lead to an arrangement into 
instrumental parts

167. r., 8:  before e-flat 2

169. r., above 1: 
170. r., 1: a grace note 

r., above 2: 
171.l. 1 and 3: the dyad f-a (a printing mistake; the a note

crossed out in ink and the lower d added by analogy 
with bar 175)

172. a mistake on the upper staff  instead of 
r., above 1: 
r., 2: a grace note 

173. r., above 1: 
174. r., 1: a grace note  joined to the principal note with

a tie
175. r., 4–5: ; placed above the triplet may be sig-

nificant for articulation
178. r., an accent mark ( ) below 1, instead of above 2

T h e  A d a g i o

In the first print in the third part of bar 5 and in the second part of bar 6, as well as in the corresponding bars 48 and 
49 of the repetition, the groups of demisemiquavers are joined with solid beams. In order to improve legibility of the 
notation, it has been changed by severing the beams that originally combined longer sequences of small rhythmic 
values, without altering the musical meaning.
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Slide symbols in the first print, slashed with vertical strokes, are placed above notes in bars 3, 5, 7, 29, 35, 46 and 48, 
while between the notes in bars 16 and 32.

In bar 5, the e-flat 2 note (the final note in a scale passage and the last note in the bar) is missing due to oversight. The 
mistake has been corrected by analogy with a repetition of this passage in the corresponding bar 48.

In bar 14, a two-note grace note is not joined with the principal note with a tie. Because of the cadential nature of 
this figure, it can be interpreted as a short grace note (accacciatura). Both notes of the tertian grace note should be 
performed simultaneously, not one after another in the arpeggio fashion.

The clusters notated in the first print as sextuplets (bars 16, 24 and 28) have been divided into triplets; in the source, 
the triplets are made visible by articulation marks: the slurs joining the first and the second note and staccato lines 
above the third note in the triplet (in bar 24 – only the staccato lines). By contrast, the original notation of the sex-
tuplet in bar 43 has been retained as there were no internal articulation marks to suggest dividing them.

In bars 18, 23, 27, 39 and 40, the accent marks referring to the right hand, which in the first print were placed be-
tween the staves, have been moved to positions above the relevant notes in the right hand.

The tie joining the fourth note b-flat 2 in bar 55 with the first note in bar 56 is shifted due to a mistake. It appears 
that it should be placed above notes 1–4 in bar 56; it cannot be excluded that it is a printing mistake (a typical mis-
placement of a tie or a slur). It has been decided not to impose uniformity on the notation, preserving the slur that 
embraces the semiquaver group in the first quarter of bar 53 and the tie that prolongs the upper b-flat 2 pitch. Similar 
misplacements of slurs resulting from careless engraving occurred in bars 24 and 60.

In some places corrections made in ink have been accepted, which in every case has been mentioned in the list of 
corrections and variants.

1. a dynamic mark  at the beginning of the bar is placed 
between the systems, between the metric indications

3. between the staves: dolc. 
l., 3–6: 
l., 5: A-flat instead of B-flat (cf. bar 46)

5. r., 4–10: a beam 
6. r., 1–7: 

r., 5–11: a beam 
15. r., 3–8: 

16. r., 4–9: 
17. r., 1–2:  (by analogy with bar 12)
20. r., 2–6, 7–10: 
23. l., 5: B-flat replaced with d (a note added in ink), by

analogy with bar 27
24. r., 2–3:  (a printing mistake; the slur was pro-

bably intended to join the first two notes of the first 
triplet)
r., 3–8: 

28. r., 2–7: the slur refers to the sextuplet symbol and is

not significant for articulation
29. l., 7:  before a-flat (a printing mistake corrected to 

in ink)
35. r., 1–7: 
38. r., 1–2, 3–5: 
39. r., 5: b1 crossed out and corrected to f 2 in ink
40. r., 6: a grace note  (instead of )
42. r., 1: the lower b1 pitch is joined with a tie to the lower

b-flat¹ pitch in the next bar
44. in the middle of the system: the dynamic mark  is

placed between the second notes of the right hand 
and the left hand

48. r., 4–10: a beam 
r., 5–9: 
r. – between the staves: dolce

49. r., 5–11: a beam 
58 and 60. r., 3: a grace note 
60. l., 10–12: ; it cannot be excluded that the tie

that extends the note E-flat was shifted here from the 
following bar

T h e  R o n d o. T h e  A l l e g r e t t o

The notation of slurs and ties, which to a great extent define the articulation of the greater part of the motivic struc-
ture of not only themes, but also episodes and bridges, thus imposing a motivic uniformity on the entire composi-
tion, is inconsistent in the source and fails to follow any strictly defined principles or rules of logical continuity. As  
a result, a range of possible interpretations arise; in the case of this Rondo, in which melodic progressions contribute 
significantly to the emergence of form in the motivic structure, it is justified, if not necessary, to remove the dis-
crepancies through standardization. Therefore, the notation has been made uniform by imposing a single pattern; 
the list of corrections and variants contains only the major corrections, while adjustments of minor misprints are ig-
nored. In the source, the ties and slurs of the theme are notated differently 1) , 2) , 3) , 4) ,
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5)  or (in a small number of places) are omitted. This diversity of notation is undoubtedly caused by errors 
and it would be difficult to perceive it as intentional. There is nothing to hint that the fluctuating placements create 
intentional phrasing variants or deliberate variety of articulation. Among the notations quoted above, patterns 4 
and 5 are certainly results of misplacing the slur symbol. As for patterns 1, 2 and 3, it is assumed that the slurs, which 
are placed around the middle of the phrase, refer – in a way typical of prints from the early 19th century – to the 
entire semiquaver figure and gently introduce legato from the first note of the bar.

A different interpretation is possible only in bar 169 (and in the corresponding bar 174), because of the nature of that 
phrase and its role in the ending of the composition.

Similarly, the notation of the ties and slurs in the left hand has been made uniform; they refer to the first three qua-
vers (apart from abbreviations).

Moreover, the editor did not interfere with the dynamic indications, preserving for example the original indica-
tion . Neither has the position of the dynamic indications in the middle of the staff system been changed; this 
remark pertains particularly to accents, with which Elsner would rather automatically precede the opening pitches 
of themes and motives related to them, which might refer to the right hand. Only in evident cases have the accent 
marks been moved to a position above the corresponding note of the right hand (bars 61–64).

The differences in the notation between the bars 168 and 169 (and consequently the bars 173 and 174) in the right 
hand are due to a printing mistake. Placing a vertical line above the b-flat1-b-flat2 octave not to indicate staccato 
performance, but as a dynamic accent, is illogical and unnecessary as the indication  between the staves in the 
middle of the system refers to both the right and the left hand. The accent stroke is logically justified in bars 169 and 
174 by analogy with the consistently applied notation of similar motifs elsewhere. An example of correct notation is 
found in bars 173 and 174, upon which the corrections made in bars 168 and 169 are based.

1–5. l., 1–3: 
4. r., 2–6: 
11. r., 3–8: 

l., 2–3: 
12. r., 3–7: 
15. r., 2–6: 

l., 3:  (above the dyad b-flat-d1)
16. r., 2–7: 
17. r., 2–3 and 3–5: 
18. r., 3–5: 
21. r., 2/24. r., 8: 
25. r., 2–7: 
30. r., 3–7: 
38. r., 2: a grace note 
39 and 40. r., 4–5: 
41. r., 5: a grace note 
45. r., 3–7: 
46. r., 1–4: 
49. r., 3–7: 
52. r., 2–4: 
53. r., 3–6: 
54. r., 2–8: 
55. r., 3–7: 
56. r., 4–5: 
57. r., 3–7: 
61–63. r., above 5: 
65. r., 4/66. r., 3: 
71. a symbol = (instead of )
77. l., 2: the upper note: G
83. the abbreviation dolc. between the staves

84 and 92. r., 2–3: 
98. r., 1–5: 
99. r., 2–5: 
100. r., 2–6: 
101. r., 3–6: 
102 and 103. r., 3–5: 
104. r., 4–7: 
105. r., 3–10: 
113. r., 3–6: 
121. r., 2–7: 
125. r., 3–7: 
127. r., 4–6: 
128. r., 1–3: 
134. r., 3–7: a redundant  (probably refers to the

triplet)
136. r., 10: a redundant  joins the last note in the

bar to the semiquaver rest in the following bar
144. r., 4–10: 
148. r., above 3: 
160. r., 5: c2

162. r., 3–6: 
168. r., a redundant accent mark ( ) and a redundant tie

at the b-flat2 pitch
169. r., 2: redundant lower pitch of the octave: b-flat1

r., 3–5: 
174. r.,1: a redundant staccato symbol

r., 4/175. r., 2: 
l., 1: a chord f-b-d1 (functioning as a crotchet) instead 
of a quaver rest (cf. bar 169)

177. r., 1–2: 
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2. Sonata D-dur 
Sonata in D major

I. S o u r c e s

No autograph is known. The present edition is based on the first print prepared for publication by Elsner and treated 
as a reliable source, contained in: Wybór, 1805 issue 3.

[The headline title:] Sonata. II Przez J. Elsnera [Sonata II by Józef Elsner].

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 36 cm; plate measurements unclear; [2], 22 p.

Apart from the title composition, the print contains the following works: Józef Elsner, Sonata II for the pianoforte 
(pp. 1–14), Michał Kleofas Ogiński (1765–1833), Polonaise in G major for the pianoforte (pp. 15–16), Józef Elsner, 
Zdrada [A Betrayal] (‘Kiedyś na mnie Temira pierwszy raz spojrzała’) to a text by Franciszek Karpiński for voice 
with pianoforte accompaniment (pp. 16–17), Józef Elsner, Tęskność [A Yearning] (‘Jam ią swą ręką sadziła’) to a text 
by Franciszek Karpiński for voice with pianoforte accompaniment (pp. 18–19), Emilia Potocka (†1890), Mazurka 
in G major for the pianoforte (p. 20), Dodatek na gitarę angielską: Polonez [A Supplement for the English Guitar: 
A Polonaise] (‘Dziewczęta zawsze lubiłem’) from the opera Lodoiska by Rudolphe Kreutzer (pp. 21–22).

Copies of the print: PL-Kj 1347 III Mus.; PL-Wp Mus. n. 654/5 Cim.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 32; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 317 item 2.

Modern editions: Józef Elsner (1769–1854) II Sonata D-dur na fortepian [Józef Elsner (1769–1854) Sonata No. 2 in 
D major for the piano], ed. Alina Nowak-Romanowicz, in: Sonaty Polskie [Polish Sonatas], issue II, Kraków 1964; 
Polska muzyka klawiszowa, pp. 25–46 item 1.

II. D a t i n g

The precise date of composition is unknown. Currently it is assumed that Sonata in D major was written in Lviv 
at the end of 1797 or at the beginning of the next year (cf. the remarks on dating in the editorial notes to the first 
Sonata in B-flat major).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The present edition is based on the copy PL-Kj 1347 III Mus. The first print contains numerous corrections in ink. 
Many of these mostly accurate (especially when aimed to correct misprints) interventions have been accepted in the 
present edition, which is always recorded in the editorial notes. 

T h e  A l l e g r o

The notation of grace notes has been made uniform. The original form is given in the list of corrections. The ties 
joining grace notes with their principal notes have not been provided unless they appear in the source (cf. bars 38, 
39 and 143, 144) and are not used in corresponding passages (bars 10, 12, 14 and 118, 120, 122).

In the first print, slides slashed with a vertical stroke are typically notated above the first (usually augmented) note, 
or – less frequently – above the note that completes the rhythm (bar 123). The suggested ways of realizing the slides: 
bars 29 and 134 with an identical rhythmic pattern , bar 123 . (For the interpretation of slides, see 
also the comments on the first Sonata in B-flat major).

All abbreviations and symbols indicating repetitions of short passages have been written. Numerous repetitions of 
identical articulation marks (slurs indicating legato) have been replaced with the word simile.

All supplemented symbols and additions have been used sparingly and are based mainly on analogous places. This 
remark pertains primarily to articulation marks (slurs, staccato marks, etc.).

The imprecise engraving of slurs in the first print, particularly when slur symbols are misplaced and refer to random 
sets of notes in phrases that are obviously identical, causes undesirable ambiguity and is a serious obstacle for some-
one who wants to recreate the composer’s original intention. It is likely that one of the above-mentioned misplaced 
slurs, referring to a group of triplets, is used in the recapitulation in bars 118 and 120. In these bars – unlike in the 
corresponding bars in the exposition, which was usually engraved with greater precision – the slur which in the 
first print joins a minim preceded by a grace note to the following plain note can be interpreted as a tie: . 
Since in most corresponding places such combinations do not occur, the patterns have been made uniform and ties 
have been interpreted as slurs combining groups of triplets.
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Ossia in bar 38 and in the corresponding bar 142 (the right hand) constitute a variant resulting from inaccurate 
engraving of slurs.

Bars 136–141 (the left hand) are mistakenly notated in the bass clef ( ). The mistake was caused by the fact that in 
bar 135 the bass clef was replaced in the lower staff with a treble clef, but after moving on to the next page the bass 
clef was inadvertently brought back in the first two lower staves.

The grace note in bars 39 and 144 can be interpreted as a long one, reducing the value of the following note by half.

In bar 145, the first four semiquavers, probably wrongly printed in the source as ais1 b1 cis2 b1 (and  before ais1 in 
the second quarter of the bar) have been corrected and changed to gis1 a1 b1 a1 (and consequently  before gis1 in the 
second quarter of the bar). The symbols of notes in this passage were also corrected in ink, while the letters gis a b a 
were added above by hand; further on, an annotation in pencil reads: ‘niepotrzeba’ [redundant].

The ties placed below the staff in the left hand in the exposition, which connect the final notes in bars 44–47 with 
the initial notes in bars 45–48 and in the corresponding places in the repetition in bars 149–153 and 150–154, are 
interpreted as ties prolonging all the lower notes (a in the exposition and d in the repetition).

The octaves in bars 156–159 (the left hand) are notated with an abbreviation: only the upper pitches are written out 
and the word ‘octava’ appears in bar 156 below the lower staff.

Ossia in bars 168–171 and consequently slightly changed in bars 63–66 (the right hand) constitute a variant based 
on the original articulation found in the source.

1. r., 2–11: 
l., 2–7: 

5. r., 1–13: 
l., 1–7: 

9. r., 3–4: 
12. r., 1: a grace note 

l., 2–7: 
16. r., 2–7: 
22. r., 13: a redundant  before g 2

24. r., 13: a redundant  before d2

26. l., missing  before g (  added in ink)
29. r., above 1: 

r., 5–6: 
30. r., 2–4: 

r., 7/31, 1: 
31. r., 2–4, 5–6: 
32. r., 2–3: 
33. r., above 1: 
35. r., 5–9: 
36. r., 4–8: 
37. r., 4–9: 
38. r., 1: a grace note 

r., 3–6: 
39. r., 1: a grace note 
40. r., 2–10: 
41. r., 6–10: 
42. l., 4–9: 
43. r., 2–7: 

l., 2/44.1: 
44. r., 4–8: 
45. r., 4–9: 
46. r., 3–8: 
47. r., 9: a redundant  before g 2

50 and 51. l., 1: an accent 

51. between the staves: fr.
54. r., a redundant  before 9
55. r. and l., after 1: a redundant quaver rest

r., 2: an accent  (below cis2)
62. r., 5–10: beams 
63. r., 1–4: 

r., 5/64, 1: 
64. r., 1–4, 5–6: 
65. r., 3–4, 5–6: 
66. l., 1–4: beams 

l., 3–6: 
l., 9/67, 1: 

68a. l., 8/69, 1: 
68b. l., 2–6: 
70b. r., 2–6: 
76. r., 1–3: 
77. r., 3–13: 
78. r., 1–3: 
79. r., 5–9: 
80. r., 6–8: 
81. r., 1: a grace note: 
82. r., 1: a grace note: 

r., 2–8: 
83. r., 1–3, 4–5, 6–8: 
85. r., 2–8: 
87. l., 1–5: 
88 and 89. l., 1–4: 
91. r.,  placed wrongly before a2

l., 1–5: 
92. l., 1–3: 
93. l., 1–4: 
94. l., 1–3: 
96 and 99. l., 3–6: 
107. r., 10: a redundant  before g 2
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T h e  A n d a n t i n o – T h e  A l l e g r o – T h e  A n d a n t i n o – T h e  A l l e g r o

The first print of this part of the sonata contains few printing errors and a large number of the already mentioned 
inaccuracies. They result from the careless preparation of the engraving and from the principles of musical spelling 
adhered to by printers at the time. The examples of carelessness include the sloppy engraving of ties and slurs, par-
ticularly shifting them to the side. Evidence for misplacing ties and slurs is evident in their inconsistent use in e.g. 
bars 10–16, which contrasts with their correct application in the repetition of the passage in bars 98–104 (except for 
expanding the ties joining the lower pitches A in the left hand). In the present edition, a division into part layout has 
been used, in which the lower part (minim A) has been marked off in bars 12 and 14 (and consequently in bars 100 
and 102). Also, the standardized notation preserves the extension of this part to the distance of five bars.

Alternative ways of interpreting this passage also exist. The ossia in bars 12–16 (and consequently in bars 100–104) 
constitute a variant in which articulation (extending the marked off A pitches in the left hand) causes a more vivid 
accentuation of individual phrases in this passage of the composition.

A shifted tie is also at play in bars 32/33 of the right hand, where the shift caused the tie to change from a connecting 
to an augmenting one.

A similar change of function caused by misplacement occurred in bar 54, where instead of referring to a triplet the 
shifted symbol became an augmenting tie ( ). By contrast, a shift of the symbol which did not affect its function 
can be seen in bars 97/98 (the right hand).

Another tie whose position in the source has been interpreted as resulting from a shift is the augmenting tie in bars 
132/133 and 133/134 of the left hand. It is evident from the motivic structure of the passage that the same tie should 
also be used in bars 134/135. The symbol has been interpreted as a slur indicating legato while the lower pitches (d) 
are augmented.

In bar 104 of the first print the graphic diminuendo symbols ( ) are wrongly notated in two places in contrast 
to the corresponding bar 16, where accent marks are placed on the second and fourth part of the bar. The notation 
has been adjusted in accordance with bar 16.

The tie in bar 127 (the right hand) has been removed as there are no reasons to interpret it as a connecting one; the 
symbols that appear in the analogous places in the first print do not function as connecting ties, but refer to a triplet, 
and therefore are omitted from the present edition.

The note b-flat in bar 132 (the left hand) is an obvious printing mistake. In the copy PL-Kj 1347 III Mus. the mistake 
was corrected in ink and a letter a was added instead.

109. r., 2–6: 
l., 2–6: 

113. r., 3–7: 
l., 4–10: 

118. r., 2–3, 3–5: 
118, 120 and 122. r., 1: a grace note: 
119. l., 1–4, 5–8: 
120. r., 2–3: 

l., 2–6: 
121. l., 1–4, 5–8: 
123. r., 2: a1

r., above 2: 
126 and 127. l., 1–2 and 4–5: 
127. l., 5: a redundant  before G
130 and 131. r., 1–7: beams 

r., 13–19: beams and the indication of the triplet:

134. r., above 1: 
r., 5–7: 

135 and 136. r., 1–3: 
138. r., above 1: 

141. r., 1–2: grace notes 
143 and 144. r., 1: a grace note 
145. r., 1–4: ais2 b2 cis3 b2

r., before 8 (ais2): 
149. r., 1–5, 7–11: 
150. r., 7–12: 
155. l., 1: an accent 
156–159. l., only the upper pitch is notated, with the in-

dication ‘octava’ in bar 156
160. r., 2: an accent  (above fis2)

r. and l., after 1: redundant quaver rests
162. r., 1–2: 
163. r., 1–3: 
165 and 166. r., 1–2: grace notes 
167. r., 5–10: beams 

r., 6–10: 
168–170. r., 2–4: 

r., 5/172, 1: 
171. l., 2–6: 
172. r., 1/176, 1: 
173. l., 2–6: 
179. r., 3/183, 3: 
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1 and 5. r., 1–3: 
6. r., before 3: an accent 
11. r., 3: a grace note 
12 and 14. l., 1: a division into part layout has been intro-

duced by separating the prolonged lower pitch: A
16. accents  on the second and fourth part of the bar
21 and 25. r., 2–6: 
31. r., 1–2: 
32. r., 5/33, 1: 
39. r., 2–3: 
41. r., 1–3: 
54. r., 1–5: 
62–64. l., 1:  (extended in this edition to bar 66)
64. r., 1–4: 

r., 4/65, 1: 
87. r., 1–9: 

r., an abbreviation: dimin.
89. r., 2–5: 
92. r., 2, 3: grace notes 
93. r., 2–5: 
94. r., 3: an accent 
97. r., 4/98, 1: 
98. l., 1/99, 2: 
100 and 102. l., 1: a division into part layout has been

introduced (cf. bars 12 and 14)
101. l., 2/102, 1: 
104. a graphic diminuendo symbol ( ) in both parts

of the bar
107. an abbreviation: dimin.
109. r., 2–5: 
112. r., 2, 3: grace notes 
113., r., 2–5: 
120 and 121. r., 1–3: 
126 and 127. r., 1–3: 
132. l., 3: b-flat (corrected in ink to a)
132. l., 2/133, 1: 
133. l., 2/134, 1: 
142. l., 1–3: a beam of a triplet 
143, 145, 147 and 149., 1: accents: 
150. r., 1–4: 

r., 4: a redundant  cautionary symbol before the up-
per a-flat1 pitch

153. r., 2–8: 
154. r., 1–7: 
159. r., 3: a redundant  before b2

183. r., 1–3: a beam 
196. r., before 1: 

3.  Sonata F-dur 
Sonata in F major

I. S o u r c e s

No autograph is known. The present edition is based on the first print prepared for publication by Elsner and treated 
as a reliable source, contained in: Wybór, 1805 issue 6.

[The headline title:] Sonata III. przez I. Elsnera [Sonata No. 3 | by Józef Elsner].

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 35 cm; plate measurements unclear; [2], 20 p.

Apart from the title composition, the print contains the following works (mentioned in the order in which they 
appear): Józef Elsner, Sonata in F major for the pianoforte (pp. 1–15), Józef Elsner, Róża [A Rose] (‘Ja róża pierwsza 
wiośniana’) to a text by Franciszek Karpiński for voice with pianoforte accompaniment (pp. 16–17), Józefina Wej-
nert, Waltz in A-flat major for the pianoforte (p. 18), Dodatek na gitarę hiszpańską: Andantino [A Supplement for 
the Spanish Guitar: Andantino] (‘Moy tatulo mawiał sobie’) from the opera Siedem razy jeden [Seven Times One] 
by Józef Elsner6 (pp. 19–20).

A copie of the print: PL-Kj 1347 III Mus.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 32; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 317 item. 3.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 47–67 item 2.

II. D a t i n g

The precise date of composition is unknown. Currently it is assumed that Sonata in F major – like the two sonatas 
that precede it in the present edition – was written in Lviv at the end of 1797 or at the beginning of the next year (cf. 
the remarks on dating in the editorial notes to the first Sonata in B-flat major).

6 For the Warsaw performance of this opera, see the editorial notes to the transcription of the Overture for the piano (pp. 456-457).
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III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The first print used as the source for the present edition is not free from mistakes and ambiguities resulting from 
the careless and sloppy preparation of the engraving and contains a small number of corrections in ink. Many of 
these mostly accurate (especially when aimed to correct misprints) interventions have been accepted in the present 
edition, which is always recorded in the editorial notes.

T h e  A l l e g r o

The shortcomings of the engraving and mistakes resulting from a lack of due diligence in shaping an accurate pre-
sentation of the composition in the score have particularly acute consequences for the editors’ attempts to identify 
correct interpretations of the main themes or basic motifs which form the core of the composition. These crucial 
recurrent elements appear several times, but in spite of the fact that they are identical, the details of their notations 
vary. Sometimes minor changes of this kind may be intentional, but in most cases they can be attributed to lack of 
precision typical of old printing techniques. The decisions have been based on insights into the form of the compo-
sition and its stylistic features.

A glaring example is the notation of the first theme of the exposition, which is repeated in the recapitulation in  
exactly the same form. The first print is characterized by an unusual variety – unjustified in musical terms – of pre-
senting the triads repeated in the right hand. They are interpreted as chords consisting of three pitches, or notated 
using instrumental parts with the separation of the lower part consisting of one or two pitches. It is particularly

significant in cases in which a delay appears in the upper voice: ,  or . The complexity is increased by

a similar treatment of dyads, which are sometimes notated using instrumental parts:  or . As a result, the

overall impression is that of overwhelming diversity and multiplicity of variants, which certainly does not reflect 
the composer’s intentions. In addition, strokes at the heads of the notes are not always applied with precision in the 
source and it is not clear which note they refer to. In our edition, the original notations are perceived as resulting 
from printing mistakes rather than being intentional variants. In such cases, editorial decisions cannot be based on 
the position of the figures in the context of the entire composition (e.g. at the beginning or end of a phrase) or on 
the frequency with which similar patterns appear. The notation of the first print is ambiguous and even analogous 
passages do not offer decisive clues to help the editors settle on the correct solution.

The diversified notation has been made uniform in the most typical places. The presentations chosen for this edition 
are dictated primarily by practical considerations related to performance. The division into instrumental parts has 
been preserved only in sequences of triads and dyads with a delay. In the remaining cases, single triads and their 
sequences and the analogous sequences of thirds are presented without division into part layout. The changes are 
enumerated in the list of corrections and variants.

In bar 12 (the right hand) the lower note d1 has been corrected to e1 by analogy with the notation in bar 110. The 
same chord in the source was also corrected in ink.

The slurs in the repeated figures in the bass part, which in the first print embraced bars 27–46 and the corresponding 
bars 132–151 (theme II in the exposition and in the recapitulation), are usually placed above the opening notes or in 
the middle of groups of quavers. In this edition, they have been replaced with the word simile.

When division into part layout is used, the lower notes (minims) in the accompaniment in the left hand are joined 
with subsequent groups of crotchets or quavers. As a result, the first notes of those groups are missing; the groups 
constitute the upper part and are in unison with the lower part. In bar 50, the f crotchet is missing, while in bar 51 
the g quavers are in unison with the lower part. Similar notations are found in bars 60–66 (unison quavers and g 
minims), bars 155, 156, 165–171, 174 and 176 (unison quavers and c minims).

Uniformity has been imposed on the notations of bars 67 and 68, 172 and 173 as well as 177 and 178 by using slurs 
to connect syncopated triads in the second and fourth part of each bar with the subsequent thirds. However, the 
original indications of accented notes in the form of the  symbol or  have been retained. The crotchet value of 
the third on the accented parts of bars (the first and third part) has been reduced by half by analogy with bar 177 
and at the same time quaver rests have been supplemented.

Similarly, the indication simile has been used in semiquaver passages in bars 52, 53, 56, 94, 95, 126–130 and in qua-
ver passages in bars 60–64, 165–168, 170, 171, 174, 176 in the left hand. Nevertheless, the absence of slurs (in bars 
51, 65, 66 and 169) resulting from a mechanical approach to similar figures has been ignored.
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The chord e-g-b-d1 (the last crotchet in bar 68 in the left hand), which is an example of a printing mistake, has been 
corrected to e-b-d1 by analogy with the corresponding triad in the next bar. In the source, the g pitch is also crossed 
out in ink.

The notation of grace notes is very transparent. Their usual form is half the value of the principal note, which refers 
primarily to grace notes preceding quaver notes. This rule does not apply to principal notes with a higher value, 
which is exemplified by grace notes in the form of minimized quavers placed before minims, e.g. in bars 31, 39, 136 
and 144.

In bars 167 and 171, the position of slides has been modified; in the source, they were placed exactly above the first 
note in the bar. For more information about the performance of these embellishments, see the editorial notes to the 
first Sonata in B-flat major.

A characteristic feature of the edition prepared by Elsner are slurs that fail to embrace the whole figure; instead, they 
are notated in the middle of it, leaving out the peripheral notes. Another frequent mistake are shifted slurs resulting 
from careless engraving.

1 and 3. r., 4–5: 

1, 3 and 7. r. and l., 4: separate accent marks for each hand

9. r., 4–5: 

10. r., 1–4: 

12. r., 3–4: 

13. r., 1–6: 

16/17. between the staves: dolce 
23. r., 4: a grace note e2

31. r., 1: a grace note 
34. l., 1–4 and 5–8: missing 
39. r., 1: a grace note 
40. l., 5–8: missing 
48 and 49. r., a redundant before 7 (fis2)
50. l., 1: the f crotchet missing
51. r., a slide above 1

l., 1 and 5: quaver notes g missing
l., 3: a third c1-e1

52. r., 2–14: 
53. r., 3–11: 

l., 1–6: 
55. r., 3–12: 
56. r., 5–15: 
57. r., a slide above 2
58. r., 1–10: 

l., 1:  (the accent mark is inverted)
59. r., a slide above 2
60–66. l., 1, 5: quaver notes g missing (in unison with

the lower part of the minim)
61. r., 1–2: 
64. r., 1:  (the accent mark is inverted)
65 and 66. l., 1–4 and 5–8: missing 
67. r., 1: a third a2-c3

l., 1, 2:  (replaced with by analogy with bar 177)

68. l., 1: 
l., 4: the chord e-g-b-d1 (the g pitch is redundant)

71. r., the accent mark shifted to the position above 1
72. r.,  instead of 
73. r., 1–2: 
74. r., 1–2, 4–5: 
75. r., 5–7: 
76. r.,  instead of 
77. r., 1–2: 
78. r., 1–2, 4–5: 

r., 2–3:  (a redundant augmentation dot at 2)
79. r., 5–7: 
80. l., 4: a g crotchet with a redundant staccato dot
81. r., 1–2: 
82. r., 1–2: 

l., 1–4: beams 
87. r., 1–4, 5–8, 9–12, 13–16: missing 
91. r., 1–13: 
93. r., 7:  before a instead of 
94. r., 2–6: 

99. r., 4–5: 

99 and 101. r., l., 4: separate accent marks for each hand

101. r., 4–5: 

102. r., 1: 
103. r., 8/104, 2:  (a shifted slur)
105 and 107. r., 4: an accent mark only in the right hand
108. r., 2, 5: accent marks only in the right hand
109. r., 1, 4: 

r., 2: an accent mark only in the right hand

110. r., 1: 
r., 3: an accent mark only in the right hand

111 and 112. r., 2 and 5: accent marks only in the right
hand

112. l., 2:  before cis instead of 
118. r., 2: 
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T h e  L a r g h e t t o

The most frequent mistakes resulting from carelessness in preparing the first print include slurs that fail to embrace 
all notes they refer to (cf. bars 9, 11, 14, 36) and shifting slurs forwards (e.g. bars 1, 6, 12–14) or backwards (bar 7), 
which leads directly to distorted articulation.

As there were no sufficient reasons for an editorial intervention, it has been decided not to impose uniformity of 
notation on the analogous motifs in bars 5 and 28 in the right hand, which were notated differently in the first print. 
In bar 5 (unlike in bar 28) the original division into part layout (not used in similar cases) has been retained; never-
theless, the wrongly notated grace note (f 1) has been replaced with (a1) by analogy with bar 28.

All grace notes in the first print are presented as semiquavers irrespective of the value of the principal note that fol-
lows. The grace notes in bars 4 and 37 in the first print are placed before the bar lines (or at the end of the preceding 
bar).

In the scale passages in bars 9 and 11 (the right hand), it has been decided to preserve the sequence f 2 gis2, created 
by adding a sharp before the g 2 pitch in the first half of the bar, although the unmodified g pitch is also a justifiable 
option in this context.

The source contains a small number of annotations in ink, aimed at correcting obvious printing mistakes (bars 19 
and 28).

The left hand in bars 31, 32 and the first half of bar 33 is notated in the treble clef in the first print.

r., 3–5: a division into part layout
122. r., 5: a redundant  before d3

l., 2: a redudnant  before d 
123. l., 1: a redundant staccato symbol
124. l., 1, 2 and 3: redundant staccato symbols

l., 2: 
125. l., 2, 3: redundant staccato symbols
126–128. r., 3–6, 11–14: 
127. l., 1, 2: dyads joined with strokes (changed to a divi-

sion into part layout)
129. r., 4–9: 
130. r., 3–7, 11–15: 

r., before 11 (b1): a redundant 
134. l., 1–4, 5–8: missing 
135. r., 2–3, 4–6: 

l., 1: the triad e1-g 1-b-flat1 (the b-flat1 note crossed 
out in ink)

136. r., 1: a grace note 
137. r., 1–4: redundant staccato dots above the notes
138. r., 1: a redundant staccato dot above the minim a2

139–141. l., 1–4, 5–8: missing 
140. r., 2/141, 1:  (the slur shifted backwards)
143. r., 3–5: 
144. r., 1: a grace note 
150. r., 2–3: 
155. l., 1: the crotchet b-flat in unison with the minim

(the lower part) is missing

156. r., a slide above 2
l., 1, 5: quavers c in unison with the minim (the lower 
part) are missing

157. r., 4–10: 
158. r., 1–4: wrong beams  instead of 

r., 2–5: 
160. r., 4–8: 

r., 10/161, 13: 
l., 1: the notes of the octave E-e joined with a stroke 
(without division into part layout)

161. r., wrongly  before 12 (d2) instead of 
162. r., a slide above 2
163. r., 4–9: 
164. r., a slide above 2
165–171. l., 1, 5: quavers c in unison with the minim (the

lower part) are missing
167. r., a slide above 1
169. l., 1–4 and 5–8: missing 

l., 3, 7: g (replaced with e by analogy with bar 165)
170. r., 1:  (the accent mark is inverted)
171. r., a slide above 1

r., 4–6: 
172. l., 1: a third f-a with a crotchet value
174 and 176. l., 1 and 5: quavers c in unison with the mi-

nim (the lower part) are missing
177.  instead of ; missing  at the beginning of the

second half of the bar (changed by analogy with bar 67)

1. r., 1–2: 
r., 2: before e-flat1 a  placed wrongly instead of ;
a missing  before c1 (by analogy with bars 24, 42, 43)

3. l., 1: an augmentation dot next to the lower pitch (F )
of the octave is missing

5. r., 4: a grace note f 1

l., 2–4: 
6. r., 2–4: 
7. l., 2/8, 1:  (a slur placed between bars 7 and 8,

instead of the beginning of bar 8)
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T h e  R o n d o. A l l e g r e t t o

The articulation of the main theme (the refrain), which is repeated five times in the entire Rondo (including the 
exposition), is not uniform in the first print. Such lack of consistency, which makes even pairs of identical figures 
difficult to interpret, can by no means be attributed to the composer’s deliberate design. Therefore, the notation of 
the theme has been based on the opening exposition (bars 1–8), and the changes that had to be made in some places 
are enumerated in the list of corrections and variants.

In the source, staccato performance is indicated with dots or vertical strokes placed above the head of the note. 
These marks have been standardized and dots have been used throughout, because the strokes are used only sporad-
ically in the first print in the second instance of the main theme (bars 24, 30 and 32).

A high degree of variation characterizes the distinctive rhythms, which play a great role in this composition, define 
its special character and serve as its hallmark. They include two basic rhythmic patterns  (also in the follow-
ing variant: ) and . Moreover, it happens that the same melodic motifs, typical for the themes and (less 
frequently) bridges, receive different rhythmic patterns. In the present edition, those rhythmic patterns preserve 
their exact original form, unless there were sufficient reasons to modify them, related to musical considerations 
or performance, or based on analogous places. If necessary, more significant changes and corrections (including 
missing passages that have been supplemented) are discussed or mentioned in the detailed list of variants. However, 
in order to achieve uniformity of presentation of the recurrent theme of the main rondo, it has been decided to im-
pose a rhythmic pattern in refrains through consistent application of the following rhythmic figures:  at the 
beginning of the phrase (bar 2) and  in the second part in the repetition (bar 6). This solution applies also to 
the corresponding bars in the subsequent repetitions of the main theme (bars 27, 91, 142 and 180 in the case of the 
first rhythmic figure, bars 6 and 31 in the case of the second pattern). The ossia in bars 34 and 38 present the version 
found in the first print.

For reasons related to performance, it is necessary to define the way of performance and interpretation of the ac-
companiment in the main theme (the left hand); apart from the opening motif of the theme in the first bar and rep-
etitions in the refrain, the accompaniment is notated in abbreviated form. It is important that staccato marks appear 
in the bars of the accompaniment only if they are written out (cf. bar 141), although not in every case, while there 
are no indications of staccato performance above the heads of the notes in abbreviated bars; their absence does not 
necessarily imply that those passages cannot be performed in the staccato manner. The suggestion that staccato be 
played over the entire main theme consisting of eight bars is implied by the indication simile, which has nevertheless 
been placed in square brackets, thus leaving the interpretation of the passage to the performer’s insight.

Although in the first print the small ties joining grace notes to the following note are missing (and have been sup-
plied in the present edition), the grace notes at the lower pitches of the octaves indicate that they should be per-
formed as broken octaves in the arpeggio fashion, either double (played simultaneously with both hands, bar 50) or 
single (played with one hand, bar 57). It has been assumed that the simplified notation of octaves in the left hand, 

9. r., 7–13: a beam 
9 and 11. r., 6–10: 
10. r., a slide above 5
11. r., 3: a redundant staccato dot above a2

11. r., 7–13: a beam 
12. r., 7/13, 1: 
13. r., below 2. (a2): 

r., 4–5: 
r., 8/14, 1: 

14. r., 2–5, 13–15: 
15. r., 13, 19: a redundant  before g 2

16. r., 19, 23: a redundant  before g 1

19. r., 1:  placed wrongly before g 1

r., 2–4: 
r., 4: a missing  before fis1 (a correction in ink)

21. r., 5: a redundant  before f 1

22–23. l., a redundant slur extended over two bars

24. l., 2: redundant augmentation dots next to both
notes of the octave (B-flat–B-flat)

27. r., before 1: 
r., 2–6: 

28. r., 2: a missing  before g (an annotation in ink); 
placed wrongly before a

30. the graphic indication crescendo ( ) in the
second half of the bar

31. r., 2–4: 
33. r., 6–9, 10–12: 
34. r., 6–10 and 11–13: 
36. r., 6–10: 
37. r., 1–4: beams 
44. l., 1/45, 1: a redundant 
45. l., 2: an augmentation dot next to the lower pitch

(B-flat) of the octave is missing
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marked with the indication ‘octava’, encompasses also grace notes corresponding to identical embellishing notes in 
the right hand (bars 51, 54 and 55).

Bars 150–158 (the left hand) in the first print are wrongly notated in the bass clef with B and e flats in the key sig-
nature (despite the fact that the key signature es was cancelled in bar 141); the mistake occurred when the notation 
moved on to the following staff. Although the clef was corrected in ink, the flat symbols typical for the bass clef were 
not annotated. The entire passage of the composition is maintained in the home key (F major).

A small number of corrections in ink, motivated by musical reasons, occur also in bar 39, where the a crotchet was 
blotted out and a crotchet rest was added – by analogy with bar 35, and at the beginning of bar 53, where the upper 
note of the g1-b-flat1 third in the first semiquaver was rightly crossed out.

The ties placed below the staff in the left hand in bars 9–18, 72–86 and 149–158 are not interpreted as ties prolong-
ing the lowest pitch in the bar (a minim), but as slurs indicating legato performance, referring to all the upper-pitch 
notes in each bar (quavers and semiquavers). In the source printed by Elsner, the engraving of these marks, which 
are often ignored, is imprecise and incoherent. A detailed list of all variants and their graphic forms is included in 
the list of corrections below.

Slurs are missing in the accompaniment in bars 166, 168–170, but bar 179 and a number of analogous places in other 
parts of the Rondo suggest that they should be provided in this edition.

6. r., 3–5: the rhythmic pattern 
7. r., 5: a staccato dot above the note
8. r., 1: a grace note 
9–13. l., 2/10–14. 1: 
10. r., 3–4: 
12. r., 1–4: 
14. r., 2–6: 

l., 2-4: 
15-17. l., 2/16-18. 1: 
16. r., 3–8: 
18. r., 3–5: the rhythmic pattern 

l., missing: 
19. r., 1–5: 
20. r., 2–7: 

l., 1: a redundant cautionary  at the upper pitch of 
the octave (b-flat)

26. r., 1–5: vertical staccato strokes above the heads of the
notes
l., 1–4; vertical staccato strokes above the heads of the 
notes

27. r., 2–4: 
r., 3–5: the rhythmic pattern 

30. r., 1–5: vertical staccato strokes above the heads of the
notes

31. r., 3–4: 
r., 3–5: the rhythmic pattern 

32. r., 2–4: 
r., 5, 6: vertical staccato strokes above the heads of the
notes

33. r., 1: a grace note 
34. l., 3–4: 

l., 3–5: the rhythmic pattern  (cf. ossia in the score)
35. r., 2–4: 
38. l., 3–5: the rhythmic pattern (cf. ossia in the score)
39. r., 3–4: 

l., 2: an unclear, obscured note (a?)

41. r., 1: a grace note 
42. r., 2–4: 
42–47. l.: the notation 
43. r., 2–4: 
44. r., 3/45, 1: 

l., 2:  placed wrongly before e1 instead of c1

46 and 47. r., 2–4: 
49. r., 1: a grace note 
51–59. l., only the upper pitches are notated with the an-

notation ‘octava’ and horizontal lines which define 
the scope to which the octaves apply

53. r., 1: g1-b-flat1 third
60 and 61. r., 2–7: 
62. l., 2–6: 
63. l., 2–7: 
65. r., 2–7: 
66. l., 2–7: 
67. l., 2–6: 
68. r., 6: a redundant  before cis1

r., 7/69, 1: 
70. r., 3–7: 
71. r., 2–7: 
72–78. l., 5/73-79: 
74 and 76. r., 1–2: 
79. l., missing: 
80 and 81. l., 5/81, 82. 1: 
81 and 83. r., 1–2: 
83. l., 7: a redundant  before b-flat
82–86. l., missing: 
85. l.: 
88. between the staves: manc.
91. r., 2–4: 

r., 3–5: the rhythmic pattern 
95 and 96. r., 2–4: 
97. r., 1: a grace note 
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107. r., 3: a redundant staccato dot
111–128. l., missing: 
128. r., 6: a grace note hisis2

146. r., 2–4: 
147. r., 2–3: 
149. l., 2/150.1: 
150. r., 2–4: 

r., 3–5: the rhythmic pattern 
150–158. l., missing 
152. r., 2–4: 
154. r., 1–6: 
156. r., 2–6: 
166. l., missing: 

168–170. l., missing: 
169. r., 1: two augmentation dots at d
170. r., a slide above 1
180. r., 2–5: 
184. r., 2–4: 
185. r., 2–3: 
186–188. r., 1–2: 
187. l., 1 (the lower part): d
189. above the right hand: moriendo
193. l., 1: a grace note  joined to the principal note with

a small tie, which makes it possible to interpret it as 
a long grace note (also because of the nature of the 
cadential formula)

Wariacje B-dur na temat marsza z opery  
Przerwana ofiara  Petera Wintera 

Variations in B-flat major on a theme of  
‘Das unterbrochene Opferfest ’ by Peter von Winter

I. S o u r c e s

No autograph is known. The present edition is based on the first print prepared for publication by Elsner and treated 
as a reliable source, contained Wybór, 1803 issue 1.

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 36 cm; plate measurements unclear; plate no.: 10; 18 p.

[The headline title:] (before the first accolade) Marsz P: Winter [March P: Winter], (above the upper staff system) 
z Opery „Przerwana Offiara” z Varyacyami P: Elsnera [from the Opera An interrupted offering with variations by 
Mr Elsner].

Apart from the title page and the dedication (see Introduction, p. 40), the print contains the following works (men-
tioned in the order in which they appear): Michał Kleofas Ogiński, Polonaise in C minor for the pianoforte (pp. 1–2), 
Józef Elsner, Sen Filidy [Philida’s dream] (‘Sen ci wczorajszy wystawił’) to a text by Ludwik Osiński (1775–1838) for 
voice with clavichord accompaniment (pp. 3–4), Jan Stefani (ca. 1746–1829), Polonaise in B-flat major for the piano-
forte (pp. 5–6), Józef Elsner, Do Zosi [To Zosia] (‘Raz patrzaiąc na mą Zosię’) to a text by Julian Ursyn Niemcewicz 
(1758–1841) for voice with clavichord accompaniment (pp. 7–8), Józef Elsner, Variations on the theme of the march 
from the opera Przerwana ofiara [An interrupted offering] by Peter Winter (pp. 9–18).

Copies of the print: PL-Wn Mus.II.17.311/1 Cim.; PL-Wp Mus. n. 654/1.

Lit.: Elsner, Sumariusz, pp. 56–57 item 12; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 314 item 10.

The work has not been published in recent times.

II. D a t i n g

The theme of Variations in B-flat major was borrowed by Elsner from the march (sextet and choir) Zieht ihr Krieger, 
zieht von dannen from the first act of the two-act heroic-comic opera Das unterbrochene Opferfest [An interrupted 
offering] by Peter von Winter (1754–1825) to a text by Françoise X. Huber. The opera enjoyed great success after 
a performance at the Kärtnertor theatre in Vienna on 14 June 1796. For a long time, the opera enjoyed tremen-
dous popularity and was staged in many European theatres. Its musical themes reappeared in various forms, e.g. in  

VARIATIONS
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pots-pourris or sonatinas popular at the time, composed by such artists as Joseph Addison, Luis Spohr or Anton 
Diabelli; as far as cycles of variations are concerned, other composers (apart from Elsner) who drew upon Von Win-
ter’s work were Ludwig van Beethoven (seven variations for the piano on the theme of the aria ‘Kind, willst du ruhig 
schlafen’ from 1799) and Josef Jelinek (Gelinek; Variations for the piano Op. 19 on the theme of the duet ‘Wenn 
mir dein Auge strahlet’). Elsner cherished a special interest in Von Winter’s opera, reflected by the fact that apart 
from his piano variations on the march theme, he used motives from this work in his own opera Król Łokietek czyli 
Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow-High, or the peasant girls of Wiślica], staged in 1818.7

The Polish premiere of the opera Das unterbrochene Opferfest in Wojciech Bogusławski’s translation titled Przerwana 
ofiara took place at the National Theatre in Warsaw on 5 November 1802.8 The performance had been prepared by 
Elsner, who had held the position of the Music Director of the National Theatre since 1799. The opera had an excel-
lent reception9 and was on the repertoire during the Duchy of Warsaw period and until about 1830 (the November  
Uprising), or even longer. As early as 1814, there had already been 57 performances in Warsaw; on 3 September 
1809, Wojciech Bogusławski’s troupe staged a guest performance of the opera in Cracow.10 On 21 May 1815, Elsner’s 
second wife, Karolina Elsnerowa née Drozdowska, sang the part of Elvira.

It was no doubt in the wake of the great success enjoyed by Von Winter’s opera that Elsner needed relatively little 
time to decide to write variations on the theme borrowed from this work. As a result, shortly after the premiere per-
formance of the opera in Warsaw, he composed a cycle of variations. The publication of the cycle in his Wybór was 
announced as ‘Variations on the favourite theme from the opera An Interrupted Offering’ and was the composer’s 
only piece mentioned with its title, while the sonatas, polonaises and rondos were mentioned only as broad cate-
gories.11 The composition was published in print as early as in April of the next year. Most remarks in the editorial 
notes refer to this edition.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

It is vital to examine closely a range of distinctive features of the first print as they present important challenges for 
the editor. Above all, we are concerned here with the system of time and rhythm indications, notation of notes and 
accidentals, tempo, dynamics, articulation and textual indications.

Since the organizing principles of the variations are the changes of tempo and the variability of expression and dy-
namics, in many cases the editors had to abandon the idea of using analogies between passages, especially in order 
to adjust articulation, phrasing and dynamic indications, which are presented in a form as close to the original as 
possible.

In the first print, the individual variations are marked as Var. 1, Var. 2, Var. 3, etc. These forms have been retained 
in this edition, although Roman numerals are used instead. Moreover, the indication Tempo primo at the end of the 
composition, consistent with the first print and contemporary practice, has been preserved; the indication is prima-
rily an agogic one, but also informs about the end of the composition by alluding to its beginning.

The original indications of time have been retained:  (alla breve) – variations I–V,  – variations VI and VII, and 
coda (Tempo primo),  – variation VIII and  – variation IX.

7 See the editorial notes below to the transcriptions for the piano and adaptations of the fragments of the opera Król Łokietek 
czyli Wiśliczanki published in this volume.
8 Szwankowski, Teatr, p. 295.
9 Cf. a review that appeared in a Warsaw newspaper after the premiere: ‘On the 5th and 7th day of this month, a Polish version 
of a two-act opera titled An Interrupted Offering was staged at the Warsaw theatre [...]. The music of this opera was composed 
by eminent composer Von Winter, who is now staying in Paris. We can hardly find words to express our praise of the excellence 
of musical harmony which won Mr Von Winter such universal acclaim; suffice it to say that it is delightful and stirs the soul in 
a most pleasant fashion. The words of the opera are to the point and express a multitude of beautiful thoughts. They are rendered 
fluently in the Polish language. We are indebted to the Polish theatre and the director of its orchestra, J.P. Elsner, for the beautiful 
performance of this opera (which is by no means second to that of The Magic Flute).’ (GW 9 November 1802, issue 90 suppl., 
p. 1526). After some of the later performances, the press reported from the city of Kalisz: ‘On the 19th [June 1804]. The opera 
An Interrupted Offering was received very well.’ (GW 10 July 1804, issue 55 suppl., p. 967); on another Warsaw performance: ‘On 
the 12th of this month, a great opera titled An Interrupted Offering was performed; it had an excellent reception’ (GW 14 August 
1804, issue 65 suppl.).
10 Got, Repertuar, p. 18.
11 GKWZ 11 February 1803, issue 12, p. 138.
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In the first print, indications of tempo and character (expression) of particular variations appear only in the fol-
lowing variations: V – Minore, VI – Maiore, VII – Scherzando, VIII – Adagio con espressione, IX – Presto and the 
coda – Tempo primo. Variations I – IV have been left without indications of this type, just as they appeared in the 
first print. Neither have verbal indications such as dolce (variations III, VIII and coda), mancando (variation VIII) 
and morendo (coda), rather sparsely used by Elsner, been modified. The indication Maestoso in the theme and the 
dynamic mark  (piano) in the anacrusis have been provided by analogy with a piano reduction of the overture 
and 22 fragments of Von Winter’s opera published in Leipzig.12 Other dynamic indications have been left without 
modifications or additions.

In Variation VI, the combination  used in a uniform and consistent fashion in the left hand in bars 6–8 and 14–18
( ) corresponds exactly to the original score. During performance, double dynamic marks should in
such cases be interpreted as referring to subsequent pitches (while the pitches of the right hand are merged into 
the dynamic flow of music). By contrast, in bars 9, 12 and 15 of the coda the notation of double dynamic marks , 
which in the first print are placed at the first note at the beginning of the bar in both hands, has been made uniform. 
Considering the course of the melody in the right hand, it has been decided to separate the combination and interpret 
the  indication as referring to the first note and the  indication as referring to the second and the following notes.

The same interpretation has been applied to the augmentation dots that in the first print were usually ignored at the 
lower notes in dyads, for example in Variation III in the right hand (bars 3 and 10) and Variation VII (bars 6, 7 and 
12), and at the middle notes in chords, for example in Variation VIII in the left hand (bar 15) and in chords notated 
in abbreviated form in the right hand of the coda (bar 11).

Elsner modified the structure of the theme slightly by reducing its length from 22 to 18 bars through elimination of 
repeated passages accompanied by the lines ‘kehre nun mit euch zurück’ and ‘An der treuen Gattin Brust’. Omitting 
those repetitions enabled Elsner to make the theme more concise, but at the same time formally logical and correct 
in musical terms.

In addition, the composer introduced a minor modification in the harmonic structure of the theme. He changed 
Von Winter’s original solution in bars 15/16 (D-T):
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by creating an interrupted cadence on the 6th degree of the scale, using a dominant seventh chord:
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In Elsner’s version, the texture of the theme is very simple, while the adaptation resembles a piano reduction.

In of the theme (bar 3) in the right hand, the presentation of the lower pitch (the g1 minim) in the part layout has 
been retained in accordance with the first print; its value, however, has been increased with an augmentation dot 
and a two-part notation has been introduced in the last quarter of the bar (g1 and b1 pitches) by analogy with the 
corresponding place in Variation IV.

The grace notes in bar 6 of the theme in the right hand have a very important function. In this passage of the com-
position, the original notation of the first two notes (a dyad of grace notes g1-b-flat1 with a crotchet value, which 
precedes a f 1-a1 dyad with a minim value, both dyads notated as parts with upper and lower stems doubled) and es-
pecially the fact that the upper pitches of both notes are joined with a tie suggest that the passage is to be interpreted 
as a long grace note, which was widely used in the classical period.

12 Elegante und wohlfeilste Opern-Bibliothek. Dreiundzwanzigster Band: Das unterbrochene Opferfest. Oper in 2 Akten von P. 
v. Winter. Vollständiger Klavierauszug mit deutschem Text, Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., issue no. 23, no 
data available.
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Articulation marks, especially slurs indicating legato, are notated very carelessly in the first print. In our edition, 
an effort has been made to correct and standardize the notation of slurs, as well as to supplement the slurs that are 
missing in the source or remove the redundant ones by analogy with corresponding places in other passages; the 
original form is recorded in the list of variants or – in exceptional cases – has been left without modification.

In bar 12 of Variation I in the right hand, the slurs should basically refer to both groups of semiquavers at the be-
ginning, which is dictated by reasons related to performance. The original notation has not been modified, however, 
as it is also possible to interpret the passage in a way that emphasizes the two opening dyads (b-flat2-d3 and a2-c3).

In Variation II, no special numbers have been introduced to designate the triplets, because the entire variation moves 
in triplets in accordance with the classical traditions of structuring a cycle, regarding the changes of rhythmic patterns.

In bar 3 (the lower part) in Variation III in the right hand, both notes have been combined with a tie by analogy with 
an analogous place in bar 3 of the theme.

In Variation VI, the articulation is rather mechanical and consists in joining broken octaves and similar figures in 
both hands with separate slurs. In the first print, slurs are used in this way in the right hand only in the anacrusis, in 
bars 1–3 and as cautionary symbols on the first quaver in bars 4, 5, 7–15. In bar 6, both pitches of the second quaver 
(g1-b-flat1 – f 1) are mistakenly joined with a slur; in the remaining bars there are no cautionary slurs of that type. The 
original notation has been retained; only missing cautionary slurs have been supplemented in bars 16–18.

The notation of the analogous figures in the left hand has also remained unchanged (the second half of bars 1 and 2 
and cautionary slurs at the beginning of bars 4 and 5, at the beginning of the second half of bar 13 and at the begin-
ning of bar 14; a missing cautionary slur has been added at the beginning of bar 3).

Controversy is caused, however, by the articulation resulting from using slurs to join bigger leaps in the left hand. 
For this reason, slurs embracing the first two quavers in bars 6–8 and 15 have been omitted; also, the same slurs have 
not been added at the beginning of the second half of bar 14 and in bars 16–18.

The fact that the slur in bar 12 extends over the entire second half of the bar (semiquaver notes 9–16) in the right 
hand may imply that a different articulation is possible (especially as the notation of the anacrusis, which provides 
an obvious analogy, is treated differently) and that passages longer than a dyad can be played legato; such an inter-
pretation, however, is better left at performers’ discretion, with their sense of style and individual tastes.

In Variation VIII, because of a multitude of irregular note clusters and the way they are presented in the first print, 
any interpretation of symbols that represent articulation slurs is potentially questionable. Therefore, the editors have 
decided not to modify the original notation, although in certain places it may give rise to doubts and may appear 
incomplete as a whole. As a result, the notation of slurs follows the first print without editorial additions. It should 
be noticed, however, that the slurs that embrace irregular note clusters (quintuplets, sextuplets and longer) are often 
consistent with articulation marks and perform the same function. Changes in articulation marks are mentioned 
in the editorial notes.

In bar 19 of Variation IX in the left hand, a slur has been used to combine the upper b-flat note in the consecutive 
chords d-f-b-flat and e-flat-g-b-flat by analogy with bar 11. As a consequence of using a tie in this place, a division

 into part layout is created; the prolonged b-flat pitch weakens the uniform rhythmic pulsation of the

variation as a whole. On the other hand, the notation of a similar sequence of chords in bars 2/3 in the left hand has 
been left in its original form.

In the coda (Tempo primo), the articulation in the source is also presented without due care and consistency. In this 
case, however, the divergences and different ways of using slurs seem to result from careless engraving rather than 
from the composer’s intentions. In this edition, the articulation has been made uniform and missing elements have 
been supplemented; to attain this objective, the editors expanded the slurs in accordance with the recurrent regular 
elements of melodic figurations in the right hand. Moreover, the small slurs and numbers 3 used in the first print to 
highlight the triplets at the beginning of bars 11 and 14 in the right hand have been retained.

The remaining modifications of the score pertaining to the entire composition have been made in accordance with 
the accepted rules discussed in the Introduction.

T h e  t h e m e

3. r., 4:  (the pitches b-flat1 and g1 combined with a single
stroke)

6. r., 1: a tertian grace note
6 and 14. r., 3–7: 
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Va r i a t i o n  I

1. r., 9–14: 
2. r., before 13 and 14:  
3. r., 1–8: 
4. r., 1–3: 
5. r., 1–13: 

6. r., 1–5, 8–13: 
7. r., 1–4: 
11. r., 8: a2

12. r., before 7: a redundant 
13. r., 1–7, 9–15: 

Va r i a t i o n  II

6. r., 2–5, 7–11: 
12. r., 1–5: 
14. r., 1–5: 

16. r., 2–6: 
r., before 9: a redundant 

Va r i a t i o n  III

The notation of rhythmic figures, originally strongly diversified, has been made uniform; in the first print, variants 
are presented ( , or  as well as  and ). The modifications concern the system of beams connec-
ting groups of notes (broken beams have been eliminated) and the use of a semiquaver rest within the beams. The 
original form of those rhythmic groups is presented in the detailed list of corrections.

1. l., 3–6: 
2. r., before 3: 
4. r., 1–3: 

r., 4–6: beams 
l., 1–5: 

6. r., 1–4, 6–8: 
9. r., 1–3, 6–8: beams 
10. r., 1–3: 

r., 4–6: beams 
l., 1–4: 

11. r., 1–3: beams 
l., 1-7: 

12. r., 1–3: 

r., 4–6: beams 
13. l., 3–7: 
14. r., 6–8: 

r., 9–10: broken beams 
r., 10: a redundant staccato dot above the e2-g 2 dyad
l., 3–5: 

16. an unnecessary repetition of the symbol  in the mid-
dle of the bar
r., before 2: 
r., 4–5: broken beams 
l., 1–3, 6–8: 

l., 9–10: beams 
18. r., 1–3: 

r., 4–6: beams 

Va r i a t i o n  IV

2. l., before 3: 
3. r., 4: a two-part notation: 

l., before 13: 

l., before 15: 
4. l., 13–16: beams 

Va r i a t i o n  V

1. l., 2–3: 
2. l., 3–4: 
9. r., 1–3: 

11. r., 2–5: 
12. r., 3–5: 
13. l., 2–5: 

Va r i a t i o n  VI

4. r., before 11: a redundant 
5. r. and l., before 11: a redundant 
6. r., 3–4: 
6–8. l., 1–2: 

10/11. l.: 
13. r., before 11: a redundant 
15. l., 1–2: 

Va r i a t i o n  VII

5. r., before 3: a redundant cautionary  symbol
9. r., 1: before e-flat2 a redundant 

l., 1: both pitches (f 1 and g1) joined with a single 
stroke ( ), without a division into part layout

16. r., 3: f 3
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RONDOS

1. Rondo à la mazurek g-moll 
Rondo à la Mazurek in G minor

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print was probably published in: Wybór, 1803 issue 2.13 No copies of this print have 
survived.14 No information exists about its contents, except of Józef Elsner’s Rondo in G minor.

A

The edition published by Józef Elsner in Warsaw in 1804 has been accepted as the base source for the present edition.

[The title card:] Trois Rondeaux / pour le / Clavecin ou Forte Piano / composés / par / Joseph Elsner / tirés du Journal 
de Musique Polonoise / à Varsovie chéz Elsner P: 3. ff: Polo:

The horizontal format, 4º; measurements: 24 x 33,5 cm; plate measurements: 20,5 x 28,5 cm; plate no.: pp. 3–4: 25 
(p. 5: 35); 13 p.

Apart from Rondo à la Mazurek in G minor (pp. 3–5) the print contains also Józef Elsner’s Rondo à la Mazurek in C 
major (pp. 6–9) and Rondo à la Krakowiak in B-flat major (pp. 10–13; wrong pagination on p. 13 (21)).

Copies of the print: PL-Kj 1245 III Mus.

Later editions:

B

A. Kühnel, Leipzig 1813.

[The title card:] Trois Rondeaux / à la Mazurek / pour le / Piano-Forte / par / J. Elsner. / Pr. 10 Gr. / À Leipzig, chez 
A. Kühnel. / Bureau de Musique.

The horizontal format, 4º; measurements: 25 x 32 cm; plate measurements unclear; plate no.: 1090; 8 p.

Apart from Rondo à la Mazurek in G minor (pp. 2–3) the print contains also Rondo à la Mazurek in C major by Józef 
Elsner (pp. 3–5) and Rondo à la Krakowiak (pp. 6–8).

13 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 318 item 5.
14 Before the Second World War, a copy was kept in the National Library in Warsaw (shelf no. Mus.II.17.311/2). See Nowak-Ro-
manowicz, Elsner 1957, ibidem.

Va r i a t i o n  VIII

2. r., 1–3: indication of rhythm 
l., 1–5: 

3. r., 8–14: 
4. r., 1: a grace note 
5. r., 3–8: 

before 11: a redundant cautionary 
l., before 7: a redundant cautionary 

6. r., before 12: a redundant 
7. l. and r. 1–4: 
8. r., 1.: a grace note 

above 3: 
9. r., before 1: a redundant 

r., 3: 
10. r., after 3: 

l., before 10: a redundant cautionary 
12. r., 15: a grace note 
15. r., 4: a grace note 

r., 7–14: 
r., 14: a grace note 

17. r., 10: a grace note 

Te m p o  p r i m o

7, 8 and 12. r., 1–12: 11. r., 2: a redundant  before ges1

r., 2: a redundant augmentation dot at the B-flat



429

Copies of the print: A-Wgm VII 14977 (Q 12718).

The work was also printed from same engraving material by C. F. Peters, Leipzig, after 1814.

[The title card:] Trois Rondeaux / à la Mazurek / pour le / Piano-Forte / par / J. Elsner. / Pr. 10 Gr. / À Leipzig, chez 
C. F. Peters. / Bureau de Musique.

Copies of the print: UA-LVs, The Art Room, H 1752.

The print is not referred to in the editorial notes as it is identical with source (B).

In addition, Alina Nowak-Romanowicz15 lists among the sources a Parisian print by Lentz, which does not contain 
the work in question, however, but only Józef Elsner’s Rondo à la Mazurek in C major and Rondo à la Krakowiak in 
B-flat major; also, Nowak-Romanowicz mentions a print by J. André produced in Offenbach in 1807, with which 
the present author is not familiar.16

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 35; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 318 item 5.

The work has not been published in recent times.

The sources A and B have very similar scores. The symbols representing notes, rests, bar lines, beams joining groups 
of notes, abbreviations used instead of repeated groups of pitches in the left hand, triplets and ornaments (grace 
notes) are identical. On the other hand, the differences include indications of rhythm (A – , B – ), dynamic marks 
(especially those that apply to both hands, but are sometimes notated separately in source A) and notation of ad-
ditional accidentals, which in source A are not repeated at different levels within a single bar. Minor differences 
result from the fact that slurs and ties in source B are executed more carefully (yet without either uniformity or 
consistency). Besides, in Kühnel’s print (B) obvious omissions, mostly of dynamic marks and accidentals, are sup-
plemented and some aspects of the notation used by Elsner in source A are simplified.

II. D a t i n g

Elsner in the announcement of his intention to publish his Wybór 17 wrote about plans to include ‘the most magni-
ficent sonatas, concertos and similar genres of music for the clavichord, the guitar or other instruments’, while the 
current year 1803 was to see the publication of ‘various new polonaises, fantasias, rondos, variations, [...] songs and 
dumkas’. It is possible that at that time the scores of Elsner’s three Rondos for the piano had already been completed. 
Although the first Rondo à la Mazurek in G minor was in fact published in the second issue of Wybór in 1803, it can 
be assumed that the Rondo had been written in Warsaw at the end of 1802 or in the first half of the following year. 
This conjecture is made likely by the fact that the first issue of this periodical containing scores, originally planned 
as a monthly and published at rather irregular intervals during the first year until June 1804 (cf. Introduction, p. 40), 
was published at the beginning of 1803, whereas the second issue, which was to include Rondo à la Mazurek in G 
minor, cannot have appeared sooner than in May of the same year.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

A

[The headline title, before the first accolade:] Rondo, [above the upper staff:] à la Mazurek.

The time is . Indications of tempo and dynamics are missing.

Bar lines are placed separately for each staff.

The slurs indicating legato that join repeated figures in the left hand in many places in the composition are not used 
consistently in the first print. The standardizations (legato indications supplied or eliminated) introduced by the 
editors are recorded in the detailed list of corrections.

15 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, ibidem.
16 The publisher’s advertisement of this edition and a short review of the three Rondos appeared in AMZ (12 March 1807, issue 
46, p. 740): „Trois Rondeaux pour Pianoforte, comp. par Joseph Elsner. à Offenbach, chez André, (Pr. 48 Xr.). – 1. und 2. sind 
überschreiben: à la Mazurek, und 3: à la Krakowiak; sie sind auch nichts, als solche Tänze mit einigen Zwischenklausen, die 
ziemlich wässerig sind. No. 2. hält den Charakter des Masurischen noch am leidlichsten. Alles ist übrigens sehr leicht auszu-
führen. Schöner Druck”.
17 GKWZ 11 February 1803, issue 12.
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2. Rondo à la krakowiak B-dur 
Rondo à la Krakowiak in B-flat major

I. S o u r c e s

No autograph is known (cf. 1. Rondo à la Mazurek in G minor).

The composition was published several times before 1814.

1. A – between the staves: dol.
B – between the staves: dol.

1 and 2. r., A B, 5: a grace note 
3. r., A B, 4: a grace note 
6-8. l., B, 1–6: 
7. l., A, 1–6: 
15. r., B, 1–6: 
21 and 23. r., B – before 3: 
23. l., A, 1–6: missing 
25. B – between the staves: decres.
27. B – a dynamic indication: 
27 and 28. r., A B, 5: a grace note 
29. r., A B, 4: a grace note 

r., A, 1–3: missing 
r., B, 1–3: 

33. r., A, 1–2: grace notes 
40. r., A B, 3: a grace note 
42. l., B – 
43. l., B, 1–6: missing 
45. r., A, 2–6: 
46. r., B, 1–4: 
47 and 48. A – graphic diminuendo symbols ( ),

written separately for each hand beneath both staves
49. r., B, 1–6: missing 

49/50. l., A: 
51. l., A – graphic diminuendo symbols ( ), written

separately for each hand beneath both staves
52. l., A – a graphic diminuendo symbol ( ), only

above the upper staff

53/54. l., A: 
59. r., B – before 10: 
60. r., B, 1–4: 
63. l., B – before 2: 
64. l., B – before 1: 
68. r., A B, 5: a grace note 

B – signature key:  in the f position on the upper and 
lower staves

70. r., A B, 4: grace notes 
74. r., A B, 2–4: 
75–78. l., A – missing 
76. r., A B, 1–4: 
77. B – a graphic diminuendo symbol ( )
82 and 84. l., A B – missing 
85. r., B – before 3 (c2): 
87. r., A, 3: a missing  before c2

88. A – between the staves: dol.
B – between the staves: dol.

89, 90 and 92. p., B, 1–2: 
91. r., B – before 1 (c2): 

l., B – before 2: 
93. l., B – before 6: 
94. r., A, 1: a missing  before f 1

r., B – before 1 (f 1): 
95. r., B – before 2 (f 1): 
96, 98 and 99. l., A – missing 
97 and 99. l., B – missing 

Single grace notes in the first print always have half the value of the note they precede and are always notated as 
demisemiquavers. Grace notes are not joined to their principal notes with ties.

Triplets are designated with the number 3 placed below the slur that embraces the group. Other indications of trip-
lets used occasionally or absence of some elements are mentioned in the detailed list of corrections.

The symbols denoting repeated passages have the form of two strokes of different thickness with small oblique 
strokes at the top and at the bottom, which point to the beginning of the repeated passage. A distinct characteristic 
of this print is preceding (and sometimes also following) the above mentioned strokes with four dots placed be-
tween the lines of the staff.

B

[The headline title, before the first accolade:] Rondo, [above the upper staff:] à la Mazurek.

The time is . Indications of tempo and dynamics are missing.

Notation of bar lines, symbols indicating repetitions of passages, triplets and grace notes, as well as remarks con-
cerning slurs indicating legato do not differ significantly from source A.
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A

The first print published by Elsner in his Wybór, 1803 issue 5 has been accepted as the base source for the present 
edition.

The horizontal format, 4º; measurements: 24,5 x 33 cm; plate measurements: 20,5 x 28 cm; plate no.: 16; 21 p.

Apart from the title card and the dedication, the print contains the following works (mentioned in the order in 
which they appear in the print): J. Andrychewicz, Polonaise in B-flat major for the clavichord (pp. 4–5), Jan Stefani, 
O miłości [About love] (‘Czas wszystko goi’) to a text by Franciszek Kniaźnin (1749(50?)–1807) for voice with clavi-
chord accompaniment (pp. 6–7), J. Andrychewicz, Polonaise in C major for the clavichord (pp. 8–9), Jan Stefani, 
Krosienka [The looms] (‘Darmo mi, matko’) to a text by Franciszek Kniaźnin for voice with clavichord accompani-
ment (pp. 10–11), Tomasz Grem, Andante z Wariacjami [Andante with variations] for the clavichord (pp. 12–17), 
Józef Elsner, Rondo à la Krakowiak for the clavichord (pp. 18–21).

Copies of the print: PL-Kj 1344 III Mus.; PL-Wn Mus.II.17.311/5 Cim.; PL-Wp Mus. n. 654/5 Cim.

A print produced from the same plate (no. 16) appeared in another edition, titled Trois Rondeaux pour le Clavecin ou 
Forte Piano and published by Elsner in Warsaw in 1804 (cf. the description of 1. Rondo à la Mazurek in G minor – A).

Later editions:

B

A. Kühnel, Leipzig 1813 (cf. the description of 1. Rondo à la Mazurek in G minor – B).

C

Lentz, Paris w.d.

[The title card:] Deux / Rondeaux / à la Mazurek et / à la Krakowiak / Pour / le Piano-Forte, / Composés / Par / 
J. Elsner. / Prix 3 F 12s. / Propriété de l’Editeur. – Enregistré à la Bibliotheque Nle. / A PARIS / Chez Lentz, Maitre de 
Piano, Rue de l’Abre – Sec. № 37. Mason de Mr. Lamy, / Et aux Adresses Ordinaires. / Grevé par Lobry.

The horizontal format, 4º; measurements: 24,5 x 34 cm; plate measurements: 19,5 x 26 cm; plate no. missing.

Apart from Rondo à la Krakowiak (pp. 6–9), the print contains also Rondo à la Mazurek in C major (pp. 2–5).

Copies of the print: F-Pn Vm 12–9245.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 35; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 318 item 8.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 115–121 item 12.

II. D a t i n g

Rondo à la Krakowiak was written in Warsaw in the first half of 1803 (cf. item 1. Rondo à la Mazurek in G minor).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

A

[The headline title, before the first accolade:] Rondo, [above the upper staff system:] à la Krakowiak przez J. Elsnera 
[à la Krakowiak by J. Elsner]. (In Elsner’s edition Trois Rondeaux pour le Clavecin ou Forte Piano the annotation 
przez J. Elsnera [by J. Elsner] is missing from the headline, because the composer’s name features on the title page.)

B

[The headline title, before the first accolade:] RONDO, [above the upper staff system:] A la Krakowiak.

C

[The headline title, before the first accolade:] RONDO / à la / Krakowiak.

In spite of (sometimes significant) differences, especially in the level of publisher’s accuracy and care about the pre-
cision of the score, there are a number of factors that suggest a relatively close affinity between Elsner’s and Kühnel’s 
editions. Similarities visible in e.g. the basic characteristics of note symbols are beyond question. Both editions are 
very different from Lentz’s print, where more economical use of articulation marks is combined with modifications 
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of the score, which, however rare, sometimes amount to musical variants. Small but significant differences in the 
score are presented in smaller print on additional staves (cf. bars 48 and 154–156).

Among the most challenging problems faced by the editors, grace notes are on top of the list. The typical features 
of the krakowiak rhythm in Rondo à la Krakowiak, whose refrain is based on a well-known folk melody popular 
in villages near Cracow, include the syncopated rhythms typical for this dance and rendered faithfully in the entire 
composition, as well as other features that can be noticed particularly in the melody of cadences. Because of these 
features, it is possible to differentiate between long and short appoggiaturas.

In the first print, grace notes appear in diverse forms. In most cases, their value is equal to half the value of the prin-
cipal note they precede. This rule, however, is not applied by the publisher as consistently as in Kühnel’s and Lentz’s 
editions. In many instances, the value of grace notes varies even in repetitions of identical or similar melodic turns. 
Examples can be found in the following bars: bar 9, where a demisemiquaver appoggiatura ( ) precedes a quaver, 
and the analogous bar 13, where the quaver is preceded by an appoggiatura with a semiquaver value ( ); the same 
inconsistency appears in bars 117 and 121; in bars 10 and 14, the reverse happens as the appoggiatura followed by 
a quaver has a semiquaver value, while the corresponding one in the repetition is reduced by half. The repetitions of 
this passage in bars 118 and 122 invariably contain grace notes with a semiquaver value. (See also analogically struc-
tured bars 63 and 67, in which two forms of grace notes are used in Elsner’s edition:  and ). In each of the places 
mentioned above, and in other similar cases, uniformity has been imposed, but the original forms are presented in 
the detailed list of corrections.

A more daunting problem is posed by grace notes in cadences and in pseudocadential turns that conclude smaller 
chunks within an entire phrase, where they reveal its regular symmetrical structuring consistent with the nature of 
the dance. In the first print, the final bars of the major cadences have the form of two crotchets which are repeated 
on a tonic. The first of these follows grace note placed one second above, having a semiquaver or a quaver value  
(  or ). These differences in the value of grace notes would enable the editors to distinguish between long 
and short items if their notation in the source was regular and their form in repetitions was consistent. Such consis-
tency would help refute potential objections to uniform interpretation (cf. bars 8, 38 and 80 –  and 116 – ). Unfor-
tunately, Elsner’s print from 1803 is very careless in this respect and does not prevent ambiguity in interpreting the 
cadential formulas under discussion. The differentiation of grace notes is nonetheless important, because it implies 
a possibility to stress either an appoggiatura (in a fashion more typical of the krakowiak cadence) or a principal 
note. Kühnel’s edition published in Leipzig invariably uses grace notes with a quaver value, i.d. half the value of the 
principal note that follows, whereas Lentz’s Parisian version interprets them as long grace notes, which lends the 
following rhythmic pattern to the cadential formula: . In such cases broken grace notes are usually joined with 
a slur indicating legato.

Diverse notation of grace notes in sixths (bars 161 and 165) and thirds (bars 166 and 167) is also hard to interpret 
as an invitation to distinguish between their rhythmic values in this edition. It should be noted that tertian grace 
notes are presented in part layout.

In our edition, the graphic form of grace notes follows the modern convention; the forms used in the source are 
mentioned in the detailed list of variants. However, the editors have used standardizations based on the original 
notation. Grace notes are not written out (like in the print issued by Lentz in Paris) even in the most obvious cases, 
which leaves their interpretation to performers.

In all the sources the grace notes are not joined to their principal notes with ties.

Versions included as ossia in bars 48 and 154–156 present variants contained in source C.

Moreover, the sources display other notational differences, concerning e.g. accidentals, articulation marks and – to 
a lesser extent – symbols pertaining to expression and dynamics. Also, different graphic symbols are used to denote 
the exact beginning of a repeated passage, depending on the policies of each publisher and the idiosyncratic solu-
tions used for this purpose at the time.

Besides, the three editions are different as far the degree of precision with which articulation marks are applied is 
concerned. This remark refers especially to slurs indicating legato. In this respect, Elsner’s print is the least precise, 
which is also reflected in Kühnel’s edition, to a large extent modelled on Elsner’s. Lack of uniformity often results 
from using abbreviations and symbols of (usually multiple) repetitions of figures, where articulation marks (slurs) 
are frequently omitted. Their absence, however, does not imply that it is not possible to use them. In such cases, 
uniformity has been imposed and missing elements have been supplemented, while remarks in the detailed list of 
corrections are intended to clarify any doubts.
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1. A – no indications pertaining to expression or dynam-
ics are used
B – a dynamic indication: 
C – a dynamic indication: 

3–6. l., A – missing 
8. r., A, 1: a grace note 

r., B, 1: a grace note 
r., C, 1–2: a broken appoggiatura (a long appoggia-
tura) 

9. r., A, 3: a grace note 
r., B C, 3: a grace note 

10. r., A, 5: a grace note 
r., B C, 5: a grace note 

11. r., C, 2–3: 
13. r., A, 3: a grace note 

r., B C, 3: a grace note 
15/16. l., A – a tie ( ), joining the minim f in bar 15

to the first quaver f in bar 16
17. r., A, 1–5: 
20. l., C, 1–4: 
22. A B C – a whole rest
24. r., B C, 1–4: missing 
25. r., A, 1–2: 

r., B, 1–2, 4–5: 
26. r., C, 1–4: missing 

l., C, 3: f-c1-e-flat1

29. r., A, 4–5: 
r., B, 1–2, 4–5: 

30. C – missing 
r., C, 4: b-flat2

36. r., B, 1–4: missing 
38. r., A, 1: a grace note 

r., B, 1: a grace note 
r., C, 1–2: a broken grace note (a long grace note) 

40. r., C, 2–3: missing 
42. r., C, 1–4: missing 
46. r., A, 1: a grace note 

r., B, 1: a grace note 
r., C, 1–2: a broken grace note (a long grace note) 

47. r., A B, 1–2, 4–5: 
r., C, 3, 6: staccato indications missing

47 and 48. l, B – missing 
48. r., A, 5: a grace note 

r., B, 5: a grace note 
49. r., C, 2–3: missing 
49–54. l., A B C – missing 

50. r., A, 1: a grace note 
r., B, 1: a grace note 
r., C, 1: a grace note that is not broken 

51. r., B, 1–2, 4–5: 
51–54. l., A – missing 
52 and 53. r., C – missing 
53. r., A, 1–7: 
54. r., A, 1: a grace note 

r., B, 1: a grace note 
r., C, 1–2: a broken grace note (a long grace note) 

55. C – a dynamic  indication missing
56. r., C, 2–3: missing 

l., B – before 2 (c): 
l., C – before 2 (c): missing 

59 and 60. r., A, 2: a grace note 
r., B C, 2: a grace note 

61. r., B C – before 1 (b-flat1): 
61–69. l., C – missing 
62. r., B C – before 4 (b-flat1): 
63. r., A, 5: a grace note 

r., B C, 5: a grace note 
64. r., A, 1, 4: grace notes 

 r., B C, 1, 4: grace notes 
65. r., B – before 1 (a): 
67. r., A, 5: a grace note 

r., B C, 5: a grace note 
r., C – 1–4: missing 

67–69. l., B – missing 
68–72. r., A, 1, 4: grace notes 

r., B C, 1, 4: grace notes 
69. r., B – before 6: 

l., A – missing 
70–71. C – between the staves a graphic decrescendo sym-

bol ( ) missing
71. l., C, 1/72.2: missing 
72. r., C – before 4: missing 
73–80. l., A – missing 
76. r., C, 1–2: missing 
80. r., A, 1: a grace note 

r., B, 1: a grace note 
r., C, 1–2: a broken grace note (a long grace note) 

81. l., C, 1: missing 
l., C, 1–2: missing 

82. r., A, 3: a grace note 
r., B C, 3: a grace note 

84. r., A, 1: a grace note 

In a couple of cases, clefs have been replaced for greater clarity (cf. bars 109–114 in the left hand: a treble clef has 
been replaced with a bass clef in analogy with Kühnel’s edition), or efforts have been made to avoid moving material 
belonging to the left hand to the upper staff (cf. C, bars 146–147, 149–150 and 152–153).

The original dynamic indications  have been retained. By contrast, the indications of ‘empty’ bars have been mod-
ified by replacing whole rests with minim rests in accordance with the rhythmic structure. All the three sources use 
the same  metre. Similarly, the notation of bar lines is identical as they are applied separately for each staff.
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r., B, 1: a grace note 
r., C, 1–2: a broken grace note (a long grace note) 

85. r., A, 5: a grace note 
r., B C, 5: a grace note 
l., C – missing 

86. r., A, 3: a grace note 
r., B C, 3: a grace note 

88. r., A, 1: a grace note 
r., B, 1: a grace note 
r., C, 1–2: a broken grace note (a long grace note) 
l., C –1–4: missing 

89. r., A, 3–5: 
r., B C – before 5 (a-flat2): 
l., B C – before 3 (A-flat): 

90. r., B – before 4 (a-flat2):  (cautionary)
r., C – before 4 (a-flat2): missing  (cautionary) 
l., B – before 2 (A-flat):  (cautionary)
l., C – before 2 (A-flat): missing  (cautionary)

92. r., B C – before 4 (e-flat2): 
l., B – before 2 (C): 
l., C – before 2 (C): missing 

93. r., A B C, 1–4: missing 
l., C, 1–2: missing 

94. r., A, 3: a grace note 
r., B C, 3: a grace note 

96. r., A B, 1: a grace note 
r., C, 1: a broken grace note (a long grace note) 
l., B, 1–4: 
l., C, 1–4: missing 

97. r., B – before 5 (b-flat2): 
l., B C – before 3 (B-flat): 

98. r., B – before 4 (b-flat2):  (cautionary)
l., B – before 2 (B-flat):  (cautionary)
l., C – before 2 (b-flat and B-flat): missing  (caution-
ary)

99 and 100. l., B C – before 2 (E-flat): 
101. C – at 3: missing 

r., B C – before 5 (a-flat2): 
102. r., B C – before 4 (a-flat2): 

r., B C – before 8 (a2): 
103. r., B C – before 4 (f 2): 
104. r., B C – before 2 (a-flat2): 

r., B – before 4 (g 2): missing 
r., C – before 4 (g 2): 

105. A C – a whole rest
B – a whole rest with a quantitative indication: ‘1’

107. r., A, 3: a grace note 
r., B C, 3: a grace note 

107–108. r., A B, 1–8, 1–8: 
109–114. l., A C – in treble clef
109–116. l., C, 1–4: missing 
110, 111, 114–116. l., A, 1–4: missing 
111. r., C, 3–6: missing 

116. r., A, 1: a grace note 
r., B C, 1: a grace note 

117. r., A, 3: a grace note 
r., B C, 3: a grace note 

118. r., A B, 1–4: 
r., A, 5: a grace note 
r., B C, 5: a grace note 

118/119. l., C – a missing augmenting ( ) the lower
f pitch

120. l., C, 1–4: missing 
121. r., A, 3: a grace note 

r., B C, 3: a grace note 
122. r., A, 5: a grace note 

r., B C, 5: a grace note 
122/123. l., A C – a missing augmenting ( ) the lo-

wer f pitch
123. r., B – at 2: missing 

r., B, 2–3: 
r., C, 2–3: missing 

124/125. r., A C – a missing joining ( ) the last
note a2 in bar 124 to the first note c3 in bar 125
r., B –  joining the last note a2 in bar 124 to 
the last note e2 in bar 125

124–129. l., C, 1–4: missing 
125. r., A C, 1–4: 
126. r., C, 2–3: missing 
127. r., B, 1–8: 

r., C, 1–8: missing 
128 and 129. l., A B C, 1–4: missing 
130. A B C – a whole rest
131. B – between the staves: dol.

C – below the upper staff: dol:
r., A C, 2–3: 

133. r., C, 1–2, 4–5: 
134. l., B, 3: f-b-flat-d1

135. r., A, 2-3: 
l., A, 1-4: 
l., C, 2, 4: d1

135–137. l., B, 1–4: 
137. r., A, 1–2: 

r., A B, 4–6: missing 
139. l., C, 1–4: missing 
141. r., A, 3–6: missing 
143–145. l., A, 1–4: missing 
145. C – between the staves: 
146 and 147. l., C, 3–4, 1–4: the left hand moved to the

upper staff
148. r., B, 1–8: 

r., C, 1–8: missing 
149 and 150. r., B, 1–16: 

l., C, 3–4 and 1–4: the left hand moved to the upper 
staff

150. l., C, 3 and 4: d1-f 1
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3. Rondo à la mazurek C-dur 
Rondo à la Mazurek in C major

I. S o u r c e s

No autograph is known (cf. 1. Rondo à la Mazurek in G minor).

The composition was published five times before 1814; two of these editions are reprints.

A

The first print published by Elsner in his Wybór, 1803 issue 11 has been accepted as the base source for the present 
edition.

The horizontal format, 4º; measurements: 24,5 x 33 cm; plate measurements: 20,5 x 25 cm; plate no.: 12; 19 p.

The print contains the title page and the following works: Merlini (18th/19th c.), Polonaise in F minor for the clavi-
chord (pp. 4–5), Józef Elsner, Oda o Elizie [An Ode About Elisa] (‘Eliza wczoraj ostro spojrzała’) to a text by Fran-
ciszek Kniaźnin for voice with clavichord accompaniment (pp. 6–7), Unicki (18th/19th c.), Polonaise in D major for 
the clavichord (pp. 8–9), Józef Elsner, Żal Pasterki [A Shepherd’s Grief] (‘On te mi góry za las obrócił’) to a text by 
Franciszek Kniaźnin for voice with clavichord accompaniment (pp. 10–11), Emilia Potocka, Andante z Wariacjami 
[Andante with Variations] in C major for the clavichord (pp. 12–15), Józef Elsner, Rondo à la Mazurek in C major 
for the clavichord (pp. 16–19).

Copies of the print: PL-Wn Mus.II.17131/11 Cim.

The work produced from the same plate (no. 12) appeared in another edition, titled Trois Rondeaux pour le Clavecin 
ou Forte Piano and published by Elsner in Warsaw in 1804 (cf. the description of 1. Rondo à la Mazurek in G minor 

– A, pp. 6–9).

Copies of the print: PL-Kj 1245 III Mus.

Later editions:

B

A. Kühnel, Leipzig 1813.

Trois Rondeaux [...] (for the description of print and place of preservation, see 1. Rondo à la Mazurek in G minor, 
source B, pp. 3–5).

The same print was produced from the same engraving material by C. F. Peters, Leipzig, after 1814 (for the descrip-
tion of print and place of preservation, see 1. Rondo à la Mazurek in G minor).

C

Lentz, Paris w.d.

Deux / Rondeaux / à la Mazurek et / à la Krakowiak [...] (for the description of print and place of preservation, see 
2. Rondo à la Krakowiak in B-flat major, source C, pp. 2–5).

151. r., C, 1–8: missing 
152 and 153. l., C, 3–4, 1–4: the left hand moved to the

upper staff
152–156. r., C, 1–16: missing 
154. l., C, 2: B (instead of A as the lower note of the

octave)
155. l., C, 4: the octave G-g as a semiquaver
156. r., A, 1–16: missing 

l., B – before 1 (E-flat): 
l., C – before 1 (E-flat): missing 

157. l., A, 1–16: missing 
157–169. l., C, 1–16: missing 
161. r., A, 1: a grace note 

r., B C, 1: a grace note 
163. r., C, 1–6: 
165. r., A, 1: a grace note 

r., B C, 1: a grace note 
166 and 167. r., A, 1: a grace note 

r., B C, 1: a grace note 
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Alina Nowak-Romanowicz mentions a print by J. André produced in Offenbach in 1807, with which the present 
author is not familiar.18

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 35; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 319 item 14.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 110–114 item 11.

Apart from the editions that are in fact exact reprints (Elsner’s published in Warsaw in 1804 and Peters’s published in 
Leipzig in 1813), the differences between the remaining versions are limited to minor details of score-related graph-
ics, idiosyncratic shapes of notes and different symbols and indications used in the score. The sources that appeared 
in Warsaw (A) and in Leipzig (B) display the smallest number of differences and present scores that are the most 
similar. In the case of this rondo, all the remarks referring to the sources for the edition of Rondo à la Mazurek in 
G minor and Rondo à la Krakowiak in B-flat major also apply. What can be added here is information about typical 
printing mistakes, resulting from e.g. shifting dynamic indications (cf. e.g. A, bar 91 or bars 139–140). By contrast, 
in Lentz’s edition issued in Paris we find not only minor differences reflecting local traditions of publishing music 
for the piano, but also musical variants visible in the changes of the course of passages, sometimes of considerable 
significance (cf. the modified repetition of the first, major theme of the rondo).

II. D a t i n g

Rondo à la Mazurek in C major was most probably published in Warsaw in 1803. Since it is likely, however, that 
issue 11 (November) of Wybór was published as early as in 1804, it cannot be excluded that the composition was not 
written until the beginning of that year. 

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

A

[The headline title, before the first accolade:] Rondo, above the upper staff system: przez J. Elsnera [by J. Elsner]. (In 
Elsner’s edition Trois Rondeaux pour le Clavecin ou Forte Piano the annotation przez J. Elsnera [by J. Elsner] is miss-
ing from the headline, because the composer’s name features on the title page.)

B

[The headline title, before the first accolade:] Rondo / à la Mazurek.

C

[The headline title, before the first accolade:] RONDO / à la / Mazurek.

The crucial characteristics of the three sources from the editor’s perspective have already been discussed in intro-
ductions to the editorial notes on both preceding rondos. Nevertheless, the Parisian print (C) deserves a comment 
because of the significant modifications of the score. They consist not only in introducing small changes to the mel-
ody and the rhythm (cf. e.g. the version presented as ossia in this edition in bar 114, or in bars 72–73), or in adding 
notes functioning as embellishments (cf. bar 36), but also in a practice typical for this print, i.e. unrestrained use of 
both lower and upper staves for placing notes that belong at different levels of the accompaniment in the left hand.

In many places, chords in the left hand or some of their upper pitches, or higher pitches of chord figurations are no-
tated in the treble clef or moved to the upper staff. In some cases, this solution makes it possible to avoid switching 
to another clef, but does not always contribute to clarity of the score. All standardizations of this type of notation 
(interpreted as a peculiar feature of Lentz’s Parisian edition) implemented in this edition are listed in the editorial 
notes and the detailed list of variants.

Another particularly interesting passage in source C is the main theme consisting of eight bars (1–8), in which we 
find small but significant changes in the right hand (cf. grace note added in bar 3). The theme is not repeated exact-
ly – contrary to what repetition symbols in the other sources imply – but instead the repetition is written out with 
chords in the left hand extended into figurations. As a result, the total number of bars in the print is not 145 (like in 
the other sources), but 153. In order to preserve consistency with the first print accepted as the base source for the 
edition and to facilitate using the detailed editorial notes, the repeated bars 1–8 are not numbered 9–16, but 1a–8a. 
The notation of this fragment of Rondo in C major found in Lentz’s print (C) is presented below:

18 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 319 item 14.
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1. r., B, 4–5: 
3. r., A, 1–5: 
3 and 3a. r., C – before 1: a grace note  (d2)

r., C, 2–7: missing 
4. r., B, 1–2: 

l., A – the chord g-b-d1 notated in the treble clef (ab-
sence of augmentation dots in the abbreviated nota-
tion of the chord)

7. r., A, 1–5: 
l., C, 1–3: pitches d1-f 1 moved to the upper staff, but 
the same stroke combines them with the lower pitch 
(g)

7 and 7a. r., C, 1–6: missing 
7a. l., C, 2–4, 6: pitches d1 and f 1 moved to the upper

staff, but the same stroke combines them with the 
lower pitch (g)

8. r., C, 1–2: missing 
8a. l., C, 1–6: all pitches moved to the upper staff
9. r., B C, 3–5: a triplet annotated with 3

r., C – between the staves: 
9, 11 and 13. C – between the staves: missing 
11 and 13. r., B C, 3–5: a triplet annotated with 3
13. l., C, 1 and 2 (the pitches: d1-f 1) and 3 (cis1-e1) mo-

ved to the upper staff, but the same stroke combines 
them with the lower pitch (g)

15. r., B, 2–3: 
15 and 16. l., B C – all notes of the chord g-b-d1-f 1 com-

bined with parallel slurs
l., C – the highest pitch of the chord (f 1) moved to the
upper staff, but the same stroke combines them with 
the lower pitches (g-b-d1)

16. r., B – above 1: a stroke indicating staccato
r., B, 2–3: 

17. r., A, 1–5: 
19. r., C, 1–6: missing 
21–23. l., C – all the chords moved to the upper staff
22. r., C, 1–2: missing 
23. r., B C, 1–6: missing 
24. l., A – missing augmentation dots in the abbreviated

notation of the chord (cf. bar 4)
28. r., C, 1–2: missing 
29. r., B C, 1–2: missing 

30. r., A, 2–6: 
r., C, 1–6: missing 

35. r., C, 2–3: missing 
36. r., C, 1–4: before 1: a grace note (e3)

l., C, 1–6: notated on the upper staff, which made it 
possible to avoid changing the clef, like in the prima-
ry source

37. r., A B, 5–7: a missing 3 at the triplet
l., A, 1–3: 
l., C – a missing dynamic indication: 
r., C, 5–7: the triplet annotated with number 3

37 and 38. l., C, 1–4: missing 
39. r., A B, 5–7: a missing 3 at the triplet

r., C, 5–7: the triplet annotated with number 3
r. and l., B C, 1–4: missing 

40. r., B C, 1–6: missing 
l., B C, 1–4: missing 

41–44. l., C, 1–6: missing 
43. r., B C, 1–3: a missing 3 at the triplet
44. r., B C, 1–2: missing 
45. l., A, 1–6: missing 

l., B, 1–6: 
48. l., A, 1–6: missing 
49–52. l., B C, 1–6: missing 
52. l., A, 1–6: missing 
53–64. l., C, 1–6: missing 
56. r., B C, 1–3: the triplet annotated with number 3
62. r., C, 1–2: missing 
63. r., B C, 1–4: missing 

r., B C, 5–7: the triplet annotated with number 3
63–64. B – a graphic dynamic indication ( ) is mis-

sing
64. r., B, 1–2: 
65. C – a missing dynamic indication: 
69. l., C, 1–3: quaver triplets instead of a quarter with

a quaver rest
72 and 73. r., B, 1–3: a missing 3 at the triplet

r., C, 1–3: the triplet annotated with number 3
l., C, 2: quarter triplets (g-a-c1) instead of quavers 
(a-c1)

78. r., B, 1–6: 
78 and 79. r., C, 1–6: missing 
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79. r., B – before 2: (f 2) 
81. C – between the staves: dol.
83. r., A, 1–4: 
84. r., B C, 1–2: 
84–86. l., C – all the chords in the bass clef
85. r., C, 1–6: missing 
87. l., C – the upper pitches of the chord (f 1 and a-flat1)

moved to the upper staff, but the same stroke com-
bines them with the lower pitch (b-flat)

88. r., B C, 1–2: 
l., C, 1–3: the dyad e1-g1 notated on the upper staff

90–95. l., C – the left hand moved to the upper staff
91. A B – a missing dynamic indication  on the first

part of the bar
C – a dynamic indication  notated separately for 
left and right hand

93. r., A – before 3:  (cautionary)
r., C, 3–5: a missing 3 at the triplet

94. r., B – before 1:  (cautionary)
r., C – before 1: missing  (cautionary)

97. A B C – indication al piacere replaced with: a piacere
99. A – above the upper staff: dolce

A – between the staves (bars 98/99): tempo primo
A – above the lower staff: 
B – between the staves: missing 
C – missing indication: tempo primo
C – between the staves: dol: 

101. r., B C, 1–6: missing 
l., A – missing augmentation dots in the abbreviated 
notation of the chord e-flat-g-b-flat

102. r., B, 1–2: 
105. r., C, 1–6: missing 
107. C – cautionary clefs are placed before naturals de-

noting a change of key: a treble clef on the upper staff 

and a bass clef on the lower staff
C – between the staves:  missing

107 and 108. l., C, 1–6: missing 
108. r., B C, 1–2: 
109. r., B, 1–6: 

r., C, 1–6: missing 
110. r., B, 1–2: 
111. r., B, 5–7: a missing 3 at the triplet
113. C – between the staves a graphic crescendo symbol

( ) missing
r., C, 1–6: missing 
l., C, 2, 4, 6: the upper pitch of the chord figuration 
(f 1) moved to the upper staff, but the same strokes 
combine it with the lower pitches (g-d1)

114. r., B, 3–5: a missing 3 at the triplet
C – between the staves a graphic crescendo symbol
( ) missing
r., C, 3–5: the triplet annotated with number 3;
a missing dynamic indication  on the third part of 
the bar

116. r., B, 3–5: a missing 3 at the triplet
r., C, 3–5: the triplet annotated with number 3;
a missing dynamic indication  on the third part of 
the bar

120 and 122. r., B, 3–5: a missing 3 at the triplet
r., C, 3–5: the triplet annotated with number 3;
a missing dynamic indication  on the third part of 
the bar

128 and 133. B C – above the upper staff: dol.
131. C – between the staves a graphic crescendo symbol

( ) missing
137. r., C, 1–2: missing 
139. A – a dynamic indication:  mistakenly moved from

bar 140

POLONAISES

1. Polonez D-dur 
Polonaise in D major

The composition is the earliest known polonaise for the piano written by Elsner and its style bears resemblance to 
the early polonaises written in Poland during the reign of Stanisław August Poniatowski. This tripartite composition 
(with a Trio movement in a parallel key) is characterized by simple and regular periodic structure based on the reprise.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published in Wybór, 1803 issue 4 has been accepted as the base source for 
the present edition. 

The horizontal format, 4º; measurements: 24,5 x 33 cm; plate measurements: 28 x 21 cm.; plate no.: 15; 19 p.

Apart from the title page with the dedication (cf. Introduction, p. 40), the print contains the following works (men-
tioned in the order in which they appear in the print): Józef Elsner, Polonaise in D major for the clavichord (pp. 4–5), 
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[the headline title before the first accolade:] Polonez 
[Polonaise], [above the upper staff:] przez J. Elsnera  
[by J. Elsner]

1. r., l., 1–5: 
2. r., 2-3: 
7 and 9. r. – between 1, 2.: 

17. l., 1-2: a broken beam 
18. l., 5-6: a broken beam 
21. l., 1-2: a broken beam 
24. l., before 3 (a): 
after 26. between the staves: dal Segno (bars 7–14)

Józef Elsner, Duma jednej Litewki [A song of a Lithuanian girl] (“Gdym się rodziła natura rzekła” [As I was born 
nature quoth to me]), text of anonymous authorship, for voice with clavichord accompaniment (pp. 6–7), Roze 
Monfreuille (18th/19th c.), Polonaise in G major for the clavichord (p. 8), Izydor Józef Cybulski (18th/19th c.), Polona-
ise in B-flat major for the clavichord (p. 9), Józef Elsner, Pieśń [A song] (“Miłość dar nieba zbyt drogi” [Love’s heav-
en’s too precious gift), text by Ludwik Adam Dmuszewski (1777–1847) for voice with clavichord accompaniment 
(pp. 10–11), Maciej Kamieński (1734–1821) and J. Andrychiewicz, Wariacje na temat Andante [Variations on the 
Andante theme] from the opera Bednarz [The cooper] for the clavichord (pp. 12–19).

A copie of the print: PL-KÓ N 246/29 (defect: title page missing).

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 16; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 318 item 6; Burhardt, Polonez, p. 157 
item 588.

The work has not been published in recent times.

II. D a t i n g

The composition was written in Warsaw in 1803 or a short time earlier.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The bar lines in the first print were placed separately for each staff.

The present edition preserves the original form of some indications typical of prints published by Elsner, e.g.  
used as an accent (the Polonaise, bars 17 and 21). Also, the original form of the slide (grupetto, the Polonaise, bars 
7 and 9) symbol has been retained. On the other hand, indications of the repetitions of recurrent figures, especially 
in the accompaniment (the Polonaise, bars 7–10, 23 and 24), have been written out in full. In the Trio, in which the 
melody is realized in the left hand, the abbreviated transcriptions of repeated passages have also been expanded 
(bars 1–3 and 11–13). Also in the Trio, after bar 5. in the upper staff the custos symbol is used, which is exceptional 
for Elsner’s piano compositions.

In some places, particularly cadential formulas typical of the polonaise, missing slurs and ties have been inserted in 
square brackets without any reference in the detailed list of corrections.

T h e  P o l o n a i s e

T h e  T r i o

[before the first accolade:] Trio

1. l., 1–3, 5/2. 1: 
11. l., 1–4: 
13. l., 2–5: 

14. l., 3, 4: in the treble clef
a missing symbol of repetition (two dots) before the final 
bar line

after 14. between the staves: Polo: da capo

2. Polonez C-dur 
Polonaise in C major

Polonaise in C major is one of the first polonaises with a Trio movement in a relative key in the history of Polish 
music. While the harmonic devices employed by the composer are relatively simple, there are irregularities in the 
structure of phrases and their periodic symmetry is disturbed where they are developed by the composer.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published in Wybór, 1805 issue 5 has been accepted as the base source for 
the present edition.
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The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 35 cm; plate measurements unclear; [2], 20 p.

Apart from the title page, the print contains the following works: Heinrich Gherard Lentz (1764–1839), Larghetto 
(variations) for the pianoforte (pp. 1–11), Józef Elsner, Duma Luidgardy [The Song of Luidgarda] (“Powieycie wiatry” 
[Let the winds blow]) to a text by Franciszek Karpiński for voice with pianoforte accompaniment (pp. 12–13), Kar-
boski (18th/19th c.), Polonaise in F major for the pianoforte (pp. 14–15), Seweryn Tyszkiewicz (1770–1840), Polonaise 
in C major for the pianoforte (pp. 16–17), Józef Elsner, Polonaise in C major for the pianoforte (pp. 18–19) and Do-
datek na gitarę angielską: Allegretto [A supplement for the English guitar: Allegretto]: “Pani taka teraz moda” [Such 
is the current fashion, lady] from the comedy-opera Siedem razy jeden [Seven times one] by Józef Elsner (pp. 20).

A copie of the print: PL-Kj 1347 III Mus.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 36; Dorabialska, Polonez, p. 87; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 83, 320 item 
17; Burhardt, Polonez, p. 157 item 591.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 104–106 item 9.

II. D a t i n g

The polonaise was written in Warsaw in 1805.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

Like in other prints related to Elsner, slurs are placed with insufficient precision. In order to retain the original form 
of the slurs, the supplemented items have been placed in square brackets. The original dynamic indications ( ) 
have been preserved instead of being replaced by modern indications sforzato ( ). All grace notes, regardless of the 
value of the following note, were notated in the first print as semiquavers and are not joined to the principal note 
with small ties.

Specific to this print are graphical symbols signifying the repetitions of longer passages of the composition, the 
segno symbols indicating where a repetition begins (in the form of short wavy lines placed on each of the five lines 
of the staff) and the shape of the grupetto symbol.

T h e  P o l o n a i s e

[the headline title above the upper staff:] Polonez przez  
I. Elsnera [Polonaise by I. Elsner]

1. r., above 1: 
1: in the e-g-c1 triad the pitches e and g are placed on the

lower staff and the pitch c1 is placed on the upper staff
3. r., 5–7: 
5. between the staves: dolc.
7. r., 1–7: the notation of the rhythm: 

r., 3–8: 
8. l., 2–5: 

9 and 10. l., 1–6: missing 
11. r., 4–6: beams 
12 and 13. r., 5–7: beams 
14. r., under 2, 4 and 6: quaver rests ( )
16 and 17. r., 2–3: 
17. r., 1: d2

20. l., 1–4: missing 
21. r., 3–4: 
22. l., 2–5: 
after 27. between the staves: Dal Segno (bars 5–15)

T h e  T r i o

[above the upper staff:] Trio
2 and 3. l., 2–5: 
4. r., 2–10: 
5. r., 2–5: 
6. r., above 1: 
8. r., 3–10: 
10. r., 3–12: 

11. r., 2–10: 
12. r., 3–10: 
13. l., 1–10: 
14. r., 3–9: 
15. between staves: dolce. 
19. the final bar line without the repetition symbol
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3. Polonez C-dur 
Polonaise in C major

The composition is a dance miniature for the piano and is an example of functional music. Its periodic structure is 
simple, sometimes irregular, with strong dynamic contrasts ( – ) and combinations of double and triple rhythms.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published in Wybór, 1805 issue 7 has been accepted as the base source for 
the present edition.

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 35 cm; plate measurements unclear; 20 p.

Apart from the title page, the print contains the following works: Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann (1776–1822), 
Sonata for the pianoforte (pp. 1–11), Józef Elsner, Szczęśliwość [Felicity] (“Niech komu wielka nadzieja zabłyśnie” 
[May great hope shine for someone]) to a text by Franciszek Karpiński for voice with pianoforte accompaniment 
(pp. 12–13), Józef Elsner, Polonaise in C major for the pianoforte (pp. 14–15), Józef Elsner, Polonaise in E-flat major 
for the pianoforte (pp. 16–17), Józefina Weinert, Polonaise in B-flat major for the pianoforte (pp. 18–19), Dodatek na 
gitarę hiszpańską [A supplement for the Spanish guitar]: Mühlhausen Andante: “Oby te jęki” [May those woes] (p. 20).

Copies of the print: PL-Kj 1347 III Mus.; PL-Wn Mus.II.20723 Cim.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 36; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 83, 320 item 18; Burhardt, Polonez, 
p. 158 item 592.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 107–109 item 10.

II. D a t i n g

The composition was written in Warsaw in 1805.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

Indications of tempo are missing.

At the beginning of the middle part of the Trio, where we find a dynamic culmination with a disruption in periodic 
structure balanced by a short two-bar passage that functions as a bridge, there is a shift to the relative key.

Slurs pertaining to phrasing or indicating legato have been preserved in the places where they appeared in the first 
print. Because of their inconsistent application and imprecise placement, however, they have been reconstructed in 
several places (supplemented fragments in square brackets) and their form has been made more precise, while their 
original form and scope of application is recorded in the detailed list of corrections. The slurs above triplets have 
been retained (the Trio, bars 2 and 4, 18 and 20) as they can bear significance for articulation as indications of legato.

The graphical representations of accents ( ), repetitions and places where a repetition starts have been updated (cf. 
the commentary to Polonaise in C major no. 2).

T h e  P o l o n a i s e

[the headline title above the upper staff:] Polonez przez 
J. Elsnera [Polonaise by J. Elsner]

2. l., 1: A
5. r., 3–5: 

 l., 5–6: 
7. r., 2–5: 
9. l., 3–6/11. 6: in the first print only the upper pitches

of the octaves are included; the lower pitches are rep-
resented by the word octava

11. r., 6–8: 
12. r., 3–8: 

l., 2–5: 
13. l., 2–5: 
14. l., notated in the treble clef
16 and 18. r., 2–7: 
19. r., 6: a grace note 
20 and 23. r., 1, 4, 7: grace notes 
after 27. between the staves: Dal Segno (bars 5–14)

T h e  T r i o

[above the upper staff :] Trio

1. r., 3–4: slur has been inserted by analogy with bar 17

2. r., 1–3: slur above the triplet has been preserved as it
can indicate legato and therefore be important for ar-
ticulation (cf. bars 4, 18 and 20)
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4. Polonez Es-dur 
Polonaise in E-flat major

The polonaise represents the genre of dance miniature for the piano. Its characteristics are simplicity of composition 
and relatively complex texture, although its melody, rhythm and dynamics are devoid of significant contrasts. The 
latter absence of contrast, combined with a Trio in a parallel key and repetition of motives (bars 1–2 of the Polonaise, 
bars 7–8 of the Trio) lends uniformity of expression to the composition.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published in Wybór, 1805 issue 7 (for information about the print, its de-
scription, contents and place of preservation, see the commentary to Polonaise in C major no. 3) has been accepted 
as the base source for the present edition.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 36; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 320 item 19; Burhardt, Polonez, p. 158 
item 593.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 98–100 item 7.

II. D a t i n g

The composition was written in Warsaw in 1805 or a short time earlier.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The editorial principles concerning the updating of note graphics and other indications, especially those referring 
to articulation (slurs), are analogous to those applied in the edition of its parallel composition, Polonaise in C major 
(no. 3), which immediately preceded Polonaise in E-flat major in the original print.

Indications of tempo are missing.

Like in his other compositions, Elsner shows his predilection for his favourite and frequently used rhythmic pat-
terns, which consist in combining double rhythm in one hand with triple rhythm (triplets) in the other (cf. the 
opening of the theme in the Trio).

In bar 13 of the Polonaise, the graphical indication of diminuendo, notated in abbreviated form, can be interpreted 
as an accent placed on the 2nd pitch in the right hand (b2).

The grace note in bar 19 of the Polonaise, with half the value of the principal note, can be performed as a long ap-
poggiatura, which creates the possibility of rendering the last crotchet in this bar as a group of four semiquavers.

T h e  P o l o n a i s e

3. r., 4–8: 
4. r., 1–3: by analogy with bar 2, slur indicating legato

has been inserted along with a 3, indicating a triplet
5. r., 3–8: 
6. r., above 3, 6: 

l., 1–6: the entire bar notated in the treble clef
7. r., 5–8: slur was inserted by analogy with bar 23
9. l., 3–6/11. 6: in the first print only the upper pitches

of the octaves were included; the lower pitches are rep- 
resented by the word octava

12. r., 2–7: 

12 and 13. l., 3–4: 
14. r., 3–7: 

r., before 7 (e-flat 2): a redundant 
18 and 20. r., 1–3: slur above the triplet has been pre-

served as it can indicate legato and therefore be im-
portant for articulation (cf. bars 2 and 4)

21. r., 3–8: 
22. r., above 3, 6: slide symbols (cf. bar 6)

l., the entire bar notated in the treble clef
l., 1–6: 

[the headline title above the upper staff:] Polonez przez 
J. Elsnera [Polonaise by J. Elsner]

1. r., l., 4–7: 
2. r., 4–8: 
10. r., 2–4: 

11. l., 2–10: 
14. r., 3–6: 
16. r., 1–5: 
18. r., 2–6: 
19. r., 9: a grace note 
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5. Polonez B-dur 
Polonaise in B-flat major

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published in Wybór, 1805 issue 11 has been accepted as the base source for 
the present edition.

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 35 cm; plate measurements unclear; [2], 19 p.

Apart from the title page, the print contains the following works: Maciej Kamieński, Duma na kształt ronda [A Song 
in the form of a rondo] in D minor for the pianoforte (pp. 1–4), Józef Elsner, Do Zabłockiego, mazurek [To Zabłocki, 
a Mazurek] (“Oczęta Zosi, oczęta żywe” [Sophie’s lively eyes]) to a text by Franciszek Kniaźnin for voice with piano-
forte accompaniment (p. 5), Antoni Wejnert (1751–1850), Tema z wariacjami [A theme with variations] from the 
opera Siedem razy jeden [Seven times one] by Józef Elsner, for the pianoforte (pp. 6–9), Józef Elsner, Do Filonie [To 
Filon] (“Filonie! ty lubisz wiosnę” [Philo! thou lovest spring]) to a text by Franciszek Kniaźnin for voice with piano-
forte accompaniment (pp. 10–11), Michał Kleofas Ogiński, Polonaise in E-flat major for the pianoforte (pp. 12–13), 
Józef Elsner, Polonaise in B-flat major for the pianoforte (pp. 14–15), Józef Elsner, Polonaise in D minor for the 
pianoforte (pp. 16–17), Dodatek na gitarę angielską: Andantino [A supplement for the English guitar: Andantino]: 

“Między rozumem i pięknością” [Between sense and beauty] from the comedy opera Stary trzpiot [An old scatter-
brain] by Józef Elsner.

Copies of the print: PL-Kj 1347 III Mus. (defect, only the Trio has survived); PL-Wn Mus.II.20723 Cim.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 36; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 82, 320 item 20 (the author based her 
description of the source on the only copy that was available to her, i.e. on the defect copy PL-Kj 1347 III Mus.); 
Burhardt, Polonez, pp. 158–159 item 594.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 90–92 item 4.

II. D a t i n g

The composition was written in Warsaw in 1805 or a short time earlier.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

In the Polonaise indications of tempo are missing.

In bar 4 and in the corresponding bar in the repetition (bar 23) the original form of the grace notes (2–4) has been 
retained. It is probable that the ornament here can be used as a classic slide.

In bar 8, the position of the slur in the right hand is imprecise; in the present edition, it has been assumed that the 
slur refers to all groups of semiquavers in the bar, which thus form a relatively compact phrase.

In the Trio, the first triplet in bar 1 (and in the analogous bar 13) is marked with a slur placed above the heads of the 
notes and annotated with a number 3 below.

In the right hand, slide symbols are inserted in the first print in bar 9 between the 1st and the 2nd as well as the 3rd 
and the 4th note; also, slide symbols appear in bar 10 between the 1st and the 2nd note. In the first and the third case, 
the form of the slide symbol is that of a typical grupetto without the vertical stroke (less frequent in prints related to 
Elsner), while in the second case the symbol is smaller and slashed with a vertical stroke. Both forms undoubtedly 

20. r., 2–6: 
l., 2–5: 

21. r., 2–7: 

22. r., 2–7: 
23. r., 3–8: 
after 24. between the staves: Dal Segno (bars 3–14)

[above the upper staff:] Trio

2. r., 1–6: 
4. r., 4/5. 1: 
5. r., 3–7: 

11. r., 1–6: 
r., 6/12, 1: 

12. r., 2–6: 
17. r., 5/18. 1: 

T h e  T r i o
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have the same meaning. This example of inconsistent notation, as well as the missing slide between the 5th and the 
6th note in bar 9 have been interpreted as results of careless printing. A way of performing this passage is suggested 
in the detailed list of variants.

T h e  P o l o n a i s e

[the headline title above the upper staff:] Polonez przez 
J. Elsnera [Polonaise by J. Elsner]

6. l., 2–4: 
8. r., 2–7: 
11. r., 1: it is possible to interpret the grace note  as

a long appoggiatura (cf. ossia)
14. r., 2–7: 

15. l., 1: the f-a-c1 triad has been replaced with a f-a dyad
by analogy with bar 13

16. r., 4–9: 
19. r., 1–8: the notation of the rhythm in the entire bar:

after 21. between the staves: Dal Segno (bars 3–12)

6. Polonez d-moll 
Polonaise in D minor

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published in Wybór, 1805 issue 11 (for information about the print, its 
description, contents and place of preservation, see the commentary to Polonaise in B-flat major no. 5) has been 
accepted as the base source for the present edition.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 36; Dorabialska, Polonez, p. 86 footnote 235; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, 
p. 320 item 21; Burhardt, Polonez, p. 159 item 595.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 96–97 item 6.

II. D a t i n g

The composition was written in Warsaw in 1805 or a short time earlier.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

In the first print, all grace notes have a value equal to half the value of the principal note they precede, and they are 
not joined to the principal note with a tie.

In bar 10 (and in the analogous bar 26) of the Polonaise the form of the accent marks has been updated; in the first 
print, they have the following form: .

T h e  P o l o n a i s e

[the headline title above the upper staff:] Polonez przez 
J. Elsnera [Polonaise by J. Elsner]

1. l., 3–4: 
3. l., 3–7: 
5. between the staves: dolce. 
6. r., 6/7. 1: 

l., 1–6: 
7. r., 3–5: 

8. r., before 4: 
9. l., 1–4/12. 2: only the upper pitches of the octaves are

printed; in the first print, the manner of performance 
is indicated by the word octava below; vertical lines 
delineate the scope of this abbreviated notation.

11. r., 3–8: 
13. r., 1, 2: staccato has been added by analogy with bar 15

l., 2–6: 

T h e  T r i o

[above the upper staff:] Trio

3. r., 1–6: the notation of the rhythm  (cf. bar 15)
r., 2–6 (7): 

6. r., 2–7: 
9. r. – between 3, 4: 

l., 1–6/10. 1: only the upper pitches of the octaves are 
printed; in the first print, the suggested realization 

is indicated by the word octava below; vertical lines 
mark the chunk of the score to which this abbreviat-
ed notation applies.

15. r., 1–6: the notation of the rhythm  (cf. bar 3)
r., 1–3: 
r., 5–8 (in the first print 4–6): 

16. r., 2–6: 



445

7. Polonez Es-dur 
Polonaise in E-flat major

As far as its style is concerned, the composition is close to the sonatinas written by the immediate followers of the 
First Viennese School. Chord figurations typical for the piano texture, hand crossing employed over long passages 
in the Trio movement and relatively fast and wide hand leaps, intended to be performed within a short time, belong 
to Elsner’s modest but frequently employed repertoire of more advanced technical means and virtuoso tricks.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published in Wybór, 1805 issue 12 has been accepted as the base source for 
the present edition.

The horizontal format, 4°; measurements: 23 x 35 cm; plate measurements unclear; [2], 19 p.

Apart from the title page, the print contains the following works: Józef Elsner, Muzyka baletowa [Ballet music] from 
the melodrama Nurzahad for the pianoforte (pp. 1–9), Maciej Kamieński, Andante in F major for the pianoforte 
(pp. 9–13), Józef Elsner, Polonaise in E-flat major for the pianoforte (pp. 13–15), Józef Elsner, Polonaise in B-flat ma-
jor for the pianoforte (pp. 16–17), Józef Elsner, Andantino (“W raiu naszego Proroka” [In our Prophet’s paradise]) 
from the melodrama Nurzahad for voice with pianoforte accompaniment (pp. 18–19).

Copies of the print: PL-Kj 1347 III Mus.; PL-Wn Mus.II.20723. Cim.; PL-Wp n. 655/12 Cim.; PL-Tu V 2182.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 36; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 84, 320 item 22; Burhardt, Polonez, 
p. 159 item 596.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 101–103 item 8.

II. D a t i n g

Polonaise in E-flat major was written during the composer’s stay in Warsaw, most probably in 1805.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

All the three notes in triplets (the Polonaise, bars 13 and 14) are joined with slurs and annotated with the number 3.

Different indications of dynamic accents  and  (forzando) have been retained even in analogous or repeated 
bars of the composition; the same applies to staccato indications in the Trio, bars 24 (vertical strokes) and 25 (dots), 
despite their absence in the analogous bars 6 and 7, because there are no sufficient reasons for imposing uniform 
notation in those places.

In bar 7 of the Polonaise in the right hand, the slur extended over the 6th and 7th notes refers to the entire group of 
four semiquavers (notes 5–8).

T h e  P o l o n a i s e

15. r., 4–5: 
17. l., the entire bar in the left hand is notated in the bass

clef
18. r., 3–4: 

19. r., 1, 2: staccato has been added by analogy with bar 15
r., 4–5: 

after 20. between the staves: Dal Segno (bars 5–12)

[the headline title above the third staff from the top of 
the page:] Polonez przez J. Elsnera [Polonaise by J. Elsner]

1. r., 2–5: 
l., 3–5: 

T h e  T r i o

[above the highest staff:] Trio

4. r., the notation of the rhythm: 
l., 1–4: slur indicating legato has been inserted by 
analogy with bar 16

5. r., 1–4: 
6. r., the notation of the rhythm: 

7. r., 2–6: 
8. r., the notation of the rhythm: 
9. r., 2–7: 
10. r., 3–7: 
12. r., 1–4: 
14. r., 1–5: 
16. r., the notation of the rhythm:  (cf. bar 4)
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8. Polonez B-dur 
Polonaise in B-flat major

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published in Wybór, 1805 issue 12 (for information about the print, its 
description, contents and place of preservation see the commentary to Polonaise in E-flat major no. 7) has been 
accepted as the base source for the present edition.

Lit. Elsner, Sumariusz, p. 59 item 36; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 84, 320 item 23;

Burhardt, Polonez, p. 159 item 597.

A modern edition: Polska muzyka klawiszowa, pp. 93–95 item 5.

II. D a t i n g

Like the previously described Polonaise in E-flat major no. 7, this composition was written in Warsaw, most probably 
in 1805.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

Indications of tempo are missing in the entire score.

Triplets (the Polonaise, bars 2 and 6; the Trio, bars 3 and 17 in the repetition) are marked with a slur and the number 3.

In bar 8 of the Polonaise in the left hand, only the upper pitches of the octaves are notated; the necessity to play the 
lower pitches is indicated by the word octava below. In bar 9, the left hand in the octaves is replaced by horizontal 
lines that require the pianist to continue playing the octaves. It can be surmised that this abbreviated notation ap-
plies also to bar 11 (as is assumed in the present edition), and possibly extends to the following bar.

In bars 19 and 20 of the Polonaise, the original notation of the left hand, which is different in these two bars, has not 
been standardized as there is no need to show preference for any of the versions by adjusting the other.

All grace notes have a value equal to half the value of the principal note they precede, and they are not joined to the 
principal note with a tie. In bar 12 in the right hand, the ornamental notes can be interpreted as a long appoggiatura, 
which is presented as ossia in the present edition.

Missing articulation marks in the first passage of the Trio and, consequently, in its repetition at the end of the Trio 
have been supplemented. As a result, the score and the music have been standardized as there were no arguments 
against imposing the chosen interpretation.

2. r., 3–6: 
4. r., 1–12:  supplemented by analogy with bar 22

l., 1: 
5–7. r., 1–2: 
9. r., 6–9: 
10. r., 2–4, 6–8, 10–12: 
13. r., 1–6: the notation of the rhythm: 

r., 2–4: 

14. l., 1, 3, 5 (the lower note): c1

19. r., 2–4: 
20. r., before 3:  at the level of pitch c2

l., 4: a redundant  before d1

21. r., 1–2: 
22. r., 2–9: 
after 22. between the staves: Dal Segno (bars 5–12)

T h e  T r i o

[above the last staff on p. 14:] Trio

1. above the upper staff: scerzando.
3. r., 3–6: 
7. r., 2–3: 

r., 6–7: 
8. r., 2–4: 
10. r., 3–6: 
11. r., 1–3: 

12. r., 2–5: 
14. r., 2–7: 
16. r., before 2:  (shifted back by one quaver)
21. r., 2–4: in the present edition, the slur extends above

the notes 2–8 by analogy with bar 3.
22. r., before 2:  at the level of pitch d
25. r., 2–3: 

l., before 4: the indication of the bass clef is missing
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9. Polonez B-dur na temat opery  
Axur, król Ormus  Antonia Salieriego 

Polonaise in B-flat major on the theme from  
the opera ‘Axur, re d’Ormus’ by Antonio Salieri

I. S o u r c e s

No autograph is known. The print published in Trois Polonaises / arrangées pour le Clacvecin / Composées et Dediées 
/ A MADAME / ANGELIQUE SCHRÖDER / NÉE TAUBER / Par / Joseph Elsner. / No 2356 / A OFFENBACH s/M, / 
chez Jean André Prix 30 ж [1807]has been accepted as the base source for the present edition.

The horizontal format, 4°; measurements: 24 x 32 cm; plate measurements: 20 x 26 cm; plate no. 2356; 7 p.

The print contains the following works: Polonaise in B-flat major (pp. 2–3); Polonaise in E-flat major (pp. 4–5); 
Polonaise in C major (pp. 6–7).

A copie of the print: PL-Wp Mus. n. 660 Cim.

Lit.: Burhardt, Polonez, p. 160 item 598.

The work has not been published in recent times.

II. D a t i n g

The composition was written in Warsaw in 1807 at the latest; the precise date of creation is difficult to ascertain. The 
world premiere of Axur, re d’Ormus, an operatic dramma tragicomico in five acts by Antonio Salieri, took place at the 
Burgtheater in Vienna in 1788. The Italian libretto was written by Lorenzo Da Ponte, who drew upon the work Tara-
re with a libretto by Pierre Augustin de Beaumarchais. As early as in the next season, the opera was staged in Warsaw 
by an Italian troupe, and from 1793 onwards it was performed by Polish artists in Wojciech Bogusławski’s transla-
tion. Elsner became familiar with this work in Vienna some time between 1789 and 1791; in 1795, he incidentally 
came across this opera in Lviv, where Wojciech Bogusławski was planning to stage it.19 After moving to Warsaw in 
1799, Elsner conducted many performances of this opera as the conductor of the orchestra of the National Theatre. 
Salieri’s work enjoyed great popularity in Warsaw, belonged to the favourite and most frequently staged operatic 
works and remained on the repertoire of the National Theatre for many years. In the years 1802–1807, Elsner con-
ducted at least 30 performances, including guest appearances in Poznań and Kalisz.

It cannot be excluded that the Polonaise in B-flat major, just like the two other polonaises (in E-flat major and in 
C major) published in the same edition by Jean André’s printing house in Offenbach, had already been completed 
before Elsner’s journey to Germany and France in 1805. We know that he took with him several of his own compo-
sitions, including some short works for the piano, which he intended to publish in print after establishing contacts 
with publishers abroad.20

19 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 32, 39.
20 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 97n. 

[The headline title above the upper staff:] Polonez przez 
J. Elsnera [Polonaise by J. Elsner]

3. r., above 2: 
8. l., below 3–6 (b-flat a-flat g g-flat): octava.
9. r., 4–6: 

l., below 1–6 horizontal lines that extend the applica-
tion of the indication octava

19. r., 2–5: 
22. r., 2–7: 
after 22. between the staves: Dal Segno (bars 5–14)

T h e  P o l o n a i s e

T h e  T r i o

[above the upper staff:] Trio

1. between the staves: dolc.
l., 1–5: 

8. r., 4: e-flat 2

9. r., 2–4: 
9 and 10. r., 1–6: the notation of the rhythm: 

10. r., 2–8: 
15. r., 5/16. 1: 
17. r., 5/18. 1: 
20. r., 2–7: 
21 and 22. r., 2–6: 
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III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The composition, moulded in the style of Haydn and Mozart, has a typical form of a polonaise, but without initial 
introductory bars. It begins with the main theme, which appears first as movement A (bars 1–10) and is repeated 
later after movement B (bars 19–30). In the first print, abbreviated notation is used as two initial bars after move-
ment B are written out in full, but the remainder of the composition is referred to by the sign (literally: dal Segno) 
placed at the beginning of bar 3. In the present edition, we include the full score of the composition instead of the 
abbreviation.

Indications of tempo are missing.

In bar 10, an incorrectly notated grace note distorts the cadence typical of the polonaise form. The cadential melodic 
turn characteristic for the polonaise requires here an appoggiatura (wrongly notated in the first print at the level of 
the g 2 pitch) with the minim value used as a long appoggiatura and preceding the b-flat2 pitch.

T h e  P o l o n a i s e

[the headline titles: before the first accolade:] Nro 1. /
Polonaises

[above the upper staff :] de l’Opera ‘Axur Roi d’Ormus’

5. r., 2: 
l., 9–12: 

6. r., above 1: 
9. r., 6–10: 

r., 11/10. 1: 

10. r., 5: a grace note  (g 2)
r., 6:  (b-flat 2)

13–15. l., 1–6:  (broken beams with abbreviated no-
tation)

16. l., 1–4:  (broken beams with abbreviated nota-
tion)

20. l., 1–4: 
l., 5: b-flat (replaced with d1 by analogy with bar 2)

after 20. between the staves: dal Segno (bars 3–10)

T h e  T r i o

[above the first accolade:] Trio

1. r., 2–7: 
5 and 6. r., 1–4: 

7. r.: a redundant  before b1

11. r., 1–5, 7–9, 11/12. 1: 
after 12. between the staves: Trio Da Capo (bars 1–8)

10. Polonez Es-dur 
Polonaise in E-flat major

I. S o u r c e s

No autograph is known. The print published in Trois Polonaises / arrangées pour le Clacvecin / Composées et Dediées / 
A MADAME / ANGELIQUE SCHRÖDER / NÉE TAUBER / Par / Joseph Elsner. / No 2356 / A OFFENBACH s/M, / 
chez Jean André Prix 30 ж [1807] has been accepted as the base source for the present edition (for information about 
the print, its description, contents and place of preservation see the commentary to Polonaise in B-flat major no. 9).

Lit.: Burhardt, Polonez, p. 160 item 599.

The work has not been published in recent times.

II. D a t i n g

The composition was written in Warsaw, most probably shortly before its publication in Offenbach in 1807. It cannot 
be excluded, however, that the Polonaise was written before Elsner’s journey to Germany and France in 1805. It is 
certain that Elsner visited Jean André’s printing house in Offenbach during his sojourn in Germany.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

In the Polonaise indications of tempo are missing.

In the first bars of the introduction, dynamic indications  and , notated in the first print with little precision, 
are ambiguous and therefore susceptible to different interpretations. It refers especially to the dynamic marks  
placed at the beginning of bars 1 and 2. The musical context and articulation of these passages suggest that the  
indication may refer to the first half of the bar (quavers 1–3), while the  indication should be applied to the second 
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half (quavers 4–6). The indication , placed halfway through bar 3, can be interpreted in a similar way.

In the repeated pairs of bars 5–6/7–8 and 13–14/15–16, the articulation has been made uniform by supplementing 
the missing slurs.

Despite replacing the bass clef at the end of bar 5 in the left hand with a treble clef, a bass clef was placed in bar 6 at 
the beginning of the lower staff along with accidentals typical for the E-flat major key; at the next opportunity, the 
bass clef was replaced with a treble clef.

Although the Trio is maintained in a key parallel to that of the Polonaise, it is different in terms of character (the 
designation scherzando between the staves) and texture (staccato in the left hand, marked with small vertical strokes, 
slightly tapering towards the upper end, and the indication staccato below the lower staff). In the present edition, 
the vertical strokes have been retained only in the places in which they appear in the first print; they have not been 
provided in other passages in this part of the composition, even if their presence would be justified by similarity of 
themes and texture (e.g. bars 7 and 8).

The phrasing slurs in the opening part of the Trio, placed in the right hand (bars 1–4), are notated carelessly and 
imprecisely in the first print. Their notation has been standardized by supplementing missing slurs, based only on 
the notation of analogous chunks of the score.

T h e  P o l o n a i s e

[before the first accolade:] Nro 2 / Polonaises

2. r., 2–4: 
5 and 7. r., 1–7: the notation of the rhythm: 
6. r., 8–10: 
13. l., 1–2, 3–4, 5–6: broken beams 
14. r., 3–5: 
l., 1–2: a broken beam 

15. l., 1–2, 3–4, 5–6: broken beams 
16. r., 3–7: 

l., 1–2: a broken beam 
17 and 18. l., 1–2, 3–4, 5–6: broken beams 
19 and 20. l., 1–2: a broken beam 
l., 3–6: a broken beam 
after 20. between the staves: dal Segno (bars 5–12)

11. Polonez C-dur 
Polonaise in C major

I. S o u r c e s

No autograph is known. The print published in Trois Polonaises / arrangées pour le Clacvecin / Composées et Dediées 
/ A MADAME / ANGELIQUE SCHRÖDER / NÉE TAUBER / Par / Joseph Elsner. / No 2356 / A OFFENBACH s/M, / 
chez Jean André Prix 30 ж [1807]has been accepted as the base source for the present edition (for information about 
the print, its description, contents and place of preservation see the commentary to Polonaise in B-flat major no. 9).

Lit.: Burhardt, Polonez, p. 160 item 600.

The work has not been published in recent times.

II. D a t i n g

Like the previously described polonaises, in B-flat major and in E-flat major, the work was written in Warsaw, most 
probably shortly before its publication by Jean André’s printing house in Offenbach in 1807. It can be speculated, 
however, that the Polonaise was written a short time earlier, before Elsner’s journey to Germany and France in 1805 
or to celebrate his departure.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The first print contains a number of significant mistakes in the score. The rhythmic turns of the opening fragments 
of bars 1, 2, 6, 8, 21 and 22 are incorrectly notated. As a result, it became necessary to make crucial modifications 
and to standardize these passages. After it had been assumed that the initial notes in bars 1 and 2 of the right hand 
in the introduction to the Polonaise and in bars 21 and 22 of the left hand in the second part of the Polonaise have 

T h e  T r i o

[before the first accolade:] Trio

2. r., 2–3, 5–8: 

after 12. between the staves: Trio da Capo (bars 1–6)
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the value of a dotted quaver, the notation of the three or four (like in bar 2) notes that complete the value of the first 
quarter in the bar had to change (cf. the detailed list of corrections). Consequently, the analogous rhythmic turns in 
bars 6 and 8 (and in the corresponding bars 23 and 24 of the repetition) of the right hand have been made uniform 
by lengthening them by a half with an added augmentation dot, which increased the value of the first quaver notes 
(d2 and c 2). In bar 21 of the left hand, the rhythmic pattern of notes 2–4 (a triplet?) is interpreted as an inaccuracy 
of printing and in this case notation has been adjusted to match the bars listed above, in a way consistent with the 
accepted solutions.

The notation of rhythm in the right hand and in bars 1 and 2 of the left hand, where the initial notes have augmenta-
tion dots, has been adjusted to the original version of the values that make up the first quarter in the bar by omitting 
the augmentation dots (like in bars 6 and 8 of the right hand).

Reducing the value of notes in the discussed passages sharpens the rhythm and, when the opening notes of the 
second quarter of a bar are more emphasized, the reductions lend a more decisive and energetic expression to the 
whole composition.

The accepted interpretation is consistent with analogous rhythmic patterns used by Elsner in his Polonaise in G 
major on the theme of a French song, written in 1816 (cf. the present edition; Arrangements, no. 6). It is justified to 
claim that this composition reveals the composer’s genuine intentions, because it was definitely easier for Elsner to 
supervise the process of publication in Antoni Płachecki’s engraving workshop than in Jean André’s printing house 
in Offenbach, where Polonaise in C major was issued. Also, in the former case the composer could be more attentive 
and careful in his efforts.

The first part of the Trio (bars 1–8 and the corresponding bars 17–24) is shifted to the higher octave, which is indi-
cated in André’s print with the abbreviation 8va and a wavy symbol, which delineates the scope of the shift.

T h e  P o l o n a i s e

12. Polonez f-moll 
Polonaise in F minor

In terms of style, the Polonaise represents a late stage in the evolution of Elsner’s piano works. Unlike in his earlier 
compositions, Elsner more frequently explores the potential of the instrument by using a variety of its registers, as 
well as introduces various textural devices, which nevertheless do not depart significantly from the classic patterns. 
Also noteworthy is the exceptionally wide pitch range including six octaves (from F in the Polonaise to f 4 in the Trio).

I. S o u r c e s

A

A manuscript (an autograph?) dated on ca. 1821 has been accepted as the source base for the present edition.

[The title card:] Taniec Polski / ułożony / na / Piano-forte / and / Ofiarowany / Jaśnie Wielmożney Konstancyi z Łąc-
kich / Tymowskiéy / przez / J. Elsnera [A Polish dance composed for the pianoforte and dedicated to the Most Hon-
ourable Konstancja Tymowska née Łącka by Józef Elsner].

[before the first accolade:] Nro 3 / Polonaises

1. r., 1: every note in the e1-g1-c2 chord with augmenta-
tion dots
r., 1–4: the notation of the rhythm: 

2. r., 1: both notes in the g1-d2 dyad with augmentation
dots
r., 1–5: the notation of the rhythm: 

3. r., 3–7: 
5. r., 4–7: 
10. r., 1–5: 
11. r., 6–11: 
21. l., 1–4: the notation of the rhythm: 
22. l., 1–4: the notation of the rhythm: 
after 22. between the staves: dal Segno (bars 5–12)

T h e  T r i o

[before the first accolade:] Trio

1. r., 2–3: 
7. l., before 3 (e): 

14. r., 9–11: 
after 16. between the staves: Trio Da Capo (bars 1–8)
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Below there is a note in ink: 786.2.085:091

The horizontal format 4º; measurements: 24,5 x 36,5 cm; 2 cards, eight five-line systems on each page.

The manuscript: PL-Wp Mus. n. 664.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 85, 321 item 28; Burhardt, Polonez, pp. 160–161 item 601.

Auxiliary sources:

B

A print. [The title card:] Dwa / POLSKIE TAŃCE / ułożone na / Piano Forte / and ofiarowane / Jaśnie Wiel: Konstan-
cyi z Łąckich / Tymowskiey / przez / J. ELSNER / Warszawa / Nr 207 Litografii Letronne przy Ulicy Miodowey Cena f. 2. 
[Two POLISH DANCES composed for the pianoforte and dedicated to the Most Honourable Konstancja Tymowska 
née Łącka by Józef Elsner, Warsaw, Letronne Litography in 207, Miodowa street, the price: 2 f(lorins)], Warsaw, be-
fore 25 October 1821; plate no. 207.

The horizontal format 4º; measurements: 21 x 30 cm; 5 p.

Apart from the title card, the print contains the following works: Polonaise in F minor (pp. 2–3) and Polonaise in 
B-flat major (pp. 4–5)

A copie of the print: PL-KAam 30778 S.

Lit.: Burhardt, Polonez, pp. 160–161 items 601–602.

A modern edition: Polonaise na fortepian f-moll [The Polonaise in F minor for the piano], in: Nowak-Romanowicz, 
Elsner 1957, Dodatek nutowy [A score supplement], pp. 64–66.

II. D a t i n g

Both Polonaise in F minor (here no. 12 ) and Polonaise in B-flat major (no. 13) are among Elsner’s last polonaises 
for the piano. They were written in Warsaw in April or May of 182121 and were dedicated to Konstancja née Łącka 
(ca. 1800–1858), most probably on the occasion of her marriage with Tomasz Kantorbery Tymowski (1790–1850), 
who was a member of the Sejm in the years 1830–1831. Their wedding ceremony took place in Skotniki on 16 April 
1821.22

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The notation used in the manuscript (A) is distinctive. In the Polonaise the clefs, key signatures and metric indi-
cations are notated only at the beginning of the composition in bar 1. The subsequent five-line systems are joined 
only with an accolade, with an indication ( ) placed at the first accolade to imply that the initial notation is to be 
repeated. The same notation is used in the Trio, which is maintained in a parallel key with changed mode (F major). 

In both sources, the carelessly and inconsistently engraved ties that embrace the extreme notes in ascending passa-
ges in both hands (notes 1–9 in bar 1 and 1–8 in bar 3) are interpreted as indications of legato articulation, especially 
as in source B the ties reach beyond the irregular groupings marked with numbers 7 and 6: a septuplet (bar 1) and 
a sextuplet (bar 3).

T h e  P o l o n a i s e

21 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 85.
22 Cf. KW 10 May 1821, issue 111. 

[above the beginning of the first staff:] A – Polonaise 
B – Polonez

[before the first accolade:] B: No 1

1. r., l., B, 1–9: 
l., B, 6–8: missing 

2. r., B, 1: augmentation dot only at g1

r., B, 2–4: 
3. r., l., A, 2–8: 

r., l., B, 1–7: 

4. r., B, 1: augmentation dot only at a1

r., 2–4: 
5. r., A B, 6/6. 1–4: 
6/7. above the line dividing the bars: A: dol:

B: dolce.
7. r., B, 1–5: 

between 5 and 6: 
8. r., A, 5–11: 

r., B, 5–10: 
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13. Polonez B-dur 
Polonaise in B-flat major

The composition is Elsner’s last preserved polonaise for the piano. Solemn in character, it is remarkable through 
a diversity of piano technique employed by the composer. The work reaches beyond the relatively simple style asso-
ciated with Mozart and has evident characteristics of the brillant style.

I. S o u r c e s

A print by Ludwik Letronne, a Warsaw printer, has been accepted as the base source for the present edition.

[The title card:] Dwa / POLSKIE TAŃCE [...] (for information about the print, its description, contents and place of 
preservation see the commentary to Polonaise in F minor no. 12, source B).

Lit.: Burhardt, Polonez, pp. 160–161 item 602.

The work has not been published in recent times.

II. D a t i n g

Like Polonaise in F minor, Polonaise in B-flat major was written in Warsaw in April or May 1821, most probably 
on the occasion of the wedding of Konstancja née Łącka (to whom the composition is dedicated) and Tomasz 
Kantorbery Tymowski (cf. the commentary to Polonaise in F minor no. 12).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

In bar 18 of the Polonaise the combined dynamic indications ( ), notated at the beginning of the bar, have been 
interpreted as a result of sloppy printing. Consequently, they have been separated; the  indication refers now to the 
first note, while  applies to the remaining notes in the bar.

In Trio grace notes (bars 11 and 13) have half the value of the note they precede.

For stylistic reasons, ornaments play a significant role in the Trio. What attracts attention is the trill used in the main 
theme and in the recapitulation (bars 6 and 23). Trills were rarely used by Elsner in his compositions for the piano, 
and its use in a polonaise for the piano is quite exceptional.

In consideration of the character of the composition, it has been decided to preserve the original manner of using 
a slide (grupetto) only in the recapitulation (bar 19) instead of making the notation uniform by analogy with the 
corresponding passage in the theme (bar 2). The notation of the first print has remained unchanged.

10. r., B, 12: staccato mark in the form of a small stroke
( ) above the head of the note

11. r., B, above 2: 
13. above the beginning of the bar: A – dol:

B – dolce.
r., B, 2: 

14. r., A B, 2: 
15. r., A B, 6/16. 1: 
16. r., A B, 2–4: 

r., B, above 6 and the quaver rest: 

18. r., A B, 4–10: 
20. r., B, 5–10: 
21. above the beginning of the bar: A – dol:

B – dolce.
22. r., B, 4/23. 1: 
26. r., B, before 6: 
after 26. A, the bottom margin: Dal Segno (bars 8–16)

B, at the end of the bar, between the staves: Dal Segno 
(bars 8–16).

T h e  T r i o

[above the first accolade:] A – Trio

[before the first accolade:] B – Trio

1. above the beginning of the bar: A B – dolce
5. r., A B, 1–5: 
7. l., B, 2, 4, 6: redundant downward stems at the heads

of the notes.
8. r., B, 5–6: 
9. r., A, 2–6: 

9, 10 and 11. r., A, 1: grace notes 
10 and 11. r., B, 1: grace notes 
12. r., A B, before 8: 
13. l., A, 1-3: the d-f-a-flat triad

l., A, 5: the dyad d-f (unclear)
17. r., B, 1-6: 
18. r., B, 1-4: 
after 19. A B, between the staves: Pol: da Capo
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1. above the upper staff: dolce.
r., 2/2. 1:  (cf. bars 18/19)

2. r., 2–6:  (cf. bar 19)
9. r., 2–4:  (cf. bar 26)

r., 4: 
r., 5: 

10. r., 6/11, 1: 
11. r., 1: a grace note 
12. r., 2–5: 

r., 6/13, 1:  (by analogy with bar 10)
13. r., 1: a grace note 

16. r., 8/17, 2: 
l., 1–3: a beam 

17. r., 3–12: 
18. r., 2/19. 1: 
19. r., before 2: 

r., 2–6: 
20. r., 1–3: 
23. r., 1: a trill (cf. bar 6)
26. r., 2–4: 

at the end of the bar below the lower staff: Pol: da Capo

T h e  P o l o n a i s e

[above the beginning of the first staff:] Polonaise

[before the first accolade:] No 2

1. r., 6–8: staccato dots above the heads of the notes
4. r., 3–5: 
5. above the upper staff: dolce

r., 1–2, 4–5, 7–8: 
7. r., 1–2, 4–5, 7–8: 
8. r., 6–8: 
15. l., 2–4: 
17. l., 1–4: 
18. r., l., 1: 

r., 2–4: 
20. r., 6–8: 
21. r., 1–2, 3–5, 7–8: 
22. r., 1–2, 4–5, 7–8: 
25. r., 2–4: 
27. r., 1–4: 

r., before 7: 
30. 1–4, between the staves: graphic indication of decre-

scendo ( )

after 30. at the end of the bar above the lower staff: dal 
Segno (bars 5–14)

T h e  T r i o

ARRANGEMENTS

1. Polonez E-dur na temat uwertury  
do opery Lodoiska  Rudolpha Kreutzera 

Polonaise in E major on the theme of the ouverture  
from the opera ‘Lodoiska’ by Rudolphe Kreutzer

The Polonaise is an original transcription for the piano of a polonaise originally intended for the orchestra, pub-
lished in the form of instrumental parts as: Deux polonaises à grand orchestre composées d’après l’ouverture de l’opera 
Lodoiska de Kreutzer et la marche de l’opera Les deux journées de Cherubini. Offenbach a/M, J. André [1807. pub-
lisher’s number] 2335. 4º (A copy of the print preserved in: PL-ŁA DM 41; US-NYp Drexler 5864). Elsner’s piano 
duo arrangement of this Polonaise has also survived (see the section ‘Piano duo works. Polonaises’ in this edition, 
4. Polonaise in E major).

I. S o u r c e s

No autograph is known. This edition is based on the first print published by Elsner:

Taniec Polski / z Robiony z Ulubioney Symfoniy Opery / LODOISKI / przez / JOZEFA ELSNERA / w Warszawie u El-
snera i Kompaniy. Zło. Pol. 2. [A Polish Dance / written on the basis of a most popular symphonic opera / LODOISKA / 
by / JOZEF ELSNER / printed in Warsaw by Elsner and Company. 2 Polish zlotys.] Warsaw 1805.
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The horizontal format, 4º; measurements: 24 x 35 cm., plate measurements: 20,5 x 28 cm; publisher’s number 22; 7 p.

Copies of the print: PL-Wp Mus. n. 663 Cim.; PL-KÓ N 246.18 (a defect: pp. 3–6 missing); PL-Tu V 218.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 57 item 15; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 81–82, 319 item 15; Burhardt, Polonez, 
p. 164 item 611.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The orchestral version of the polonaise that was the basis for the piano arrangements for two and for four hands, 
based on the theme of the ouverture of the opera Lodoiska by Rudolphe Kreutzer from 1791 (this opera must not 
be confused with another opera with the same title, written by Luigi Cherubini in the same year; its Warsaw pre-
miere, prepared by Elsner, was staged at the National Theatre on 2 December 1804; Kreutzer’s Lodoiska was never 
performed in Warsaw) was performed at the National Theatre in Warsaw on 21 January 1804 during the premiere 
of Elsner’s one-act opera Mieszkańcy wyspy Kamkatal [The Inhabitants of the Kamkatal Island] to a text by Ludwik 
Dmuszewski; the performance was mentioned in the local press23. The part of violin soloist was performed by the 
composer himself, playing as a member of the orchestra of the National Theatre. The polonaise under discussion 
was inserted into theatrical performances on other occasions as well. For example, we know that it was performed 
during the staging of the historical and military drama Oblężenie miasta Odessy [The Siege of Odessa] by Jean Boirie, 
translated by Ludwik Dmuszewski, which was also mentioned by the Warsaw press.24

Like its orchestral version, the piano arrangement of the Polish Dance was written in Warsaw in 1804, but was not 
published by Elsner until the next year. No subsequent editions of this composition are known.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

In bar 16 of the Polonaise (and consequently in bar 41) the left hand in the first print is notated in the treble clef.

T h e  P o l o n a i s e

23 GW 31 January 1804 no. 9 (suppl., p. 149). Cf. Szwankowski, Teatr, p. 105, Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 81–82.
24 GW 10 July 1804 no. 55 (suppl., p. 967).

before the first accolade: Polonez

8. r., 5–6: 
26. r., above 2: 
34. between the staves: stocato
41b. r., 1–24: missing 
41b and 43. l., before 2 (at the beginning of the 3rd quar-

ter): 
45–49. r., 1–24: missing 
47. l., before 2: 
49. l., before 2:  (instead of before 3)
50. l., 2–5: a broken beam 

51 and 53. l., before 1: 
52. l., 2–5: a broken beam 
54. r., 1–4: a broken beam 
55. l., 1–3: a broken beam 
57 and, 61. r., above 2: 
63 and 64. l., 1–6:  ( )

69, 70, 73 and 74. r., before 3 (at the beginning of the 3rd

quarter): 
77. r., 1–6: beams 

after bar 88 between the staves: Seque. Trio

T h e  T r i o

before the first accolade: Trio

8. l., 2–3: 
21 and 22. l., 1–4: broken beams 
23. l., 1–2: a broken beam 
32. r., 2–4: 

33. r., 2–12: 

the recapitulation of the Polonaise after the end of the 
Trio is indicated in the first print by the text Polonez da 
Capo al Segno (bar 9)
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2. Polonez E-dur na temat marsza z opery  
Les deux journées (Woziwoda) Luigiego Cherubiniego 

Polonaise in E major on the march theme  
from the opera ‘Les deux journées’ by Luigi Cherubini

The Polish Dance based on the march theme from the opera Les deux journées by Luigi Cherubini is Elsner’s arrange-
ment of a polonaise originally intended for the orchestra (for edition as instrumental parts, see the commentary to 
1. Polonaise in E major above). Like in the case of the previous composition, Elsner’s piano duo arrangement of this 
polonaise has also survived (see the section ‘Piano duo works. Polonaises’ in this edition, 5. Polonaise in E major).

I. S o u r c e s

No autograph is known. This edition is based on the first print published by Elsner:

Taniec Polski / Zrobiony z Marsza Opery Woziwody / Offiarowany / W: J: P: Woyciechowi Bogusławskiemu / i Exekwo-
wany w dzień Imienin Jego / przez / Jozefa Elsnera / w Warszawie 23 kwietnia 1805 [A Polish Dance     / written on the 
basis of the opera Les deux journées / dedicated to Mister Wojciech Bogusławski / and performed on his name day / by / 
Józef Elsner / in Warsaw on 23 April 1805].

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 35 cm; plate measurements: 20,5 x28 cm; publisher’s number: 43; 5 p.

Copies of the print: PL-Wp Mus. n. 659 Cim.; PL-KÓ N 246.17 (with a changed title page: Taniec Polski / Zrobiony 
z Ulubionego Marsza Opery / Woziwody / przez / Jozefa Elsnera / w Warszawie u Elsnera Zło: 1½ [A Polish Dance / 
written on the theme of the favourite march from the opera / Les deux journées / by / Józef Elsner / and engraved in 
Warsaw in Elsner’s workshop 1½ Polish zlotys]).

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 57 item 15; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 320 item 16; Burhardt, Polonez, p. 164 
item 612.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

Luigi Cherubini’s historical opera in three acts titled Les deux journées, ou Le porteur d’eau, written to a libretto by 
J. N. Bouilly, had the world premiere in France at the beginning of 1800 and was staged for the first time in Poland 
on 7 April 1804; later, it was performed many times with the title Dwa dni trwogi, czyli Woziwoda paryski [Two 
Days of Terror, or a Parisian Water Carrier] and the text by Wojciech Bogusławski.25 The orchestral version of the 
Polonaise, based on the theme of the march from this opera, was written in Warsaw in 1804. In all probability, in 
the same year Elsner wrote a transcription of this composition for two hands, which was printed in his engraving 
workshop and dedicated to the director of the National Theatre in Warsaw, Wojciech Bogusławski, on his name day 
(23 April). No subsequent editions of this composition are known. In 1807, Jean André published an arrangement 
of this polonaise for four hands in Offenbach (see the section ‘Piano duo works. Polonaises’, 5. Polonaise in E major).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

Agogic indications and indications of tempo are missing.

For reasons related to interpretation, articulation plays a vital role in the Polonaise. In particular, relatively long pas-
sages are intended to be played in the staccato fashion, which is indicated with dots above the heads of the notes or, 
in several places (bars 1, 23 and 51), with textual indications (stocato) below the lower staff. Therefore, it is justified 
to suppose that the indications of staccato articulation refer primarily to the left hand (the Polonaise, bars 1–12 and 
51–62). In the present edition, the original indications have been retained and only a few have been supplemented 
in square brackets by analogy with corresponding passages.

All grace notes have the value of a half of the principal note (which has been left unchanged in the present edition. 
The only exception is the unslashed grace note with the value of a quaver in the Trio in bar 29 ( ). None of the grace 
notes are joined with ties to the principal notes that follow them, except the grace note in bar 4 of the Polonaise.  
In this isolated case the tie can be interpreted as an articulation mark or as a misprint; the latter interpretation is 
more likely because the tie does not appear in a corresponding place (in bar 54).

25 Cf. Szwankowski, Teatr, p. 255 item 86.
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A characteristic element in the course of the melody are trills in the initial quarters of bars 2 and 5 and their repeti-
tions (bars 15 and 17, and 53 and 54). Their realizations can vary, but it seems more likely that they should start with 
an upper major second of the principal note.

T h e  P o l o n a i s e

before the first accolade: Polonez

1. below the lower staff: stocato (cf. bars 23 and 51)
4. r., 5: a grace note 

r., 5–6: 
7. l., 5–6: a broken beam 
12. r., 3 and 6: grace notes 
22 (72). l., 1–4 (the entire bar): in the treble clef
23. below the lower staff: stocato (cf. bars 1 and 51)
31. r., 1–7: the notation of the rhythm 
33. l., 4: unnecessary repetition of  before fis and dis in

the same bar
34. r., 2–5: 
35. r., 1–7: the notation of the rhythm 

38. r., 2–5: 
r., 4–6: a broken beam 

43 and 44. l., 1–3, 4–6: a broken beam 
l., 4–7: a broken beam 

51. below the lower staff, below 2: stocato (cf. bars 1 and 51)
54. r., 5: a grace note 

l., 3–6: a broken beam 
55 and 56. l., 1–6: beams 
57. l., 1–6: a broken beam 
60. r., 2–5: a beam 
62. r., 3 and 6: grace notes 
62. between the staves: dal Segno (bars 13–22)

before the first accolade: Trio

5 (47). r., 3–4: 
6 (48). r., 1–7: the notation of the rhythm 
11 (53). r., 1 and 2 joined with one broken beam 

r., 6–14: 
l., 1 and 2 joined with one broken beam 

12 (54). l., 1–4: 
13 (55). r., 1–2, 4–5, 7–8: 

r., above 9: a staccato dot
l., 1–5: 

14 (56). r., 1–2, 4–5, 7–8: 
16 (58). above the upper staff: Fine
19. r., 1–6: the notation of the rhythm 

20. l., 1–4: 
21. r., 1–7: the notation of the rhythm 
24–28. l., 1–6: missing 
25. r., 3–4: 
29. r., 1: a grace note 

r., 2–3: 
l., above 1: 

31 and 34. r., above 2: 
39. r., 1: a grace note 
42. r., 1, 3, 5: grace notes 

at the line ending the bar the symbol indicating the 
repetition of the 2nd part of the Trio is missing

after 42. between the staves: da Capo (bars 1–16)

T h e  T r i o

3. Uwertura do opery Siedem razy jeden 
The ouverture to the opera ‘Seven Times One’

I. S o u r c e s

The composition is Elsner’s transcription for the piano of his ouverture. As the original version for the orchestra has 
not survived and the original source for the piano reduction is unknown, the only source available for the authors 
of the present edition is Elsner’s edition printed in Warsaw in 1805.

[The title page missing, the title of the ouverture placed on the first page with the score before the first accolade:] 
Overtura [Ouverture], [at the top of the page:] z Komedio=Opery SIEDM RAZY IEDEN / przez J. Elsnera [from the 
comedy opera SEVEN TIMES ONE / by J. Elsner], [in the bottom margin:] w Warszawie u Elsnera. Zło: Pol: 1 gro: 15 
[in Warsaw at Elsner’s. 1 Polish zloty and 15 grosz].

The horizontal format, 4º; measurements: 22,5 x 32 cm; plate measurements: 20,7 x 27,8 cm; publisher’s number: 
36; 5 p.

Copies of the print: PL-Wn Mus.II.18505; PL-Wp Mus. n. 657 Cim.
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Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 45 item 9; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 121, 122, 290 item 12.

The composition has not been published in modern times.

II. D a t i n g

A one-act Elsner’s comic opera Siedem razy jeden [Seven Times One] (the title is sometimes tagged with czyli Próba 
charakteru [or a Trial of Character]) was composed in 1804 to a text by Ludwik Adam Dmuszewski. After a premie-
re on 14 December 1804 at the National Theatre in Warsaw26, its performances were resumed many times (by 1813 
the number of performances in Warsaw had reached 3527). Besides, by 1833 the opera had been staged in theatres 
in Poznań, Kalisz, Łowicz, Białystok, Petersburg, Cracow, Czarnowczyce and Lviv.

The leitmotiv of the opera is pouring ridicule on the custom of imitating French fashion by various circles in the 
Polish society, contrasted with adherence to genuine Polish customs and national traditions untainted with foreign 
influence. The main theme is reflected by the way particular protagonists are characterized by music. Hence the 
inclusion of the aria Niech kto jak się chce obrusza [Let them be annoyed if they wish] in the form of a polonaise, 
sung by Poczciwski, a representative of wholesome old traditions, as well as numerous themes borrowed from the 
krakowiak and a fragment of a popular 17th century hunting song Pojedziemy na łów [A Hunting We Will Go],  
interwoven into the ouverture as one of the themes.

Considerable popularity enjoyed by the opera, which was also staged in German by the German theatre in Warsaw 
in 1805, encouraged Elsner to publish a piano reduction of the ouverture, written probably by the composer himself 
and published together with six other fragments of the opera arranged for a voice with piano accompaniment (two 
of them were also arranged for a voice with guitar accompaniment), probably at the beginning of 1805.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The print executed in Elsner’s workshop contains a large number of various inaccuracies. The heads of the notes, 
especially those separated by one-second intervals in chords, are particularly challenging to editors as they overlap 
and make it difficult to interpret the score. In such cases, the notation of chords has been updated by placing the 
heads of the notes at both ends of the stems and thus changing the graphic form of the chords. These changes need 
not be marked in the detailed list of corrections.

A similar problem is caused by the printing of the heads of the notes, especially those placed below the staff with 
extra bottom lines added at levels disproportionate with the notation in the staff. A similar type of inaccuracy is 
found in bar 12, where the failure to add an extra line below makes it possible to interpret the last quarter in the left 
hand as a d1 pitch, which would be an obvious printer’s mistake.

Other errors include accidentals placed in front of wrong notes, e.g. in sequences of pitches immediately preceding 
the note to which the accidental applies (e.g. bar 104 in the left hand), or in chords before the adjacent lower or 
upper pitches (cf. e.g. bar 96 in the right hand).

A further category of inaccuracies in the print, which originated most probably through oversight, are ties notated 
mistakenly as articulation slurs in the spaces between adjacent staff systems. Such ties, which usually occur in the 
notation of both hands, start at the last note at the end of a system and should be prolonged until the first note at the 
beginning of the subsequent new system (cf. bars 12/13, 94/95, 118/119, 140/141, 179–180). Missing endings of the 
ties have been tacitly supplemented without recording such interventions in the detailed list of variants.

Like in the original notation, all graces have the value of a half of the principal note they precede. Dynamic marks are 
notated in the original with considerable precision and consistency, with only a few exceptions. It can be pointed out, 
however, that above the initial chord in bar 11 in the right hand a dynamic mark composed of joined letters  and  
(capitalized in print) appears. It seems likely that the form of the dynamic mark results from imprecise notation of both 
symbols, which have been separated in the present edition by analogy with the corresponding places in bars 1 and 6.

Occasionally, dynamic marks are shifted from their correct positions, which is relatively easy to adjust, especially if 
their correct placement is consistent with the beginning of a phrase or follows logically from the periodic structure 
of the composition. Examples include e.g. bars 93 and 94.

Repetitions of bars 81–84, 147 and 148, and 182–185 are indicated in the first print with repetition symbols (dots 
before and after bar lines).

26 Michałowski, Opery, pp. 109–110.
27 Cf. Szwankowski, Teatr , pp. 300–301 item 448.
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In bars 139 and 140 in the right hand, the original notation in the form of instrumental parts has been retained 
without simplifications.

4. Muzyka baletowa z melodramatu Nurzahad 
Music to the ballet from the melodrama ‘Nurzahad’

I. S o u r c e s

Music to the melodrama Nurzahad czyli Nieśmiertelność i bogactwa [Nurzahad, or Immortality and Treasures] has 
been lost. Its only surviving form is Elsner’s transcription of five fragments of music to the ballet and the aria (An-
dantino) “W raju naszego Proroka” [In our Prophet’s paradise] with the chorus “Ale tę rozkosz tak drogą” [But this 
bliss so dear].

No authograph of the ballet fragments is known. The present edition is based on a print published in: Wybór, 1805, 
issue 12 (for the bibliographical data on the print, its description, contents and place of preservation, see the com-
mentary to 7. Polonaise in E-flat major in the section ‘Solo works. Original’).

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 45 item 11; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 128, 155, 290 item 14.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

A melodrama in three acts Nurzahad czyli Nieśmiertelność i bogactwa [Nurzahad, or Immortality and Treasures], 
which was also staged under the title Nurzahad czyli Człowiek nieśmiertelny [Nurzahad, or the Immortal Man] was 
composed to a text by Louis-Charles Caignez (1762–1842) titled Nourjahad et Chérédin ou l’Immortalité à l’épreu-
ves, preserved in a manuscript in Jakub Adamczewski’s (1763–1812) translation titled Nurzahad i  Szeredin czy-
li Człowiek nieśmiertelny [Nurzahad and Szeredin, or the Immortal Man]. Elsner wrote the melodrama in 1805.  
The composition was staged for the first time at the National Theatre in Warsaw on 8 December of the same year.28 

28 Michałowski, Opery, p. 90; cf. also: Szwankowki, Teatr, p. 285 item 317.

11. r., the combined letters FP notated above the 1st chord
as a dynamic mark have been separated by analogy 
with bars 1 and 6.

12. l., 4: because of the missing extra line at the bottom
of the staff, the d1 pitch is on the c1 level

17. r., 1: the lower note (e1) has the value of the whole
note in the first print
l., 1: both notes of the dyad (a-cis1) have the value of 
the whole note in the first print

18. between the staves: dolce 
41. l., 1–6: 
49. r., 3–7: 

l., 1–7: 
50. r., 3–7: 
94. a dynamic mark  at the beginning of bar 94, instead

of at the end of bar 93, where a new phrase begins (cf. 
also bars 98 and 106)

95. l., before 1: 
96. r., before 1 (a2): 
98. a dynamic mark  at the beginning of bar 98, inste-

ad of at the end of bar 97, where a new phrase begins 
(cf. bars 94 and 106)

104. l., before 3 (e):  (instead of before 4 fis)
106. a dynamic mark  at the beginning of bar 106, in-

stead of at the end of bar 105, where a new phrase 
begins (cf. bars 94 and 98)

r., 1–2: 
l., 2–4: 

107. r. and l., articulation marks have been supplemen-
ted by analogy with bar 98.

108. l., before 1 (cis1): 
110. r., before 5: 
114. l., before 3 (the upper pitch of the octavo – H) a re-

dundant cautionary 
119. between the staves: dol:
124. r., 6/125. 3: 
129. r., before 2: 
133. l., 2: a redundant  before d
134. r., before 2: 
136. r., before 6: 
140. r., 4: a redundant  before c2

154. between the staves:  dol:
167. r., 1–4: 
179. r., l., 5/180. 1: 
195. r. and l., below 1: 
196. r., 2/197. 1: 
214. l., below 1: 
216. l., below 2: 
218. r., 3–4: 
220. r., 3/221. 2: 

l., 3/221: 
226. r., 2–7: 
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After the premiere, occasional performances were shown in Warsaw, Poznań and Lviv.

Before the premiere and the publication of the work in December 1805, Elsner wrote piano reductions of the ballet 
fragments, which were composed and incorporated into the melodrama by Franciszek Szlancowski (1751–1827), 
a dancer and royal ballet master.

The entire ballet consists of five pieces designated with tempo markings or titles: Andantino (p. 1), Taniec z tambury-
nem [Dance with a tambourine] (p. 2), Adagio (Solo and Trio) (pp. 3–4), Pantomina [Pantomime] (pp. 4–6) and 
Taniec turecki [Turkish dance] (pp. 6–9).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

[the headline title:] Balet z melodrammy Nurzaha z muzyką J. Elsnera [Ballet from the melodrama Nurzahad with 
music by J. Elsner]

A n d a n t i n o

3. r., 1–6:  19. r., 7: the dyad d1-a1

14. r., above 4: 
D a n c e  w i t h  a  t a m b o u r i n e

[the headline title:] Taniec z Tamburinem

3. l., 2: the pitch e-flat1 has been supplemented (by ana-
logy with bar 35)

5. l., 1: in the first print: tenth B-flat-d1

11. l., 1: before the lower pitch (b-flat) a redundant 

T h e  S o l o  a n d  t h e  T r i o

This part of the ballet music was also used by Elsner in the so-called “dream scene” in the opera Król Łokietek czyli 
Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls of Wiślica].

At the beginning of bar 1 between the staves the word ‘Norfa’ (‘Arfa’?).

In bars 1 and 2 of the left hand in the first print, accent marks were placed before the first note in each bar.

In bar 3 in the first print a headline Solo i Terzetto was printed above the upper staff, while a headline Andante dolce 
was placed between the staves. In this edition, the indication of tempo has been moved to the position above the 
upper staff.

In bar 20, the left hand is notated wrongly in the bass clef from the beginning of a new staff; for this reason, in bar 
23 the treble clef fails to switch to the bass clef.

The dynamic mark , which is placed on the second quarter in bar 32 between the staves, has been moved to bar 31.

above bar 3: Solo i Terzetto [Solo and Trio]

1. r., 2–6: 
l., 4–5: 

2. r., 4–11: 
l., 4–5: 

7. r., 3–4: 
8. r., 3–6: 
11. r., 3/12. 1: 
13. r., 4–5: 

17. r., 2–5: 
21. r., 1: from g 2 until the end of the bar: 
22. r., 6/23. 2: 
23. r., 1: a grace note 
28. r., 3–5: 
31. r., 3–6: 
32. between the staves: a dynamic mark 
33. r., 3–6: 

P a n t o m i n a  [Pantomime]

The original spelling of the title, “pantomina”, has been retained (instead of being replaced with the universally ac-
cepted modern spelling “pantomima”); the word defines the character of this dance form. Also, it has been decided 
to retain small vertical lines, placed directly above or below the heads of the notes, and very abundant in the original 
notation found in the first print. Without giving a definite answer to the question about the meaning of those lines, 
it has been assumed that they indicate staccato, or sharp staccato, rather than the manner of accentuation.

Also, it has been decided not to change the original indication  (= forzato, sforzato), which appears twice in the 
notation (bars 19 and 50).
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The major inaccuracies of the first print published by Elsner, which are not recorded in the list of corrections and 
variants, include augmentation dots placed at some distance from the head of the note they augment, which makes 
the notation less legible (e.g. bars 36–41). Besides, the notation of the heads of the notes placed above or below the 
staff lacks precision, or the extra lines below the staff (which are sometimes ignored) are not always consistent with 
the position of the main note symbols. Examples of such inaccuracies are found e.g. in 28 and the subsequent bars; 
also, in the notation of the lowest, prolonged notes in bars 36–41of the left hand.

Another misprint is found in bar 43, where the bass clef is misplaced at the beginning of a new staff, without indica-
ting the change of clefs at appropriate notice.

above bar 1: Pantomina

1. r., 6/2. 7: 
3. above the upper staff (the right hand): ralentando
7. r., 3–4: 
12. above the staff the indication of tempo: Allegro tem-

po Imo

14. r., 4–6: 
15. r., 1–3: 
16. r., 1–3, 4–6: 
23. r., 1: sixth a2-c 2

r., 3: triad g 1-b-flat1-g 2

28. r., 1: a grace note 
r., 3–5: 

29. r., 1–2: 
30. r., 3–4: 
31. r., 3–4: 
33. r., 1–2: 
35. l., 1–3: 

36–41. l., the lower b-flat pitch, prolonged with an aug-
mentation dot, is notated below the line added below 
the staff, at the level of the g pitch

37. r., 4: before e-flat2:  (instead of: )
39. r., 3/40. 5: 
40. r., before 5: a  cautionary
41. r., 2/42. 4: 
43. l., a bass clef notated mistakenly at the beginning of

the staff; the bass clef does not apply until bar 45
47. l., 1: the lower pitch a-flat
48. l., 1–3: 
50. l., 1–4: the staccato line not below the 3rd, but below

the 4th note: 
54. r., 5/55. 1: 
56. l., 1–3: 
59. r., 1–2, 3–7: 

l., 1–2 (the lower pitches of the octave G-G): 

T h e  Tu r k i s h  d a n c e

Grace notes in the first print usually have the value of a half of the principal note. Any modifications of the value of 
grace notes are recorded in the detailed list of corrections and variants.

The notation of triplets varies in the original print. They are printed either without any additional marks (e.g. in the 
second half of bars 11 and 15, also in bar 63), or marked with slurs indicating legato articulation with the number 3 
(e.g. the triplets at the beginning of bars 11, 12, 15 and in the corresponding bars 59, 60 and 63 in the recapitulation) 
or without it. Any divergences from the original version are recorded in the detailed list of corrections and variants.

In bars 9–16 of the left hand the slurs indicating legato articulation are inserted only in bars 9, 11 and 12 of the 
original print.

At the beginning of bar 49 in the first print, repetition symbols (dots on the lines of the staff after a double bar line) 
are placed before the single bar line at the end of bar 56 without any indication where the repetition should start. 
Besides, the particular segments of the composition (bars 57–64, 65–72, 73–80 and from bar 80 until the end) are 
separated with double bar lines without repetition symbols.

In the final part of the dance (bars 81–102), the slurs indicating legato articulation in the left hand are notated with-
out precision; in most cases, their embrace starts at the middle of the bar (at the second or the third pitch) and ends 
at the repetition symbol (except for bars 95 and 96, where the slurs – also printed carelessly – refer separately to both 
semiquaver groups in the bar). Semiquaver groups in bars 99–102 are notated without any slurs at all. By contrast, 
bar 85 in the first print contains double slurs both above and below the semiquaver groups.

[headline title:] Taniec Turecki [A Turkish dance]

5. r., 3/6. 1: 
9–16. l., 1–4: 
11 and 15. r., 4–6: missing  and the number 3 at

the triplet
19. r., 2–7: 

20. r., 3–7: 
23. r., 2–6: 
24. r., 1: a grace note 
26. r., 3/27. 2: 
33–47. r., 3: prolonged until the end of the bar above the 

repetition symbols



461

5. Marsz triumfalny 
Triumphal March

A panegyric written to honour Prince Józef Poniatowski to whom it is dedicated. In accordance with the introduc-
tory remarks provided by the composer, the work consists of several fragments of patriotic songs combined into a 
whole. The quotations, marked at the appropriate places in the score, are derived from the following compositions: 
March of John III, celebrating the return of the victorious John III Sobieski (1674–96) after the Relief of Vienna in 
1683 (a clear allusion to the political situation in 1809); Kościuszko Polonaise (1746–1817), celebrating the hero of 
the Russian campaign, known as a composition with anonymous lyrics Podróż twoja nam niemiła [Your departure 
makes us sad], written probably after the capitulation in 1792 and Kościuszko’s emigration to Saxony (the same 
composition with the lyrics by Rajmund Suchodolski, titled Patrz Kościuszko na nas z nieba [Kościuszko, look at 
us from heaven], enjoyed continuing popularity during the entire period of the partitions); Mazurek Dąbrowskiego 
[Dąbrowski’s mazurka] named after the general who organized the Polish Legions in Italy in 1797, also known under 
the title Song (or March) of the Polish Legions, with the lyrics Poland has not perished yet written by Józef Wybicki 
(1742–1822) in 1793 and a melody based on a pattern borrowed from traditional dance music, sometimes attributed 
to Michał Kleofas Ogiński (1765–1833), in 1926 established as the official national anthem of Poland; finally, the last 
quoted piece was one of Poland’s best-known national dances, namely the krakowiak, borrowed by Elsner from an 
anonymous source and deeply rooted in traditional folk music.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The current edition is based on the following sources:

A

Elsner’s arrangement of the orchestral march from 1809 for the piano, which was published in print by Izydor Józef 
Cybulski in Warsaw in the same year.

[Title page:] MARCHE TRIOMPHALE / Composée et Dediée / à / Son Altesse le Prince / JOSEPH PONIATOWSKI / 
Général de Division Ministre de la Guerre, Commandant en Chef de l’Armée Polonaise Grand / Aîgle de la Legion 
d’honneur Grand cordon de l’order de la croix militaire / du Duché de Varsovie et de celui de deux Siciles Chevalier / des 
ordres de l’aîgle blanc, de Stanislas etc. etc. etc. / Par Joseph Elsner / Membre de la Societé royale litteraire de Varsovie. / 
Exécutée le 22 Decembre 1809 à la Séance publique de la Société tenue en l’honneur / de l’Armée victorieuse retournée 
dans la Capitale / à Varsovie. Chez L’abbe I: Cybulski. à la Nouvelle Ville Palais de Chodkiewicz No 323.

The horizontal format, 4º; measurements: 24 x 30 cm; plate measurements: 19,8 x 26 cm; plate number: 42; 7 p.

[An explanation added by the composer on p. 3:] Le Compositeur a voulu rappeler dans sa production quelques unes / 
des epoques les plus mèmorables dans la nation si étroitement liées / avec son ètat actuel. C’est pourquoi il y a mis des 
fragmens de la marche / de Jean III retournant de l’éspedition de Vienne. / De la danse rappelant le nom et les esfforts 
de Thades Kosciusko / de la Marche connue sous le nom de Légions polonoises, et de leur Com/mandant le General 
Dombrowski. / Enfin d’une danse Cracovienne rappelant la réprise de cette ancienne capitale de la Pologne.

A copy of the print: PL-Wn Mus.II.17312 Cim.

B

Marche triomphale... [title as above] – a manuscript copy written by an unknown author shortly after the compo-
sition had appeared in print around 1809; the title page and the composer’s explanation exactly follow the original 
(including the division of text into lines).

57–63. l., 1–2: 
57–64. l., 1–4: 
58. r., 2–4: 
59. r., 1–6: 
60. r., 2–4: 
62. r., 3–4: 
67. r., 8/68. 2: 

71. r., 4–7: 
72. r., 1: a grace note 
73. r., 1–2: 
77. between the staves ; replaced with  by analogy

with bar 29.
95. l., 2–3 and 6–8: 
96. l., 2–4 and 6–8: 
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The horizontal format, 4º; measurements: 22,4 x 37,5 cm; 8 staff systems; 6 p.

A copy of the print: PL-KA R 1070 III.

Lit: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 41; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 321 item 25; Burhardt, Polonez, p. 259 
item 1293.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The original orchestral composition, written with an ensemble of wind instruments in mind, was originated – as 
a note in the Summary reveals –, in Warsaw in 1809. According to the title page, the composition was performed in 
Warsaw on 22 December 1809 during a session of the Warsaw Society of the Friends of Learning, of which Elsner 
had been a member since 1805, to celebrate the return of the victorious Polish army under the command of Prince 
Józef Poniatowski from the 1809 campaign. The soldiers’ welcome was particularly ceremonious in the Polish capi-
tal.29 Prior to the performance of the original version for the orchestra, its transcription for the piano was composed 
by Elsner and published.

The Triumphal March in its orchestral version was also performed during intervals in theatres, for example between 
the acts of the opera Zaira with Federici’s music, performed in honour of Karolina Elsnerowa, cast in the title role, 
at the National Theatre in Warsaw on 9 February 1810. The performance was reviewed by the local newspapers.30

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

In the manuscript version (B), textual dynamic indications expressed with letters are characterized by great variety; 
forte is indicated with f, fo, for, or simply forte, while piano assumes the following forms: p, p., p:, pi.

Besides, the spelling of General Dąbrowski’s name above bar 26 also attracts attention Mazur de G. Dąmbrowski. 
On the other hand, the text Marche de Jean III. etc:. above bar 45 in source (A) has been made uniform by analogy 
with bar 5.

Other noteworthy textual indications that can be mentioned are used in both sources and include: Volti Subito in 
bar 39 at the end of p. 5 (in source A) or 4 (in source B), which is redundant in this edition, and the word Fine at the 
end of the composition between the staves (in source A) or below the lower staff (in source B).

Triplets are usually marked with the number 3 and a tie, except for the triplets in the first half of bar 49, printed 
without those indications in source A.

In bar 42, it has been decided not to impose uniformity on the notation of the slur indicating legato performance, 
which differs from the corresponding fragment in bar 2; thus, the original notation found in source (A) has been 
preserved.

29 Cf. the announcement of the performance of Elsner’s Triumphal March in: Programma Uroczystości obchodzić się maiącey 
z powodu powrotu Woyska Polskiego, po chwalebnym ukończeniu kampanii 1809 roku, i przybyciu do Stolicy Xięstwa Warsza-
wskiego [The programme of the celebrations to be held on the occasion of the return of the Polish Army after the glorious finish 
of the 1809 campaign, and their arrival in the Capital of the Duchy of Warsaw] (GW, issue from 16 December 1809 no. 100, 
supplement and GK, issue from 24 December 1809 no. 103, p. 1278) and the accounts of the celebrations (GW, issue from 
23 December 1809, no. 102, supplement, p. 1885; GK, issue from 31 December 1809 no. 105, p. 1304; also: Bemerkungen über 
Musik in Warschau in: AMZ, issue from 3 July 1811 no. 27 columns 455–456). 
30 Cf. reviews in: GW, issue from 6 February 1810 no. 11, supplement, p. 193 and from 13 February 1810 no. 13, supplement, 
p. 230, and GKWZ, issue from 13 February 1810 no. 13, supplement, p. 230.

before the first accolade: Marche / arrangie / Pour le
Clave[cin]

1. r., A B, above 1: 
2. r., B, 6/3. 1: 

l., B, 4/3. 1: missing 
4. r., B, 5–9: 
5. A B – between the staves: dolce 
6. l., B – a redundant bass clef in a wrong place

8. B – missing graphic diminuendo symbol ( )
9. B – 
10. B – missing graphic crescendo symbol ( )

r., A B, 1–3: 
13. B – missing: 
16. A B, 1: 
19. l., A B, before 7: 
20. r., A, 5–8: 
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6. Polonez G-dur na temat francuskiej piosenki  
Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille  AndrÉ GrÉtry’ego 

Polonaise in G major on the theme of the French song  
‘Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille’ by AndrÉ GrÉtry

Polonaise in G major for the piano was based by Elsner on the melody of the French song Où peut-on étre mieux 
qu’au sein de sa famille composed by André Grétry (1741–1813) to the play Lucile by Jean-François Marmontel, 
which was staged in 1769. The song became very popular and was performed as a military song; in the years 1815–
1830, the composition functioned as the unofficial national anthem.

The Polonaise is dedicated to Teresa Urszula Kuźniczow (around 1789–1854), wife of Karol Fryderyk Woyda (1771–
1845), President of Warsaw in the years 1816–1830; in his Municipal Office, Woyda was personally responsible 
for the supervision of the Department of Administration, Police, Treasury and Army. Woyda had been appointed 
President by Tsar Alexander I, who resided in Warsaw at the time.

Polonaise in G major is a transcription of an orchestral work, which exerted a profound and unmistakable influ-
ence on its texture. The composition belongs to the group of Elsner’s polonaises having a more complex structure, 
especially in the first part. Because of the official character of the celebrations during which the work was to be 
performed, and the presence of Tsar Alexander I among the audience, the mood of the composition is solemn, as 
becomes the circumstances. These characteristics of the work are conspicuous despite the absence of textual indica-
tions or prompts to suggest that certain means of expression are either required or desirable.

The composition has also survived in a version for four hands (see the section ‘Piano duo works. Polonaises’: 6. Po-
lonaise in G major).

I. S o u r c e s

No autograph has survived. The present edition is based on a publication by Antoni Płachecki from 1816.

[The title page:] Taniec Polski / z pieśni francuzkiéy / ·/· ou peut-on étre mieux qu’au sein de sa famille ·/· / Grany na 
Balu danym przez Miasto Warszawę / w czasie bytności Nayiasnieyszego / ALEXANDRA / Cesarza Wszech Rosyi 

21. r., B, 6–11: 
22. r., A, 3–13: 

r., B, 5–12: 
23. r., A B, 10: before g1 a redundant 
24. B – missing graphic crescendo symbol ( )
25 and 26. A, 1, 5: 
26. l., B, 5: before B-flat missing 

l., B, 6: before B-flat a redundant 
27. A, 1: 
29/30. A B – between the staves the title: Mazur de G.

Dombrowski
34. r., A B, before 4: a redundant 
36. l., B, 1: before d missing 
38. r., A, 1–14: 

r., B, 1–16: missing 
40. r., A, 1–12: 

r., B, 2–11: 
41. B –  instead of 
42. l., B, 5–7: missing 
45. r., B, 1: missing e-flat2

48. B – missing graphic crescendo symbol ( )
49. B, 1: missing 
51. A – between the staves the title: danse Cracovienne

B – missing title between the staves: danse Cracovienne
r., B, 12/52. 1: 

52. r., B, 5–6: 
53. r., A B, 1 preceded by a tie ( )

r., B, 2–4: 
54. r., A, 3–5: 

r., B, 3–4: 
56. l., A B, 1–2: 
58. l., A B, 1: 

l., A B, 4–7: beams 

59. l., B, before 2 (A-flat): missing 
60. A B – between the staves on the last quarter note

a dynamic mark: 
61. A B – between the staves: dolce (moved from bar 60)

r., B, 12/62. 1: 
62. r., B, 4–7: missing 
63. r., B, 2–5: missing 
64. r., A, 8–9: 
65. B, 1: missing 
66. l., A B, 1–2: 

l., A B, 4–7: beams 

l., B, 1–2: missing 
68. l., A, 1–2: 

l., A B, 4–7: beams 
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Króla Polskiego / ułożony na Fortepano / i Offiarowany / Jaśnie Wiel[moż]ney Teresie / Woydzinie. / Referendarzowéy 
Stanu Prezydentowéy Municypalności / i Policji Miasta Stołecznego Warszawy / przez / Jozefa Elsnera / w Warszawie. 
Sztychował A. Płachecki. w Rynku Starego Miasta. pod Nm. 37 [A Polish Dance / based on the French song / ·/· ou 
peut-on être mieux qu’au sein de sa familie ·/· / performed during the ball organized by the City of Warsaw / during 
the stay of His Majesty / ALEXANDER / Tsar of All Russia and King of Poland / on 10th October 1816 / composed and 
dedicated / to the Most Honourable Teresa / WOYDZINA. / wife to Referendary and President of the City / and the 
Police of the Capital City of Warsaw / by / Joseph Elsner. / for four hands / IN WARSAW [!]. engraved by A. Płachecki. 
In Old Town Market Place, 37].

The vertical format, 4º; measurements: 38 x 23,8 cm; plate measurements: 26,3 x 19,6 cm; publisher’s number: 35; 3 p.

A copy of the print: PL-Wp Mus. n. 665 Cim.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 314 item 11; Burhardt, Polonez, p. 165 item 613.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The Polonaise was composed in Warsaw in 1816 and, according to the text of the dedication on the title page, it was 
performed during a ball organized in Warsaw on 10 October to celebrate the sojourn of Tsar Alexander I in the city. 
The version of this polonaise for four hands was also published in Warsaw by Antoni Płachecki.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

T h e  P o l o n a i s e

In the opening part of the Polonaise, characterized by an abundance and complexity of motifs and preceded with 
a four-bar introduction sharply contrasted with the main theme of the Polonaise, the editors have opted to retain 
the original articulation found in Płachecki’s print and diverging only slightly from the piano duo version. The only 
modifications concern the notation of ties and slurs. All the editorial interventions are marked in the detailed list 
of corrections.

In bar 11, the dynamic indication  has been borrowed from the version of the Polonaise for four hands.

The tie which joins the triad d2-g 2-b2 in the right hand (bar 15) with the diad g 2-b2 (bar 16) was shifted backwards in 
Płachecki’s edition; in fact, the tie should refer to the combination of the first two chords in bar 16, which has been 
taken into account while preparing the current edition.

The notation of the rhythm in bar 27 of the right hand has been standardized by analogy with the corresponding 
rhythmic figures in bars 1 and 2 (the left hand) and in bar 31 (the right hand).

In Płachecki’s print, the graphic decrescendo symbol ( ) refers to the last quarter in bar 31 and the first quarter 
in bar 32.

before the first accolade: Polonez

3. l., 3–4: 
l., 5–8: missing 

5 (33). between the staves: dol:
l., 1–6: a beam 

9 (37). r., 3: a grace note 
10 (38). r., 3–6: a beam 
11 (39). r., 1–2: 
12 (40). r., below 1: 

r., 2–3: 
14 (42). r., 1: triad b2-d3-e3

15 (43). r., 3: a grace note 
r., 5/16. 1: 

18 (46). l., 2–4: 
l., 3: c-fis

21 (49). r., 2: a grace note 
23 (51). r., 6–8: 
27. r., 1–4: the notation of the rhythm 
28. r., 2–4: 
29. r., 1–3, 4–5: 
31. r., 10/32. 6: 

l., 3: chord fis-b-d1

after bar 32 between the staves: dal Segno (bars 5–24)

T h e  T r i o

The Trio is maintained in the subdominant key (C major). In connection with the change of key (from G major to 
C major) in bar 1, a symbol was placed next to the treble and bass clefs in Płachecki’s print.
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This part of the Polonaise contains clear allusions to the original orchestral version, visible in the textual designa-
tions Tamborino (bar 1) and picola (bar 11). Its distinguishing feature is employing a relatively high register (up to 
e4) by the composer, which indicates that the available pitch range of instruments used by Elsner at the time was 
at least 6 octaves and a half. In all probability, this was the scale of Elsner’s piano manufactured by Sebastian Erard, 
mentioned in the Summary (cf. Introduction, pp. 36–37).

While performing the polonaise on a piano, special attention should be paid to vertical strokes placed above the 
heads of the notes in the Trio. In scores related to Elsner, such symbols usually indicate staccato articulation, but 
they can also signify accent or combine both functions (articulation and dynamics). In this edition, the original 
notation of these symbols as found in Płachecki’s edition has been retained.

In the middle part of the Trio (bars 11–18), there is no indication of the octave transposition of the right hand part. 
In bar 16, which begins with the new staff system, the symbol of octave transposition is missing (8va), although it is 
placed at the beginning of bar 11 above the upper staff system in Płachecki’s edition. Therefore, it has been assumed 
that the appropriate register is resumed after the first note in this bar. This interpretation is further justified by an 
analogy with the piano duo version of the Polonaise.

before the first accolade: Trio

1 (19). between the staves: Tamborino
2 (20). r., the designation dolce. was placed in the first

print above 1.
11. between the staves: picola.

r., 2–3: 
r., 7–8: 

11–15. r., 1–7: the notation of the rhythm: 

14. r., 3–5, 7–8: 
r., 10/15. 1: 

15. r., 3–5, 6–9: 
16. r., 2–6: 
17. r., 2–5: 
18. r., 4–7: broken beams 
after bar 18 between the staves: Trio da Capo (bars 1–10)

7. Fragmenty opery Król Łokietek czyli Wiśliczanki 
Fragments of the opera ‘King Ladislaus the Elbow-High,  

or the Peasant Girls from Wiślica’

The fragments of the opera Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls 
from Wiślica] constitute the only set of compositions from one of Elsner’s more interesting works for the stage that 
are well-documented in the sources and eligible for publication. The collection of the fragments of Elsner’s opera 
Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls from Wiślica] published in the 
present edition encompasses orchestral as well as vocal-instrumental parts of the opera, preserved in the form of 
piano reductions and piano transcriptions, either handwritten or printed during Elsner’s lifetime. The fragments 
include: the Ouverture, the Wedding Song “Zosiu luba” [My beloved Sophie], March of the Czechs, the Mazur “Pa-
robczaki od Połańca” [Labourers from Połaniec], ballet music to the so-called “Dream scene” and the Krakowiak 

“Od dawna bywał jedyny” [For a long time has there been the custom].

Józef Elsner’s two-act opera Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls 
from Wiślica] to a text by Ludwik Adam Dmuszewski, written to be staged in Dmuszewski’s honour, was perfor-
med for the first time at the National Theatre in Warsaw on 3 April 1818. The premiere got a very warm reception, 
particularly because of the historical and national themes in both the text and the music.31 On the other hand, 
many reviewers reacted with harsh criticism and polemical articles followed;32 the negative reactions focused on the  
so-called “Dream scene” at the beginning of Act II, which will be discussed later. The opera soon gained general 
acclaim and became one of Elsner’s favourite works for the stage. The great popularity of one of the first Polish 
national operas resulted in many new productions. By 1820, several dozen new productions had been staged with 
unprecedented frequency in such centres as Lviv (1819), Cracow (1820) and Vilnius (1821). In the years 1822–1831, 
performances of the opera were banned by the police. During the November Uprising, the work was staged and 

31 Cf. reviews in: TPZ 11 April 1818 no. 15, p. 37 and GW 21 January 1819, supplement, p. 168. 
32 See TPZ 11 April 1818 no. 15, pp. 39–40; GW 14 April 1818 no. 3, supplement, pp. 801–802, issue from 18 April 1818 no. 31, 
supplement, pp. 826–827, issue from 5 May 1818 no. 36, supplement, pp. 949–950; TPZ 9 May 1918 no. 19, pp. 143–144; GCNO 
29 March 1819 no. 146; GW 18 January 1820 no. 6, supplement, p. 126.
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received with enthusiasm because of its patriotic content and musical allusions to the heroic episodes from Pol-
ish history. After that, its popularity gradually abated, but infrequent new productions appeared until the January 
Uprising.33 The source base of the majority of the extensive fragments of the opera published in this edition is an 
anonymous piano reduction preserved in a handwritten semi-autograph:

A

(p. 1) Józef Elsner / Król Łokietek / Opera w 2ch Aktach. Słowa L. Dmuszewskiego. / Wyciąg fortepianowy ze śpiewem. / 
Półautograf [Józef Elsner / King Ladislaus the Elbow-High / Opera in Two Acts. Text by L. Dmuszewski / A piano re-
duction with the song / Semi-autograph].

The title (p. 2) and the notes (pp. 59–86) in Elsner’s handwriting.

[The title page:] Wyciąg na fortepian i Śpiew Operetky / Krol Lokietek / L: Dmuszewskiego z muzyką J. Elsnera / ofia-
rowany / Jaśnie Wielmożnemu Ludwikowi / Pietrusińskiemu / Radcy Prokuratoryi Krol: Pols: / Radcy Konsystorza 
Wyznan Ewangelickich / Opiekunowi Sal Ochrony etc etc. [A piano reduction and operatic singing / King Ladislaus the 
Elbow-High / by L. Dmuszewski with the music by J. Elsner / dedicated to / the Most Honourable Ludwik / Pietrusiński / 
a Counsellor to the Prosecutor’s Office of the Polish King / a Counsellor to the Evangelical Consistory / the Caretaker of 
the Charity Rooms etc.]

The horizontal format, 4º; measurements: 25,7 x 34 cm; 10 staff systems; 86 p.

The manuscript: PL-Wtm R 913.

On the subsequent page (NP) a dedication in French:

Idole d’un coeur juste, et passion du Sage
Amitié, que ton nom couronne cet ouvrage.
J. Elsner

In addition to the title page (p. 2), the rhymed dedication and the score of the entire Act II (pp. 59–86), Elsner wrote 
in hand (before 1845) the text of the opening Chorus sung by Farm Labourers in Act I “Cekają cie, dziewo miła” 
[They await you, fair maiden] and – more importantly – the text “alla Krakowiak” above bar 28 in the Ouverture. 
The two annotations confirm that Elsner was familiar with this copy of the piano reduction and accepted it without 
making any corrections in the score.

A piano reduction of the entire opera was probably written by Elsner as early as in 1818. Unfortunately, the original 
autograph has not survived. What is available to us is a manuscript of Elsner’s piano reduction, containing only 
Act II. The piano reduction of Act I with Elsner’s handwritten annotations (see above), which supplements the ma-
nuscript, is undoubtedly a copy of the original checked and approved by the composer. The complete text of the en-
tire work contains the dedication page and a copy of Act II, written by Elsner after 1845 with his left hand, which he 
had to use for writing after a stroke from which he partially recovered. This copy was given to Ludwik Pietrusiński 
(1803–1865), writer and columnist, a participant in the November Uprising, Counsellor of the State, a member of 
the Joint Assembly of the Warsaw Departments in the Governing Senate, after 1833 member and chairman of the 
Ecclesiastical College of the Congregation of the Evangelical Reformed Church, Counsellor to Consistory General 
of the Evangelical Congregations; his other commitments included membership of the Council of the Warsaw 
Charitable Society. Besides, Ludwik Pietrusiński wrote the text of the cantata composed to celebrate the birthday 
of Doctor Wilhelm Malcz (1793–1852), the family doctor to the Elsners and the Chopins.

In several cases, early prints of the more popular fragments of the opera have been accepted as primary sources and 
are discussed in the relevant places in the commentary. Besides, in the case of some of the fragments autographs of 
the opera score have been consulted as auxiliary sources used for comparison, supplementation, correct interpreta-
tion of illegible places, standardization, etc. (manuscripts PL-Wtm R 912 – A1 and PL-Wn akc. 6313 – A2).

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 47 item 30; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 150, 294 item 440.

The opera has not been published as a whole.

U w e r t u r a  T h e  O u v e r t u r e

The Ouverture in the form of a sonata allegro preceded with a slow-moving introduction, belongs to the more inter-
esting fragments of the opera. The folk character of the work is defined at the beginning by both main themes, and 
the minor motifs in the krakowiak rhythm strengthen the impression.

33 Szwankowski, Repertuar, pp. 162–164 item 341. 
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I. S o u r c e s

The basic source is the manuscript piano reduction described above (source A). The score of the Ouverture is in 
pp. 3–11 of the manuscript.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

See the introduction to the description of the fragments of the opera above.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

Inconsistencies in the management of parts – although the effort to maintain their independence is evident – often 
cause doubling of pitches and their overlapping in various parts, and encourage the editor to supplement the names 
of instruments. Forms typical for the piano texture, i.e. characteristic for the piano technique, are missing. Instead, 
we find a texture typical of a work for the orchestra, e.g. constantly recurring thick chords. The manner of notation 
suggests that the work is a ‘piano reduction’, or a simple recreation of the instrumental parts of an orchestra (provi-
ded they can be reproduced on a piano, of course), rather than a ‘transcription’, i.e. a less constrained arrangement, 
which nevertheless assumes greater reliance on the typical features of the instrument and the technique of perfor-
mance associated with it.

While comparing the piano reduction of the Ouverture with the preserved autograph of the score of the entire 
opera (PL-Wtm R 912), one should pay attention to the difference in size: the score consists of 276 bars, compared 
to only 272 bars in the piano reduction. The shortening of the latter score results from the fact that the repetition 
of the fragment between the middle of bar 126 and the middle of bar 129, as well as bar 213, are omitted from the 
orchestral version.

In the piano reduction with supplemented vocal parts, the instrument is referred to at the beginning of some num-
bers in Act I as ‘Forte Piano’, ‘Forte piano’ or simply ‘Fortepiano’; the name of the instrument does not appear in the 
autograph of Act II.

Several technical aspects of the score preserved in the manuscript reduction are also noteworthy.

The staff systems are joined with an accolade without using the initial bar line. Further on, bar lines are inserted 
separately for each staff.

The author of the transcription seldom uses broken (slanted) beamings when notes are separated by large gaps. In 
such cases, it has been decided either to apply simple beamings or to separate notes or their groups (cf. e.g. bar 59 
in the right hand, or bar 270 in the left hand) in this edition.

Triplets in the manuscript are indicated only with the number 3 placed above the heads of the notes (with neither 
a tie indicating a note group nor a legato slur).

The notation of grace notes varies. Most frequently, graces placed at the notes with the value of a quaver have the 
form of a small quaver note with a slashed flag (although the flag is not slashed in every case; cf. bar 71 in the right 
hand), with a small tie, or without a tie joining the grace to the principal note. Such forms are used in bars 138 (2nd 
note) and 143 (3rd note), where the grace note can be interpreted as an appoggiatura.

The author of the reduction, guided by the notation of various instrumental parts, often uses dynamic marks in 
the form of letters pp, p, f, fz, as well as accents and graphic crescendo symbols ( ), placed separately for each 
system or hand (cf. e.g. bars 3, 4, 13, 17, 25, 26, 159, 160, 163, 191, 203, 261). In this edition, the original notation 
has been retained, except for places where doubled dynamic marks are used consistently and refer to both hands in 
a way that leaves no potential for ambiguity of interpretation; in such cases, only one dynamic mark is used, usually 
in the middle between the two systems. However, each of these editorial interventions is marked in the detailed list 
of corrections and variants. The same applies to certain textual indications, referring to the manner of performance 
(e.g. dolce, bars 67 and 73).

Furthermore, the present edition preserves the names of instruments, which appeared – like in the original version 
for the orchestra – in a few places in the manuscript version of the piano reduction above the beginnings of the 
relevant phrases, e.g. Solo Cornus in bar 135 and Vno (Violino) in bar 139, and in the corresponding bars of the re-
capitulation: Corno in bar 251 and Vno in bar 253. On the other hand, no such indications have been added by the 
editors of the present edition.
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above the beginning of the upper staff [the headline  
title:] Ouvertura

3. l., 1–4: 
3–4. graphic dynamic designations of crescendo ( )

notated separately for each hand
4. l., 1–4: 
7 and 8. l., 1–4: 
9. before the dynamic mark  referring to the right

hand, a redundant natural ( )
r., 1–8: 

10. l., 1–8: 
12. a dynamic mark  supplemented by analogy with A2
13. dynamic marks  notated separately for each hand
14. r., 1: redundant augmentation dots at every pitch of

the chord
17. accent marks ( ) notated separately for each hand
25. dynamic marks  notated separately for each hand
26. dynamic marks  notated separately for each hand
27. indication of tempo (Allegro) based on the notation

in the autographs of the opera score (A1 and A2); 
above the upper system an annotation in Elsner’s 
handwriting: alla Krakowiak

41. r., 1–4: 
44. r., 1–4 (the upper pitch): 
50. r., 1–3: 
50–52 and consistently in bars 193–195: accent marks

supplemented on the basis of A1 and A2
51 and 52. r., 1–8: 
59. r., 1–3: a broken beam 
63. r. and l., 1: grace notes 
66. r. and l., 1: grace notes 
67. above the system: the designation dolce
71. r. and l., 1: grace notes 
73. above the system: the designation dolce
78. r., rhythmic structure: 

82. r., 5 (the lower pitch): c
83. l., 1: 
87. l., 1: , replaced by division into instrumental parts

by analogy with bar 83
91. r., before 8 (b2): 
100. above the system: loco (the octave shift ends at this

point)
132/133. r., the notation of the rhythm: 
134. a dynamic mark  supplemented on the basis of

notation in A1 and A2
l., 8: d1

138. r., 2: a grace note 
138–139. r., a division into instrumental parts has been

used by analogy with bars 144–145
140. r., 2/141. 1: 
140. r., before 7 (b-flat2): 
143. r. and 1, 3: grace notes 
146. r., 2/147. 1: 
149. l., 1 and 2: the octave and the chord notated as sep-

arate quavers
159. r., 2: a dynamic mark  above the upper staff, but it 

refers to both hands
163. r., 2: a dynamic mark  above the upper staff, but it

refers to both hands
191. r., a dynamic mark  above the right hand
193–195. cf. bars 50–52
193–197. l., 1–4: 
195. r., after 3: a redundant augmentation dot
203. r., a dynamic mark  (piano) above the upper staff
206, 209 and 214. r. and l., 1: grace notes 
222. r., the rhythmic structure: 
223. r., 4: at the dyad f 1-a1 a quaver rest is notated, which

can suggest moving it to the left hand
229. l., 1 (the lower pitch): 
234. r., before 1 (c3): a redundant 
246. r., a whole rest

Neither has the original notation of fingering been abandoned; the indications of fingering appear incidentally in 
bars 28 and 171. As a testimony of the manner of performance widespread in those times, the indications may bear 
significance for researchers studying the history of piano performance in 19th-century Poland.

In bar 28 the missing tempo indication Allegro has been supplemented in accordance with the autograph of the score.

In bar 83 both quaver notes of the opening octave A-a are joined with one vertical stroke but, irrespective of that, 
the lower note (A) is additionally marked as a quaver belonging to a separate part. In the corresponding bar 87 the 
lower note is not presented as belonging to a separate part. In both cases a division into parts has been used and 
the two pitches of the octave have been separated, which is recorded in the detailed list of corrections and variants.

Key signature is missing (  indicating fis and cis) in five subsequent systems beginning from bar 128, from which 
a new system starts, until bar 167. Throughout this fragment of the composition, stretching over 39 bars, accidentals 
 or appear in the appropriate places next to the c and f pitches, which proves that omitting key signature is a mere 

mistake of the writer, resulting from oversight or inattention. Therefore, key signature has been tacitly supplemen-
ted in the present edition.

In bar 257 of the right hand, the second quarter (a2) in the upper voice is combined by mistake with the last but one 
semiquaver in the lower voice.

Ossia in bar 150 presents the version of the manuscript.
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Ś p i e w  w e s e l n y  We d d i n g  S o n g

The wedding song “Zosiu luba” [My beloved Sophie] is preceded by a short orchestral introduction in a pastoral 
mood, sung by a three-part choir referred to in the source as “general”; in the 2nd and 3rd stanzas the choir divides 
into male (Farm Labourers) and female (Girls). The song has the rhythm of a lively krakowiak, with a slightly mel-
ancholic touch in the middle part (in a minor key), intertwined with ballet interludes after every stanza. The song is 
performed at the beginning of the opera, whose plot starts on the eve of the wedding of Zosia, a peasant girl from 
Wiślica, and her fiancé Jonek. With this opening song, the aura of rusticity that permeates the opera sets in.

I. S o u r c e s

No autograph is known.

A

The present edition is based on a print from the engraving workshop of Antoni Płachecki, produced in Warsaw in 
1816. The print is a publication of Elsner’s transcription for the piano, with lyrics subtitled below the score (inc.: 
“Zosiu luba” [My beloved Sophie] (Act I, Scene 1, no 1):

[The headline title:] Śpiew Weselny / z Opery / KRÓL ŁOKIETEK / przez J. Elsnera [Wedding Song / from the opera / 
KING LADISLAUS THE ELBOW-HIGH / by J. Elsner]

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 39 cm; plate measurements: 19,5 x 26 cm; 2 p.

A copy of the print: PL-Kj 6342 IV Mus. (the origin: The Library of the Warsaw Royal Society of Friends of Learning).

B

The notation of the accompaniment to this fragment, contained in the handwritten piano reduction of the entire 
opera described above and labeled as source A, has been used as an auxiliary source. The version of the piano re-
duction contained in this source has been presented as ossia in the present edition; it encompasses not only instru-
mental dances, but also accompaniment to the voices of the choir, which reproduces the voices with considerable 
precision and almost literally echoes the part of the three-voice choir (pp. 11–14 of the manuscript).

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

Like the piano arrangements of the other fragments of the opera Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King Ladislaus the 
Elbow-High, or the Peasant Girls from Wiślica], the piano transcription was written shortly after the premiere of 
the opera on 3 April 1818. There is no doubt that its publication was hastened by the enthusiastic reception of the 
opera by the Warsaw audience, which encouraged Elsner to publish the arrangement and make the score available 
to a wider circle of performers.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The text of all three stanzas, written in the middle of the staff system in bars 17–24 (the first stanza “Zosiu luba” [My 
beloved Sophie], repeated in the recapitulation and performed by a three-voice mixed choir, divided into one female 
voice (soprano) and two male voices (tenor and bass) and in bars 49–56 (the second stanza “Cekają cie, dziewo miła” 
[They await you, fair maiden], performed by a three-voice female choir, and below in the same bars the 3rd stanza – 

“Ujrzym po świętym obrzędzie” [After the sacred celebration, we shall see] by a three-voice male choir, consisting of 
two tenors and a bass) follows the original version printed in the main source (A).

At this point, it should be mentioned that according to the edition of Ludwik Adam Dmuszewski’s collected works, 
the first stanza and its repetition was intended by the author to be sung by the ‘general’ choir, the second stanza – by 
the choir of Farm Labourers, the third – by the choir of Girls,34 and this original order is preserved in both auto-
graphs of the score of the complete opera and in the handwritten piano reduction with vocal parts. The present 
edition follows the arrangement found in the base source, i.e. the print from 1818 r.

34 Dmuszewski, Dzieła, pp. 143–144.

258. accelerando notated in A1 i A2 as: prędzey
261. r. and l., the graphic symbol crescendo ( )

notated separately for each hand

265. r., 2–8: 
270. l., 1–2: a broken beam 
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The repeated performance of the second and third stanzas in the middle of the composition is written down as a re-
petition of this fragment, after which the entire composition ends with a repetition of its beginning, except for the 
slow Introduction. This order of performance is suggested by an annotation quoted at the end of the score, adopted 
from the handwritten piano reduction (B): “Minore jeszcze [once more] Da Capo, i potem [and then] dal Segno do 
fine”. In the base source (A) the analogous but slightly changed annotation is less precise: “Minor ieszcze raz aż po-
tym z początku [once again and then from the beginning] da Capo al fine”. The requirement to repeat ‘dal segno’ is 
missing here, although the relevant symbol ( ) appears at the beginning of bar 9 above the bar line of the lower and 
the upper staves. The repetition refers to bars 9–40.

The score in the basic source has a peculiar characteristic, interesting from the perspective of how the source ver-
sion was arranged for the piano: in some places variants of performance were created, leaving the choice at the 
performer’s discretion. Alternative interpretations are found in bars 18, 19, 21, 23, 50, 51, 54 and 55. Smaller notes 
used there do not represent graces, but rather a melodic variant more embellished than the variant recorded with 
notes of normal size used for vocal parts, which is best exemplified in bar 54. It is noteworthy that the small notes 
representing embellished variants do not appear in purely instrumental passages, but at moments when the chorus 
joins in. In this edition, the original notation has been left unchanged, while smaller notes were incorporated into 
the main melodic structures.

A – before the first accolade: Klawi / kord

B – before the first accolade: Nr 1 Introductione

before bar 8: Soprani / e Tenori / Basso / Forte Piano

an anacrusis. r., A, 1–2:  (on the basis of the pia-
no reduction – B)

B – above the upper staff: dolce

1. r., B, 1–2: 
8. r., A, 2: a  before c1

12. r., B, 1: a grace note 
r., B, 2 and 3: division into parts 

27. r., A, 3: a grace note 
r., B, 3: grace notes 

28. r., A, 1: a grace note 

r., B, 1: grace notes 
29. l., A, 2–4: a broken beam 
30. l., A, 2: a broken beam 
44. r., B, 1: a grace note 
45. r., A, 2: division into instrumental parts 
53. r., A, 1: the upper note of the dyad (d2) notated also

as a separate part with the value of a quaver
59. r., B, 3: a grace note 
64 and 66. r., B, 1: graces note 
po 72. A – between the staves: dotąd
before the end of the lower staff: Minor ieszcze raz aż 
potym z począ / tku da Capo al fine.

B – on both staff systems: Minore jeszcze Da Capo a po-
tem dal Segno do fine. (bars 9–40)

M a r s z  C z e c h ó w  (I i II) 
M a r c h  o f  t h e  C z e c h s  (I and II)

Both March of the Czechs (I), performed at the beginning and at the end of the third scene of Act I (no. 3), and 
March of the Czechs (II), not having this title in the sources and performed in the fifth scene of Act I (no. 5), are not 
independent compositions in their own right, but constitute some kind of musical interludes; interwoven with the 
developing plot of the drama and providing its musical background.

The first March accompanies the arrival of a group of Czech soldiers led by Herman, sent by Hinkon Berka, the 
commander of the army of King Wenceslaus of Bohemia, with the promise to reward anyone who directs them to 
the place where King Ladislaus the Elbow-High had sought shelter from the invading Czech army. After a brief 
spoken exchange, marked in the present edition as [...] – in accordance with both original scores, where the place is 
indicated by the word ‘Proza’ – the Chech soldiers depart and the third scene ends. Both the arrival and the depar-
ture of the invaders is illustrated with music and expressed by the arrangement of the march, which is enhanced by 
appropriate changes in the dynamics of the composition.

The second March, based on the motifs of the first, illustrates another arrival of the Chech army under Hinkon’s 
command.

The melodic motifs of the March were repeated by Elsner at the beginning of the orchestral introduction to Act II.

I. S o u r c e s

This edition of both Marches is based on the anonymous handwritten piano reduction with vocal parts, which is 
discussed above (for its description and dating, see the commentary to the Ouverture to the opera Król Łokietek czyli 
Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls from Wiślica] – source A, pp. 24–25 and 46–47).
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Like in the case of the other fragments of the opera, the autographs of the scores described above (A1, pp. 73–78 and 
118–119; A2, fol. 30r–v, 46r–v and 47r) have been referred to by editors as auxiliary sources.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

See the introduction to the description of the other fragments above.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

M a r s z  T h e  M a r c h  I

The original designation of the metre has been retained: .

Dynamic marks have been added in accordance with the notation in both manuscripts of the score (A1 and A2).

The notation of bars 33–40 in both scores is one octave lower, which was ignored by the author of the transcription.

[the headline title:] Marcia Czechów

before the first accolade: N 3ci

1. r., 2–3: 

1–8. r., the whole fragment notated in the treble clef
8. r., 4: the dyad e1-g1 
32. r., 4: above the quarter note g1 a quarter rest

no headline title

before the first accolade: N 5

19. l., 3–4 the blurred (currently illegible) pitches have
been corrected to the chord: G-d-e; in addition, the 
upper pitches of the chord have been marked with 
letters: de de

22. r., the supplemented g1 note with the added designa-
tion in the form of a letter (g) has replaced the crossed-
out quarter rest on the last part of the bar

30. r., below 4: a redundant quarter rest
32. l., the 2nd part of the bar: a whole rest
34. l., 1–3: division into parts 

M a r s z  T h e  M a r c h  II

The original designations of the metre have been retained: .

All the dynamic marks (except bar 1, where the designation : is in the middle of the system) in the manuscript are 
placed above the upper staff.

There are several corrections in the manuscript.

M a z u r  T h e  M a z u r

The Mazur “Parobcaki od Połańca” [Farm labourers from Połaniec], which the composer placed in the sixth scene 
of Act I (no. 6), is one of the best known fragments of Józef Elsner’s opera Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King La-
dislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls from Wiślica]. At that time, the dance became amazingly popular, and 
Elsner’s flair for recreating the character of Polish folk dances contributed to its popularity in the rural environment, 
where the melody of the Mazur, recorded by Oskar Kolberg in 1857,35 was played to the text “Dwie Marysie spotkały 
się” [Two Maries met]. Besides, the Mazur became an inspiration to several arrangements, e.g. by Václav Vilém 
Würfel, titled Variations pour le piano forte sur un mazure favorite de l’opera Łokietek composées par [...], Op. 19, War-
saw 1818. The theme of the Mazur inspired Nicolo Paganini to compose seven variations, which were performed 
during a concert in Warsaw before 14 July 1829.

In the autograph of the score A1 (p. 122) this fragment of the opera Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King Ladislaus 
the Elbow-High, or the Peasant Girls from Wiślica] is described as ‘alla Mazurek’.

I. S o u r c e s

No autograph is known.

A

The present edition is based on a print from the engraving workshop of Antoni Płachecki, produced in Warsaw in 
1816. The print is a publication of Elsner’s transcription for the piano, with lyrics subtitled below the score:
35 Kolberg, Pieśni , p. 447 no. 461. 
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[The headline title:] Mazur / z Opery ŁOKIETEK / przez J. Elsnera. [Mazur / from the opera / KING LADISLAUS 
THE ELBOW-HIGH / by J. Elsner].

The print contains the Krakowiak “Od dawna bywał iedyny” [For a long time has there been the custom], arranged 
in the same way for the piano with subtitled text (see below).

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 39 cm; plate measurements: 19,5 x 26 cm; 2 p.

A copy of the print preserved in: PL-Kj 6342 IV Mus. (the origin: The Library of the Warsaw Royal Society of Friends 
of Learning).

B

A relatively faithful hadwritten copy of the piano transcription by an unknown autor, dated on around 1825.

[The title page:] J. Elsner / [Polonez – crossed out] Mazur z opery „Łokietek” [J. Elsner [Polonez – crossed out] / The 
Mazur from the opera on Ladislaus the Elbow-High];

[the headline title:] Mazur z Opery Łokietka przez I. Elsnera [The Mazur from the opera on Ladislaus the Elbow- 
High by J. Elsner].

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 31 cm.; 10 staff systems; 3 p.

A copy of the print: PL-SA 557/A IX 37.

C

The piano transcription of the orchestral interludes with fragments of accompaniment in the sung passages, con-
tained in the above-mentioned piano reduction of the complete opera with vocal parts (cf. the description and dating 
of the source accepted as the basis for the edition of the Ouverture to the opera Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King 
Ladislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls from Wiślica]) has been referred to as auxiliary material. The ver-
sion of the piano reduction contained in this source (pp. 47–48) has been presented in this edition as ossia, printed  
in small letters above the main version; except for corrections, the detailed variants of this alternative version have 
not been recorded in the list of variants.

Lit.: Reiss, Paganini; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 152–153.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

In the wake of the great popularity of the opera, Elsner’s piano transcription with subtitled text, i.e. in a form allowing 
for vocal performances of the favourite pieces to an accompaniment, was written in response to evident demand from 
the audience shortly after the Warsaw premiere of the opera on 3 April 1818.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

At the beginning of the composition in source A, the indication of the metre is wrong:  instead of . The latter metre 
corresponds with the notation of the remainder of the composition.

In the first print (A), the text of the four stanzas was placed in columns in the middle of the system in bars 29–36. 
The texts of the particular stanzas, of which only the first was included in this edition for better legibility, have the 
following wording in the first print (original spelling preserved):

Parobczaki od Połańca [Farm labourers from Połaniec
A wislickie dziewki And girls from Wiślica
Niemas równych im dotańca No one dances like them
Jch naymilse spiewki Their singing is the most pleasing

Key pszenicka kłosy swemi Where wheat covers Sandomierz
Sandomierz okryie With its ears
Mowią ludzie ze pół ziemi People say that half the world
Polskim chlebem zyje Feeds on Polish bread

Pszed krakusem ludzie zyli Before Cracow’s rule
Nie znający złota People did not know gold
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Podciwsemi jednak byli But they were more honest
Bo błescała cnota As virtue was their guide

Jeśli biedak biedakowi If one poor man
Dopomoc niemoze Cannot help another
Niech skrusonym sercem zmowi Let him say with the contrite heart:
Sceść mu wielki Boze! May good Lord bless him!]

In the piano reduction (C), in bars 29–36, only the words of the first stanza were included, subtitled under the vocal 
part (without the last line). There is no text in source B.

In source C between bars 4 and 5, three unnecessary bars are crossed out. In the same source the two last quaver 
notes in bar 19 and three quaver notes in the following bar (both in the left hand), and the corresponding notes in 
bars 23 and 24, are notated in the treble clef.

In source A, all triplets are marked with the number 3 and ties printed above the heads of the notes. In this edition, 
the ties have been ignored, because their function here is not to indicate legato articulation, which is not indicated 
anywhere in the entire composition. In source B, triplets are consistently marked with the number 3 above the heads 
of the notes in that group. In the piano reduction (C) triplets are indicated by the number 3 above the heads of the 
notes (bars 12, 16, 48) without ties or are not distinguished at all (bars 6, 38, 44).

In the first print (A) and the copy (B) bars 21–24 and 53–56 are notated as repetitions of bars 17–20 and 49–52. In 
the piano reduction (C) the repetition refers only to bars 21–24, because bars 53–56 are written out in full.

The repetition of the main part of the composition with the fragment containing a text sung by the choir (bars 
25–56) was marked both in the first print (A) and in the copy (B) with special symbols ( ), placed at the beginning 
of bar 25 and the end of bar 56 above the upper and the lower staves, and the abbreviation D.S. (dal segno) at the end 
of the composition in the middle of the system. In the piano reduction (C) the repetition of bars 25–56 is indicated 
with the graphic symbol ( ) on both staves, on the bar line beginning bar 25. No repetition symbol is found at the 
end of bar 56.

5. C – a dynamic mark  above the right hand
17. C – a dynamic mark  notated separately above each

hand

31. l., B, 1–3: mistakenly notated chords c-e-g (correct-
ed to G-B-d-g)

32. l., A, 1–3 (the upper pitch of the chord): a
37. C – a dynamic mark  above the right hand

„S c e n a  s n u”.  M u z y k a  b a l e t o w a 
B a l l e t  m u s i c  t o  t h e  s o - c a l l e d  ‘D r e a m  s c e n e’

The score published here in a version for the piano concerns one of the most important scenes in Elsner’s opera 
Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow-High, or the Peasant Girls from Wiślica], but also one 
that stirred up a lot of controversy among the contemporary audience: the so-called ‘Dream scene’, dreamed by the 
sleeping Hinkon. The composer’s sketchy and sometimes unclear notation of the piano reduction of this fragment 
is preserved in source A (pp. 57–69). Both the function of the scene and its significance for the opera as a whole, as 
well as its character defined by its content and musical arrangement, have convinced the editors to include some 
fragments in the present edition, despite the difficulties with deciphering the original notation.

In the scene, the Chech commander Hinkon falls asleep in the Wiślica castle captured by his army (Act II, Scene 3). 
The description of the entire dream, construed with precision by the librettist,36 has been rendered on the stage 
quite faithfully according to contemporaneous reviewers.37 The dream is a crowded combination of events, fantastic 
creatures as well as figures from Poland’s history, various developments, changing scenes imbued with the spirit of 
patriotism and national sentiment underscored so often in the press reviews, and theatrical effects that allowed the 
authors of the production to showcase their skills. The performance provoked tremendously emotional reactions 
from the audience and very mixed critical response, with many interesting remarks on the music. It was inevitable 
that the musical background to a scene so varied was a medley of various pieces: original compositions written 

36 Dmuszewski, Dzieła, pp. 168–170.
37 TPZ, issue from 11 April 1818 no. 15, pp. 38–39; GW, issue from 14 April 1818 no. 3, supplement, p. 802; GW, issue from 
5 May 1818 no. 36, supplement, pp. 949–950; TPZ, issue from 9 May 1818 no. 19, p. 144; GCNO, issue from 29 March 1819 
no. 146; GW, issue from 18 January 1820 no. 6, supplement, p. 126; TMD, issue from 16 May 1821 no. 6, p. 22.
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with this scene in mind, passages borrowed from Elsner’s other works, well-known and popular melodies from the 
national repertoire, or borrowed from the works of other composers.

Ballet music providing background to the plot of the entire dream as conceived by the librettist, a heterogenous 
collection of various compositions joined with rather basic modulations, is a kind of medley and represents the 
genre usually described with the term potpourri. The music sets in at the moment when Hinkon lays down and 
falls asleep (Andante, bars 1–9), which is followed by a series of symbolic and allegorical scenes, sometimes quite 
monumental. “Each allegorical vision was illustrated by Elsner with well-chosen music, which provided a conven-
tional symbolic representation of each epoch in history.”38 The beginning of Hinkon’s dream, crowded with bizarre 
non-existent creatures (apparitions, furies, nymphs and genii), pervaded with fantasies coming to life on the stage, 
and an early anticipation of the romantic style of opera, is accompanied by music partially based on the themes from 
the Ouverture (Adagio, bars 10–44) in the scene depicting the country oppressed by the Chech conquerors. The 
subsequent scenes are a symbolic recreation of the following historical events: regaining the country’s independence 
by Ladislaus the Elbow-High, granting the Wiślica Statutes by Casimir the Great and forming the Polish-Lithuanian 
alliance; also, places associated with glorious moments and great personages from Poland’s history are presented 
in an allegorical way. At this point, the compositions borrowed from Elsner’s other works deserve a mention: the 
polonaises from the mock-heroic opera Wieszczka Urzella albo To, co się damom podoba [Urzella the Prophetess, or 
What Ladies Like] from 1806 (bars 121–143) and from the historical drama Karol Wielki i Witykind [Charlemagne 
and Widukind] from 1807 (bars 160–180); the military march from a historical fantasy opera titled Leszek Biały, 
czyli Czarownica z Łysej Góry [Leszek the White, or a Witch from the Bare Mountain] from 1809 (bars 181–218), 
illustrating the scene of John III Sobieski’s defeat of the Turks in the Battle of Vienna; finally, the Andantino from 
the ballet music to the melodrama Nurzahad, czyli Nieśmiertelność i bogactwo [Nurzahad, or Immortality and Trea-
sures] from 1805 (bars 234–267), alluding to the heyday of artistic life during the reign of Stanisław August Ponia-
towski; the other pieces in the scene are: Polonez Kościuszki [Kościuszko’s Polonaise] in a minor key (bars 268–289), 
Dąbrowski’s Mazurka (bars 290–305), a fragment of Elsner’s Triumphal March (bars 306–324) from 1809, composed 
to honour Prince Józef Poniatowski (cf. no. 5 in this section of the volume), followed by a short fragment illustrating 
the demise of the Duchy of Warsaw and ending with fanfares (Allegro, bars 325–337); the scene rounds up with 
a  fragment of Peter von Winter’s opera Interrupted Offering (Andante maestoso, bars 333–367), accompanying 
a panegyrical scene in honour of Tsar Alexander I. Other pieces which are probably of Elsner’s authorship include 
accompaniment to several images presented on the stage: Allegro moderato (bars 45–71), Adagio – a short interlude 
(bars 72–79), Andantino (bars 80–120) with the ending merged with the beginning of the polonaise that follows; 
also, a march sequence (bars 219–233) leading to the allegory of Stanisław August Poniatowski. The origin of the 
Krakowiak (bars 144–159) is unclear; it was probably composed by Elsner himself, but inspirations drawn from 
folklore are evident, e.g. the rhythmic patterns of the krakowiak and the stylization of elements typical of Polish 
music: lidisms in the melody and perfect-fifth drones in the accompaniment.

I. S o u r c e s

The present edition is based on the autograph of the piano reduction A (pp. 57–69) discussed above. The afore-men-
tioned autographs of the scores of the opera (A1, pp. 165–242 and A2, fol. 64r–92v) have been used by the editors 
as auxiliary material.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

See the introduction to the description of the other fragments above.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

Elsner’s autograph, written with the left hand after 1845 (?) is partially illegible due to his rather thick handwriting 
that sometimes makes it hard to identify the exact placement of the heads of the notes, especially in double notes 
and chords (cf. for instance bars 136 and 191).

The editors have attempted to impose uniformity on the indications of tempo and titles of particular fragments or des-
ignations that function as tempo indications and are placed at the beginning of a fragment, above the upper system 
as a heading, between the systems, or (sporadically) below the lower system. The original forms are recorded in the 
list of corrections. Other designations having the form of words or letters, mostly referring to dynamics or expression, 

38 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 154.
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2. between the staves: Sen
10. in the manuscript of the score A1: Adagio molto
16. above the right hand: a graphic crescendo symbol

( )
19. above the right hand: a dynamic mark 
26. below the right hand and above the left hand: dyna-

mic marks 
38. r., above 1: (f 1): 
43–44. l., 1–9: the upper pitch with an annotation below:

8va
45. dynamic indication: Allegro mod:

in the manuscript of the score A1 missing tempo in-
dication referring to this fragment
in the manuscript of the score A2: Allegro

54. r., before 5 (e3): a redundant 
67. l., 1–5: 
72. tempo indication (Adagio) and below the lower

system
in both manuscripts of the score A1 and A2: Piu lento

75. r., before 1 (a1): 
between both systems at the beginning of the bar: mod:

78. r., 4–5, 8–9: 
80. in both manuscripts of the score A1 i A2 missing

tempo indications referring to this fragment
81. above the upper staff: dolce
82. r., 6–8: a triplet 

83. r., 4–6: a triplet 

84. r., 8–10: a triplet 

86. r., 6–8: a triplet 
89. r., 2 (the dyad a1-f 2):  a quarter note

90. r., 2–4: a triplet 
r., 6–9: a beam and a triplet 

91. r., 2–4: a triplet 
92. r., 1–3, 4–6: triplets 

r., 7–9: a triplet 
93. r., 3–4: 

l., 6 and 8: the upper pitches of the dyad notated 
wrongly as g

96. r., 1–2: 
97. r. and l., 1–4: 
98. r., 6–8: a triplet 

99. r., 4–6: a triplet 

100. r., 8–10: a triplet 

102. r., 3–5: a triplet 

r., 6–8: a triplet 
105. 2–7, 10–14, 18–21, 26–30:  
106. r., 1–3, 6–8: 
108. r., 1–3: a triplet 

r., 4–6: a triplet 
110. above the right hand: a dynamic mark 

r., 2–3, 5–8: 
111. r., 10–12: 
112. above the right hand: dynamic marks  and 
113. above the right hand: a dynamic mark 

l., 7: before b-flat1 a redundant 
115 and 116. above the right hand: dynamic marks ,

,  and 
121. r., 4–8: 
123. r., 1–2: 

and graphic dynamic symbols (crescendo and diminuendo) can be found in Elsner’s manuscript in various positions: 
above the upper staff system (i.e. above the right hand) or less frequently between the two staff systems (above the left 
hand); only exceptionally are they doubled and placed separately for each hand. As there is no justification for such 
variety, caused usually by factors not related to music, practical considerations or necessity (e.g. scarcity of space), and 
the editors had no intention to distinguish either hand, designations from these categories are usually placed between 
the staff systems in this edition. Any modifications are revealed in the detailed list of corrections.

Another characteristic feature is the manner of notating accidentals in key signatures, appearing only in the opening 
bars of each fragment of the ballet.

The notation of ties and slurs is characterized by exceptional slovenliness, regardless of their function: prolonging, 
joining, signifying legato articulation or phrasing. Especially the last category, i.e. linking ties, are drawn carelessly 
only above the beginning or – more frequently – the middle of a group of notes, whereas the embrace should extend 
over or under the entire group.

Lack of uniformity and consistency is also evident in the notation of triplets, which is very diversified. They are 
marked with either the number 3, usually placed above the heads of the notes below the tie, or a bare number with-
out a tie, or a tie without the number, or are notated as a three-note group without any other symbols. The notation 
has been standardized in accordance with the rules accepted in this edition; any modifications of the original ver-
sion have been recorded in the list of variants.

In addition, Elsner would abbreviate the sequences of parallel octaves, sometimes including only one of the parts 
(upper or lower depending on the placement on the staff) with a number 8 or a designation 8va, placed above or 
below this part depending on the context; longer fragments are marked with the textual indication Sempre con 8va.



476

129. r., 2–4, 5–7: triplets 
134. r., 1–6: the notation of the rhythm 
136. l., 3–4: 
141. r., 1–5: 
145 and 146. l., 1: the lower pitches joined with a tie
147. l., 1 and 2: the lower pitches joined with a tie
147, 148, 150, 152, 154, 156 and 157. r., 3–4: 
158. r., 2–4: 
159. r., 3: before g 2 mistakenly  (instead of )
above bar 161 [the headline title:] Alla pol: Choro z me-

lodram Karol Wielki i Wytikind
Alla pollacca (A1); Alla pollaka (A2)

173. l., 1–4/174. 1–3: the lower note of the octave nota-
ted with the symbol of octave shift “8”

above bar 181 [the headline title:] z Opery Leszek
Marcia (A1 and A2)

183. r., 2–4: 
l., 3–5: 

186. above the right hand: dolce and a dynamic mark 
r., 2–5: 

189. r., 7–10: 
191. above the right hand: a dynamic mark 

r., 2: g1-b-flat1-f 2

192. r., 3–5: a triplet 
193. above the right hand: a dynamic mark 

notes in the last quarter of the bar separated with 
a double line

194 and 196. l., 4–6: 
197. r., 6–8: 

l., 4–6: 
198. l., 4–6: 
200. above the right hand: a dynamic mark 
202. above the right hand: a graphic crescendo symbol

( )
203. above the right hand: a dynamic mark 
204. r. and l., 2–4: 
209. r., 2–3: 
210. separately above both hands: dynamic marks 

r., 7–10: 
213. r., the original division into parts has been retained

for notes in the second quarter in the bar
214–215. above the right hand: a graphic crescendo sym-

bol ( )
219. above the right hand: a dynamic mark 
234. between the staves: Andantino; above the upper staff:

z melodrama Nurzahad
in both manuscripts of the score (A1 and A2): Lar-
ghetto

234 and 235. 2–7: 
236. above the upper staff: Kwitną piękne kunsta
236 and 237. l., 1–3: triplets 
237–263. r., only the lower pitch in the octave with an

annotation above the right hand: Sempre con 8va
252. l., before 4: a redundant 
264 and 267. above the right hand: dynamic marks 

and 
268. above the upper staff: [the headline title:] Kosciuszko

alla polacca melancholico (A1); Alla pollaka melan-
cholica (A2)
above the right hand: a dynamic mark 

269. r., 2–3: 
270. above the right hand: a dynamic mark 

r., 2–3: 
273. r., 2–6: 
274. r., 4–7: 

l., 2–6: a broken beam 
276. r., 1 (the lower part): 
277, 278 and 285. l., 1–2: broken beams 
290. above the upper staff: [the title:] Legiony Mazur

Mazurek (A1 and A2)
302. r., 3–6: 
303. r., 1–2: 
306. above the upper staff: Marsz 1809

Marcia (A1 and A2)
above the right hand: a dynamic mark 

306. l., 2 – 309. 4: only the upper pitch in the octave was
notated, but the octave is marked with the number 

“8” placed below the left hand
309. above the right hand: a graphic diminuendo symbol

( )
310. above the right hand: dolce
314. above the right hand: a dynamic mark  and

a graphic diminuendo symbol ( )
323. r., 3–6: 
326–329. r., only the upper pitches in the octave were

notated, while the lower pitches are marked: “8va” 
and “8” below notes of the right hand

333–337. in the manuscript of the score A1 an annota-
tion: “Zamiast tego może być co innego iako to – or-
gan albo harmonika albo Harmonia przez granych 
trąb z daleka”

338. above the upper staff: Andante maiestoso 1815
in the manuscripts of both scores A1 and A2: Andante

357. above the right hand: a dynamic mark 
358. r., 1–3 (the upper pitch): 
365. above the right hand: a dynamic mark  

K r a k o w i a k  T h e  K r a k o w i a k

The Krakowiak „Od dawna bywał iedyny” [For a long time has there been the custom] is one of the more refined 
and mature examples of Elsner’s interest in Polish folklore and the characteristic rhythm of this dance. Another typ-
ical feature of Polish folk music in this krakowiak is the tendency to intertwine instrumental fragments with short 
one-stanza songs.



477

Without developing musical fragments into more complex structures, Elsner deliberately resorts to their exact rep-
etition in order to fill the entire scene (Act II, Scene 7, no. 3). The events in the scene unfold in front of the Wiślica 
castle captured by the Chechs, in which King Ladislaus the Elbow-High is imprisoned; a group of girls, lead by the 
singing duet of Zosia and Salusia, distracts the attention of the Czech guards and disarms them, taking away their 
bows, shields and spears.

The musical structure is very simple. Apart from the two-bar introduction, the fragment consists of four eight-bar 
segments with a regular periodic structure.

I. S o u r c e s

No autograph of the published version is known.

A

The present edition is based on a print from the engraving workshop of Antoni Płachecki, produced in Warsaw in 
1816 (including also the Mazur). The print is a publication of the composer’s (?) transcription for the piano with the 
subtitled text of two stanzas, printed in columns in the middle of the system in bars 3–10 (p. 3).

[The headline title:] Krakowiak / z Opery ŁOKIETEK / przez J. Elsnera [Krakowiak / from the opera KING LA-
DISLAUS THE ELBOW-HIGH / by J. Elsner]

For the description of the print, its contents and place of preservation, see the commentary to the Mazur above.

B

A fragment of the autograph of the piano reduction written by Elsner, with vocal parts and the text of the first stan-
za subtitled beneath them (p. 80), has been accepted by the editors as auxiliary material and used for comparison, 
supplementation, and correction. For the description of the autograph, its place of preservation and dating, see the 
commentary to the Ouverture above. The version found in this source has been presented in this edition as ossia.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

Cf. the relevant fragment of the commentary to the opera Król Łokietek czyli Wiśliczanki [King Ladislaus the Elbow- 
High, or the Peasant Girls from Wiślica] by Józef Elsner (pp. 465–466).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The repetition of the entire composition (except for the Introduction, bars 1 and 2) is marked in the first print (A) 
with special symbols ( ) placed above the upper and the lower staff and the double bar line separating bars 2 and 3, 
and above the bar line at the end of the composition (bar 34), with an indication at the end below the last system:  
D. S. (= dal segno). The last bar and the bar that follows are designated in the first print as 1. and 2. volta. This form 
of notation has been replaced in this edition, because both bars are identical and a repetition symbol, not used in the 
original, has been used instead of doubling the last bar. Neither is a repetition symbol used at the beginning of bar 3.

In the first print the words of the two stanzas are written in bars 3–8 in the middle of the system with the following 
spelling:

Od dawna bywał iedyny [For a long time has there been
Zwycay u Polaków The custom among Polish people
Kochały nase dziewczyny Our girls would love
Naybardziey woiaków Soldiers the most

Naymilse zycie w żołnierce A soldier’s life is the most pleasant
Boday mąs wsławiony If he gains fame and glory
Kto zniewieściałe ma serce Who has an effeminate heart
Nie godzien mieć zony Is not worthy of a wife]

In the piano reduction (B) only the text of the first stanza is subtitled under the score of the two-voice vocal part.

The score in source B is imprecise and slovenly. The notation of articulation marks (slurs indicating legato articu-
lation) and dynamic marks (accents) lacks consistency. In the autograph of the piano reduction in bars 3–8 the 2nd 
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and the 3rd notes are joined with a prolonging tie. Considering the arrangements of syllables in the text and the 
corresponding sound groups, it appears that it would be more appropriate if the ties embraced the 3rd and the 4th 
notes in those bars.

In source B in bars 3–10 of the right hand the melody of the vocal duet is reproduced faithfully. For this reason, the 
editors have decided to include a variant of the piano reduction (published as ossia) limited to the accompaniment 
notated as the left hand. The only exception is the last quaver in bar 9 (a dyad, third f 1 – the upper voice and a1 – the 
lower voice) and both quarters in bar 10 (where both vocal parts meet in a unison – pitch g1).

The versions of the melody in both sources in bars 19–34 of the right hand are almost identical. The only divergences 
can be found in the accompaniment.

11 and 12. l., B, 1–4: broken beams 

14. r., B, 1–3: a wrongly notated beam 

l., A, 1–4: broken beams (crossing) 

15–17. l, B, 1–4: broken beams (crossing) 
19 and 20. r., B, 3–7: 
21. r., B, 1–6: 

28. r., A, 6/29. 1: 
l., B, 3–4: a broken beam (crossing) 

29. r., A, 1–2, 3–4: broken beams (crossing) 
r., B, 1–4: a broken beam (crossing) 
r., B, 2–3: 

30. r., A, before 5: 

8.  Polonez F-dur 
Polonaise in F major

I. S o u r c e s

This work is Elsner’s transcription of a polonaise originally intended for the orchestra.

No autograph is known. The present edition is based on a print published by Franciszek Klukowski in 1818.

[The title page:] DEUX POLONOISES / pour / le Piano-Forte / Executées au bal donné pour S.M. Impératrice Mère / 
par la ville de Varsovie. / Composées par. / JOSEPH ELSNER. / à Varsovie. / (: au Bureau de Musique Rue Miodowa 
No 489:) / Gravée par A. Płachecki. No 147.

The horizontal format, 4º; measurements: 22 x 30,5 cm; plate measurements: 19,5 x 25,5 cm; publisher’s number: 
75; 5 p.

The print contains two polonaises by Józef Elsner: Polonaise in F major (pp. 2–3; no. 8 in the “Arrangements” sec-
tion) and Polonaise in D major (pp. 4–5; no. 9 in the “Arrangements” section).39

A copy of the print: PL-Kj 542 III Mus.; PL-Wn Mus.II.21760 Cim.; RUS-SPan M 182 166 (the origin: The Library 
of the Warsaw Royal Society of Friends of Learning); PL-Tu V 1011 (a photograph of the copy from PL-Kj 542 III 
Mus.).

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 321 item 26; Burhardt, Polonez, pp. 165–166 item 614.

The composition has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The Polonaise was composed in 1818 and was performed on 24 September 1818 during a ball organized – according  
to the information on the title page – to celebrate the sojourn of Empress consort Sophie (Maria Feodorovna) 
(1759–1828), the second wife of Tsar Paul I (1754–1801) and mother of Tsar Alexander I (1777–1825).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

Indications of tempo are missing. All grace notes are accaciaturas and in the notation their value is equal to a half of 
the value of the principal note they precede.

39 The publisher’s announcement referring to both polonaises by Elsner appeared in the Warsaw press: ‘In the music and in-
struments store in 489 Miodowa Street in Warsaw, there are freshly engraved two Polish Dances by Mr Józef Elsner, and Two 
Polish Dances and Mazurka from a Ballet by Mr Karol Kurpiński. They have been composed to be performed during the 
ball organized by the city of Warsaw for Her Majesty Empress Maria Feodorovna, mother of the Emperor of All Russia and 
Our King, and have been transcribed by the aforementioned authors from the orchestral version to the harpsichord’ (GW 26 
September 1818 no. 77, p. 1986). 
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T h e  P o l o n a i s e

In bar 1 of the Polonaise, dynamic marks in the form of combined letters f and p, placed at the first note in the bar, 
are interpreted to result from imprecise engraving; this interpretation is suggested by the flow of music and by an 
analogy with the marks found in a similar theme in bar 10.

above the first accolade: No 1

before the first accolade: Polonaises

3., r., 2–3, 5–6: 
3/4. below and above the bar line separating the bars

repetition symbols were placed in the first print to 
indicate where the opening fragment of the compo-
sition should be repeated after bar 19 (bars 4–9).

4 and 5 (20 and 21). r., 1–4: 

6 and 7 (22 and 23). r., 1–5, 6–14: 
r., 7, 12: grace notes: 

8. r., 7–11: 
11. r., before 5 (cis2): a redundant 
12. r., 2–7: 

l., before 3: mistakenly  (instead of )
13. r., 2–3: 
17. r., 3–11: 
after bar 19 between the staves: Dal Segno

T h e  T r i o

The structure of the Trio is unusual. The first four-bar section is repeated twice, but after the next more complex 
section the customary principle of repeating the first section is abandoned, which can be concluded from the fact 
that no repetition is indicated in F. Klukowski’s print. The middle of the Trio (i.e. the second section in the case of 
this composition) is joined to the recapitulation of the Polonaise by a one-bar bridge.

The original staccato marks used by Elsner have been retained, along with the distinction – found in F. Klukowski’s 
print – between dots and short vertical strokes. In addition to being articulation marks, the vertical strokes (bars 2, 
12 and 13) can also have significance for dynamics as the indications of accentuated notes.

The octave shift in the right hand is marked above the beginning of bar 5 with the words in 8va alto, while its scope 
is indicated by a wavy line (bars 5–11); the shift is cancelled with the word loco above the beginning of bar 12.

before the first accolade: Trio

8. r., 5: a grace note 
10. r., 2–4: 

14. r., 7/15. 1: 
l., 1–3: a broken beam 

16. r., above 1: 
after bar 16 between the staves: da Capo Polon:

9. Polonez D-dur 
Polonaise in D major

Polonaise in D major is one of the most complex polonaises composed by Elsner. Its orchestral original influenced to 
some extent the texture of the composition, which is reflected by e.g. a broad pitch range and exploring the potential 
of the various registers of the instrument.

The solemn and subservient tone of the entire composition (although more lyrical elements are also present), con-
nected with the circumstances of its origin, is emphasized by the energetic two-bar introduction and – above all – by 
the Trio drawing upon the melody of the English national anthem God save the King.40

I. S o u r c e s

This work is Elsner’s transcription of a polonaise originally intended for the orchestra.

No autograph is known. The present edition is based on a print published by Franciszek Klukowski in 1818.

[The title page:] DEUX POLONOISES / pour / le Piano-Forte [...].

For the description of the print, its contents and place of preservation, see the commentary to 8. Polonaise in F major 
above.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 321 item 26; Burhardt, Polonez, pp. 165–166 item 615.

40 The same anthem inspired Elsner when he composed his cantata Zachowaj Boże ojca ludu [May God spare the father of the 
nation] in 1824. See Elsner, Sumariusz, p. 52 item 24; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 299 item 31.
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The composition has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The Polonaise was composed in Warsaw in 1818. For the circumstances of its origin, see the commentary to 8. Po-
lonaise in F major.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The Polonaise proper is preceded by a short, two-bar introduction. The texture of the composition does not diverge 
significantly from that of Polonaise in F major no. 8 (see the commentary to this composition).

Short vertical strokes, joined to the 4th, 8th and 12th note in bar 1of the right hand in F. Klukowski’s print are there 
not only to signify that these pitches are dynamically distinguished and for this reason the strokes are interpreted 
(their original graphic form retained) as accent marks, but also to function as articulation marks suggesting staccato 
articulation.

The entire Trio is based on the melody of the English national anthem God save the King. In this movement of the 
composition there is no recapitulation, which results from the structure of the English song consisting of two sec-
tions, the first of which is not repeated after the second.

T h e  P o l o n a i s e

above the first accolade: No 2

before the first accolade: Polonaises

2. r., 6–12: 
3–6 (27–30). l., in the first print notated in the treble clef
4 (28). r., 3–8: 
7 (31). r., 1–5: 

8 (32). r., 9/9. 4: 
15, 16, 19 and 20. r., 1–6: the notation of the rhythm:

26. r., from 1. above the entire bar: 
after bar 26 between the staves: dal Segno (bars 3–14)

T h e  T r i o

before the first accolade: Trio

[the headline title:] God save the king

4. r., 6/5. 1: 

5. r., 6–9, 10/6. 1: 
12. r., 1, the lower part, between the half-note g 1 and the

augmentation dot: 
after 14. between the staves: Polon: / da Capo

10. Fragmenty muzyki do sceny lirycznej  
Powstanie Narodu  Franciszka Salezego Dmochowskiego 

Fragments of music to the poetic play  
‘The Rise of a Nation’  by Franciszek Salezy Dmochowski

Józef Elsner wrote three fragments composed specially for the one-act play Powstanie narodu [The Rise of a Nation] 
by Franciszek Salezy Dmochowski (1801–1871), a poet and author of the libretto to the opera Wujaszek z Ukrainy 
[Uncle from Ukraine] by Walenty Kratzer (1780–1855), staged in 1830. The three pieces are the following: Marsz 
Przedniej Straży Wojska Polskiego [March of the Vanguard of the Polish Army], Marsz Dyktatora J. Chłopickiego 
(Marsz wojenny) [March of Dictator J. Chłopicki] and the song Święte Przymierze Narodów [The Holy Alliance of 
Nations] “Zstąpiła wolność na stęsknioną ziemię” [Freedom has descended upon the craving land].41

The current edition contains the extant piano transcriptions, written by Elsner, of the first two fragments mentioned 
above. The lyrical scene Powstanie narodu [The Rise of a Nation], performed at the National Theatre in Warsaw on 
1 January 1831, enjoyed great popularity during the first months of the November Uprising because of its current 
patriotic content.42

41 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 195 item 45. (All of these compositions were published by Ignacy Klukowski in Warsaw 
at the beginning of 1831).
42 See a review in: KW 2 January 1831 no. 2 p. 9.
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The play occupies an important role in Elsner’s legacy as the last work for the stage for which he provided music, 
ending the nearly four-decade long period of writing music for the stage. According to Alina Nowak-Romanowicz, 
reciting text with music in the background is an important aspect of the play.43

M a r s z  P r z e d n i e j  S t r a ż y  Wo j s k a  P o l s k i e g o 
M a r c h  o f  t h e  Va n g u a r d  o f  t h e  P o l i s h  A r m y

Elsner’s transcription of a march originally intended for the orchestra.

The composition functioned as an intrada and was performed at the beginning of the show before the recited part.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The present edition is based on a print published by Ignacy Klukowski in Warsaw in 1818.

[The title page:] MARSZ / Przedniéy Straży Woyska Polskiego / ułożony i ofiarowany / Jaśnie Wielmożnemu Hrabi / 
PIOTROWI SZEMBEK / Generałowi Brygady / Kawalerowi Wielu Orderów / przez / J: Elsnera / Grany w Teatrze Na-
rodowym / w Warszawie u Klukowskiego. [MARCH / of the Vanguard of the Polish Army / composed and dedicated / to 
the Most Honourable Count / PIOTR SZEMBEK / Brigadier General / Knight of Many Orders / by J: Elsner / Performed 
at the National Theatre / in Warsaw printed by Klukowski].

The horizontal format, 4º; measurements: 24,3 x 29,5 cm; plate measurements: 22,5 x 28,5 cm; 3 p.

Copies of the print: PL-Kj 471 III Mus.; PL-Wmhw (Gocel’s collection) 111/LG.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 321 item 30.

The composition has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The composition was written at the end of 1830. The dedication on the title page honours Brigadier General Piotr 
Szembek (1788–1866), Warsaw’s Military Governor and a member of the Military Council during the early months 
of the Uprising, the commander of the 1st Infantry Regiment and participant in the battles of Wawer and Grochów. 

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

T h e  M a r c h

Indications of tempo are missing, while dynamic marks ( ) are used only once at the end of bar 8 and are not re-
peated in the corresponding bar 34 of the recapitulation.

In bars 3–4 and in bars 29–30 of the recapitulation the arrangement of parts in the left hand has been modified by 
distinguishing the highest part in the melody, enhanced with dyads. This editorial intervention is justified by the 
notation of augmentation dots in the first print, which probably reflects the composer’s intention.

In bar 34 of the right hand the dyad d2-f 2 (6th note in the bar) has been supplemented by analogy with bar 8; in bar 35, 
the lower pitch g 2 in the chord g 2-b-flat2-d3-f 3 (3rd note in the bar) has been removed by analogy with the same bar 9.

In most bars, the principle of joining beamings in the separated parts of the bar has been implemented (  in-
stead of ); each of these modifications is recorded in the detailed list of corrections. In some bars (e.g. in bars 
21 and 24) the original notation has been retained as it appears to be more legible.

43 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 162.

before the first accolade: Marcia

3. r., 1 (f 1): with an augmentation dot the arrangement of

parts of the entire part:  

4. r., 4: division into instrumental parts: 
5. r., 5/6. 1: 
8. r., 5: redundant cautionary chromatic marks in the

dyad: cis2 ( ) and e2 ( )
12. l., 1: 

l., 1–4: a beam 
20. r., before 7 (e2): a redundant  cautionary
21. r., before 6 (e2): a redundant  cautionary
22. r., 3: triad b-flat1-f 2-b-flat 2

24. r., before 6 (e2): a redundant  cautionary
25. r., before 10 (e2): a redundant  cautionary
29. r., 3: division into instrumental parts 

r., before 8 (c2): a redundant  cautionary
31.r., 5/32. 1: 
35. r., 3: a redundant lower note g 2 in the chord
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T h e  T r i o

In bars 19–21 (the right hand) of the recapitulation ties have been supplemented by analogy with the corresponding 
bars 3–5. In order to preserve the consistency of themes, ties prolonging the 1st and 2nd notes in bars 23 and 24 (oc-
tave e-flat2-e-flat3; the right hand) have also been added.

In bars 10 and 26 a and b in the left hand the original arrangement of parts has been retained in the first two quarter 
triads in accordance with the first print.

r., 3–6: beams 
l., 11–14: beams 

36. r., 1: mistakenly chord c2-f 2-b-flat2

r., 1–4: beams 

37. r., 3–6: beams 

l., 11–14: beams 
39. r., 3: the lower note of the dyad (c2) is mistakenly no-

tated as a quarter note with an augmentation dot
41, 43 and 45. r., 7–12: 
46. l., 2: a seventh (E-f ) instead of an octave (F-f )

before the first accolade: Trio

5. r., a below 2 (half-note g 2): 
12. r., 1–3: 
18. r., 1: 

19. r., 1: 
r., 4–5: 

23. r., 2: 
r., 2–5: a beam 

M a r s z  D y k t a t o r a  J. C h ł o p i c k i e g o 
M a r c h  o f  D i c t a t o r  J .  C h ł o p i c k i

Elsner’s transcription of a march originally intended for the orchestra. The composition accompanied the scene 
of Poland’s rebirth, during which General Józef Chłopicki enters the stage among an array of great Polish military 
leaders from the past, including Tadeusz Kościuszko and Prince Józef Poniatowski.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The present edition is based on a print published by Ignacy Klukowski in Warsaw in 1831.

[Karta tytułowa:] MARSZ / DYKTATORA / J: CHŁOPICKIEGO / w Scenie Lirycznéy / POWSTANIE NARODU / 
Wiersz F. S. Dmóchowskiego / z Muzyką / J: ELSNERA / w Warszawie u Klukowskiego [MARCH / OF DICTATOR / 
J: CHŁOPICKI / in the Lyrical Scene / THE RISE OF A NATION / written by F. S. Dmóchowski / with the music / by 
J: Elsner / printed in Warsaw by Klukowski].

The horizontal format, 4º; measurements: 25,5 x 33 cm; plate measurements: 19,5 x 22,5 cm; 3 p.

Copies of the print: PL-Kj 360 III Mus.; PL-Wn Mus.II.17.827 Cim.

In the same year, the composition was reprinted by Ignacy Klukowski from the same lithographic material, but 
with a modified title page: MARSZ / WOJENNY / w Scenie Lirycznéy / Powstanie Narodu / Muzyka / ELSNERA / 
w Warszawie u Klukowskiego. [MILITARY / MARCH / in the Lyrical Scene / THE RISE OF A NATION / written by F. 
S. Dmóchowski / Music / by ELSNER / printed in Warsaw by Klukowski].

A copy of the print preserved in: PL-Wn Mus.II.22.475 Cim.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 322 item 31; Tomaszewski, Nuty drukowane, p. 291.

The composition has not been published in modern times.

II. D a t i n g

Cf. the commentary to item 10: Marsz Przedniej Straży Wojska Polskiego [March of the Vanguard of the Polish Army].

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

M a r s z  T h e  M a r c h

The notation of triplets varies in the print: they are rendered with the number 3 and (optionally) a tie, or left without 
a designation.

In the original print bar 42 is a complete bar in both hands, ended with a quarter rest and a fermata. Because of an 
anacrusis in bar 12, an incomplete bar has been used in the present edition.
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T h e  T r i o

In bars 10 and 18 the original arrangement of parts in the left hand has been retained.

before the first accolade: Trio 5. r., 1–3: 
 8. r., 5: the dyad a2-e-flat3

11. Marsz żałobny z oratorium Passio Domini Nostri Jesu Christi 
Funeral march from the oratorio ‘Passio Domini Nostri Jesu Christi’

The Funeral march, preceding part IV of the Oratorio, is one of the few original purely instrumental pieces in the 
oratorio, apart from the opening Introduction, strongly influenced by the style of Italian opera, and a short intro-
duction to part II.

The march follows the scene of Christ’s death, which is the climax of the entire composition; imbued with a pro-
found sense of tragedy, but not without some lyrical element, its general expression is that of mourning and it is 
a significant contribution to the dramatic effect created by the work as a whole.

The march is undoubtedly among the most valuable compositions in Elsner’s legacy. Its musical architecture is char-
acterized by exceptional consistency in maintaining a compact and uniform structure, built on a relatively simple 
ABA pattern of a march, with an extensive employment of dotted rhythms, in which it is evidently inspired by the 
funeral march from Beethoven’s Symphony No. 3.44 A crucial role here is played by the sound layer of the work, deci-
sive for its character. It results from the instrumental range of the orchestral original and its use in a way that affects 
the texture of the piano version, and its harmony saturated with dissonances; the functions of harmony lose their 
unambiguous character typical for functional harmony as a result of using a lot transitional sounds, replacements, 
delays and a clear tendency to downplay the role of the leading sounds. The whole composition is strongly saturated 
with accidentals, which – apart from the whole-note motion of chords – are a way of managing combinations of 
chords typical for this composition.

The author of the piano reduction is unknown. Considering the way the transcription is written, it is hardly possible 
that Elsner himself was its author. There is no doubt, however, that the arrangement was approved by the composer, 
who was making efforts personally to have this work published in Friese’s publishing workshop in Leipzig in the 
year of its premiere.

I. S o u r c e s

No autograph is known. The present edition is based on the first print published in Sammlung von Musikstücken 
alter und neuer Zeit, Leipzig 1838, Heft 4, pp. 9–10.

[The headline title:] Joseph Elsner. / Trauermarsch.

Apart from Elsner’s Funeral march, the collection contains also: Johann Vesque von Püttlingen (1803–1883), Die 
Geisterinsel to a text by Heinrich Heine (pp. 5–6), Leopold Schefer (1784–1862), Generalbeichte to a text by Johann 
Wolfgang Goethe (pp. 7–8), Josephine Lang (1815–1880), Das Traumbild to a text by Heinrich Heine (pp. 11–13).

The horizontal format, 4º; measurements: 25,5 x 33 cm; plate measurements: 20,2 x 28 cm; 13 p.

Copies of the print: A-Wn SA. 82. D.25/4 21; A-Wgm VI 23013d.

44 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 236–237.

before the first accolade: Marsz

4/5. between the staves: dol: 
5. r., 1–5: 
6. r., 2–7: 
7. r., 1–3: 
10. r., before 2, 5 (g1): redundant 
13. between the staves: dol:

r., 1–4: 
16. r., 6/17. 8: 

22–24. r., 1–5: 
25. a graphic crescendo symbol ( ) above the right

hand
r., before 8 (b1): a redundant 

30/31.between the staves: dol: 
35. r., 1–2: 
36. at the beginning of the bar a dynamic mark 
37. a dynamic mark  moved to the end of bar 36
42. r. and l., 5: 
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Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 38 item 65; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 236, 237, 273 item 2.

The composition has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The oratorio Passio Domini Nostri Jesu Christi seu Triumphus Ewangelii Op. 65 by Józef Elsner, one of the greatest 
works of this composer and one of the most valuable oratorios written during the periods of Classicism and Ro-
manticism, originated in the years 1835–37. This complex and monumental work, written at the instigation of the 
secretary of Cathedral Chapter and the custodian of the Warsaw Cathedral, Father Witman (Wittman), to enrich 
the Holy Week celebrations of the Passion of Christ, was divided by the composer into four parts. Even before the 
whole composition was completed, part I had been performed twice under Elsner’s supervision at St. John’s Cathe-
dral in Warsaw on 24 March and 1 April 1836. At the time of those performances, the Funeral march, which opens 
part IV, was still being composed. It can therefore be concluded that the march was written between April 1836 and 
November 1837, when Elsner was finishing this grand work, which was not performed until 20, 22 and 25 June 1838 
because of difficulties with assembling the required set of performers. The highly successful performances by an or-
chestra of 400 musicians took place in the Holy Trinity Evangelical Church of the Augsburg Confession in Warsaw.

Later, over the period of several years, only individual – mostly soloist – fragments of the composition were per-
formed; the scarcity of performances resulted from purely technical reasons, mainly the impossibility of gathering 
the massive performance apparatus required by this monumental work. It was in this limited form that the audience 
in Petersburg became familiar with the composition in August 1839, when Elsner travelled to the Russian capital 
a year after receiving permission to dedicate his work to Tsar Nicholas I of Russia; in Petersburg, Elsner was to 
personally hand a special ornamental edition of the score to the tsar. As Nicholas I was not residing in the capital 
at the time, Elsner was not granted an audience, but he managed to obtain the permission to turn the lease of the 
property of Elsnerowo into hereditary ownership, which had been his objective, and was presented by the tsar with 
a diamond ring.

In the November of that year, the oratory was performed under the composer’s direction in Vilnius, where Elsner 
stopped during his return journey to Warsaw. Later performances of the complete Oratory were the following: or-
ganized in Petersburg by the Filharmonic Society under the direction of the manager of the tsar’s court ensemble 
Aleksy Lwow (1798–1870) in the spring of 1840; a year later, in the Warsaw Cathedral under the direction of Tomasz 
Nidecki (1806–52); in St. John’s Church in Vilnius under the direction of Wiktor Każyński (1812–67). After these 
performances and before 1848, the work was not presented to listeners except for part I of the oratory, which was 
performed every year in St. John’s Cathedral under the direction of the head of the cathedral orchestra Wojciech 
Słoczyński (1806–64). In the years that followed, the entire composition was performed three times, following the 
efforts of Elsner’s student, Ignacy Feliks Dobrzyński (1807–1867), then the director of the Warsaw opera house, in 
the Evangelical Holy Trinity Church in Warsaw on 28 and 30 August and 1 September 1854. For the next century 
and a half, Elsner’s monumental work was forgotten; the next time it became heard was not until 11 and 12 Septem-
ber 1998, 160 years after its premiere, in the very same Holy Trinity Church in Warsaw, where it was performed by 
the Warsaw Chamber Opera directed by Jacek Kaspszyk.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The modifications introduced by the editors of the present edition, aimed mainly at correcting overly literal inter-
pretations of the orchestral notation by the author of the piano reduction, concern primarily the use of articulation 
marks, especially the ties joining sounds in particular instrumental parts. The notation of ties has been simplified, 
although the versions found in the original print are recorded in the list of corrections. Besides, the names of in-
struments used in the first print have been tacitly replaced by contemporary abbreviations, without marking these 
modifications in the detailed list of corrections.

before the first accolade: Pianoforte

1. a dynamic mark , which in the first print was placed
at the beginning of the bar in the middle of the sys-
tem, has been moved to the anacrusis

8. r., 1–2: all the notes in the chords joined with ties
16. r., 1–2: the lower notes (g1 and b-flat1) joined to the

note a-flat1 with a tie
17. r., 1–2: all the notes in the chords joined with ties

l., 1–2: the upper notes of the octaves (G-A) joined 
with a tie

20. r., 1–2: the upper note (c2) joined to the note b1 with
a tie
l., 1–2: the upper notes of the octaves (fis-g) joined 
with a tie

21. r., 1–2: all the notes in the chords joined with ties
l., 1–2: the upper notes of the octaves (G-A) joined 
with a tie
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28. l., (the upper part) 2/33. 1: 
29. r. and l., 1/32. 1: 
32. r., 1–2: 

l., (the upper and the lower parts) 1–2: 

35 and 37. r., 1–3: both pitches of the lower part (half-
notes f 2-b2) are joined to the quarter note e2 with a tie

48. r., 1–2: the lower notes (g1-b-flat1) joined to the note
a-flat1 with a tie

12. Krakowiak z baletu Wesele w Ojcowie  
Krakowiak from the ballet ‘A Wedding in Ojców’

I. S o u r c e s

No autograph is known. The present edition is based on a print by Ignacy Klukowski from 1842.

[The title page:] ZBIÓR KRAKOWIAKÓW / z Baletów / WESELE w OJCOWIE i STACH I ZOŚKA / różnych Kom-
pozytorów / na / Fortepian [A COLLECTION OF KRAKOWIAKS / from the Ballets / A WEDDING IN OJCÓW and 
STACH AND ZOŚKA / by various composers / for / the Piano].

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 39 cm; plate measurements: 19,5 x 26 cm; publisher’s numbers: 142, 
143, 144; 7 p.

The collection contains: the krakowiaks from the ballet Wesele w Ojcowie [A Wedding in Ojców]: by Jan Stefani 
(no. 1, p. 2), by Józef Elsner (no. 2, p. 2), Krakowiak Dawny [Old Krakowiak] (no. 3, p. 3), by Jan Damse (no. 4, 
pp. 3–4) and Krakowiak Odczepiny [The Capping Ceremony] by Jan Stefani (no. 5, pp. 4–5) and the krakowiaks 
from the ballet Stach i Zośka [Stach and Zośka] by Karol Kurpiński (nos 1 and 2, pp. 5 and 6 ) and Jan Stefani (no. 3, 
p. 7).

Copies of the print: PL-Kj 18461 III Mus.; PL-Wn Mus.II.17.826; PL-Wp Mus. n. 17860 Cim.

The composition has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The main author of the ballet Wesele w Ojcowie [A Wedding in Ojców] (also known under the titles Wesele kra-
kowskie [A Cracow Wedding] or Wesele krakowskie w Ojcowie [A Cracow Wedding in Ojców]), based on themes 
from the opera Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale [The Supposed Miracle, or Cracovians and Highlanders] 
by Jan Stefani with a libretto by Wojciech Bogusławski (premiered in 1794), was Karol Kurpiński (1785–1857), who 
authored the music accompanying pantomime scenes and dances. The music to dance scenes was composed by 
Józef Damse (1789–1852), who borrowed melodies from – among others – Cud mniemany [The Supposed Miracle] 
by Stefani, Król Łokietek [King Ladislaus the Elbow-High] by Józef Elsner, and from other Polish vaudevilles. Most 
melodies, however, were derived from Kurpiński’s opera Zabobon czyli Krakowiacy i Górale [The Superstition, or 
Cracovians and Highlanders] (the so-called Nowe Krakowiaki [New Cracovians]) with a libretto by Jan Nepomucen 
Kamiński (1777–1855); its premiere was staged in Warsaw on 16 June 1816.

The premiere performance of the ballet Wesele w Ojcowie [A Wedding in Ojców], to a script by Bonawentura Kudlicz 
(1780–1848), took place at the National Theatre in Warsaw on 14 March 1823. The choreography was created by Ju-
lianna Mierzyńska (d. 1831) and Maurice Pion. This production has enjoyed unrelenting success with the audiences 
for several decades and was successfully performed as one of the most popular spectacles in many cities in Poland 
and abroad (Petersburg, Moscow, Kiev); new productions are also staged today. The immense popularity of the 
Ballet encouraged other composers to write a number of compositions which were later incorporated into this work. 
Thus, the Ballet became in a sense a collective endeavor, whose participants included – apart from Kurpiński and 
Damse – Jan Stefani and his son Józef, Józef Elsner, and other composers, most of whom have been forgotten since.

The great acclaim received by the Ballet from the audience resulted in the publication of its numerous fragments in 
the form of arrangements for the piano intended for a broad circle of music lovers; the arrangements were written 
by the composers themselves (a common practice followed by Józef Damse and Józef Stefani) or by other authors of 
piano reductions. It is difficult to ascertain whether the transcription of Elsner’s Krakowiak, incorporated into the 
Ballet, was written by the composer himself or by some other author. Despite these doubts, the editors have decided 
to include the composition in the edition of Elsner’s compositions for the piano, because even without having writ-
ten the transcription himself, the composer may have left his mark on the edition published by Ignacy Klukowski, 
with whom he must have discussed the issue.
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Furthermore, it is hard to establish even an approximate date of the origin of Elsner’s Krakowiak as it has not been 
ascertained to date whether the composition was already part of the Ballet at the time of the premiere, or whether 
Elsner, motivated by the success of the performance, wrote the transcription shortly afterwards; the latter possibility 
appears to be more likely. Therefore, the only certain date connected with the composition is the year of 1842, when 
the version for the piano was published by Ignacy Klukowski in his printing house.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

[the headline title in: Zbiór krakowiaków:] Krakowiak 
Józefa Elsner

before the first accolade: No 2

3. r., 2: a grace note 
10. l., in the first print five quaver values were used by

mistake, including a G pitch and four g-b-d1-f 1 chords

l., 1–4: a broken beam 
12. r., 1: a grace note 
14 and 15. l., 1–4: broken beams  and 
15. r., 1: a grace note 

l., before 2 (fis): a redundant  cautionary
24. r., 2: the dyad e2-b2 
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PIANO DUO WORKS

SONATAS

Sonata B-dur op. 16 
Sonata in B-flat major Op. 16

I. S o u r c e s

No autograph is known.

The current edition is based on the first print published by Erard in Paris around 1805.

[The title on the title sheet:] SONATE / à Quatre Mains / Pour le Piano-Forte / Composée et Dédiée / à Madame la 
Princesse · Anne · Sapieha / Née Comtesse Zamoyska / Par / JOSEPH ELSNER / Directeur de la Musique du Théâtre 
Polonais et Membre de la Société Littéraire de Varsovie / Oeuvre 16 – Prix 6 f. / A PARIS / Chez M-lles Erard Rue du 
Mail No. 21. / Et à leur dépôt Rue de la Loi No. 67, vis-à-vis la Bibliothèque Impériale / Propriété des Editeurs Déposée 
à la Bibliothèque I-le / A Lyon Chez Garnier Place de la Comédie No. 18 / Choiseau Script A

The vertical format: in-fol.; plate measurements: 19,7 x 26,2 cm; 27 p.

Copies of the print: F-Pn VM12 I-841; B-Bc Litt.V, No.11.917.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 33; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 321 item 24.

A modern edition: Sonata fortepianowa na 4 ręce B-dur [Piano sonata for four hands in B-flat major], in: Nowak-Ro-
manowicz, Elsner 1957, Dodatek nutowy [Score supplement], pp. 89–129.

II. D a t i n g

The exact date of writing Sonata in B-flat major Op. 16 for four hands is unknown. As it was numbered by Elsner 
as Op. 16, it must have been written shortly after the Grand Quartet Op. 15 for piano, violin, viola and cello, dedi-
cated to Countess Emilia Potocka. The conjecture that the Sonata was composed as early as in the first years of the 
19th century is confirmed by the dedication on the title page, addressed to Duchess Anna Jadwiga née Zamoyska 
Sapieżyna (1771–1859), closely tied to Tadeusz Kościuszko and herself an adherent of the patriotic party. She was 
a daughter of Andrzej Hieronim Zamoyski (1716–1792), Marshal of the Crown Tribunal and Grand Chancellor of 
the Crown, member of the Commission of National Education. Her husband was Duke Antoni Aleksander Sapieha 
(1773–1812), Sword-bearer of the Duchy of Warsaw, Chief Chamberlain to Emperor Napoleon I, who was a patron 
of science and a member of the Warsaw Society of Friends of Learning, which Elsner joined in 1805. The Sonata 
with the title page on which Elsner presented himself as a member of the Warsaw Literary Society was printed by 
Erard in Paris around 1805. The publication was connected with Elsner’s trip to Paris, during which he met Duchess 
Anna Sapieżyna, who had been living in her residence in Saint-Germain-en-Lays near Paris since 1803. It had not 
been until that time that Elsner mentioned the Duchess in his Summary in connection with the negotiations with 
Erard in Paris he had been engaged on her behalf. The subject of the negotiations was the choice and purchase of 
a piano for the Duchess (cf. Introduction, p. 36). There is no information about any earlier contacts between Elsner 
and Duchess Sapieżyna. Since the text of the dedication places emphasis on the fact that Sonata in B-flat major 
Op. 16 for four hands was not only dedicated, but also written for the Duchess, it may be assumed with considerable 
probability that the composition was written in Warsaw in 1805 or a short time earlier.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The score of the first print, executed very carefully in Erard’s engraving house, contains a relatively small number of 
errors and ambiguities. The necessary modifications introduced in the current edition concern mainly ties. Their 
placement in the first print is not always precise, especially when their function is to combine notes or their groups 
in adjacent bars. Other symbols that needed adjusting were the designations of irregular groups, mostly triplets and 
ornaments.

All the triplets, i.e. quaver groups ( ) in movements I and III and semiquaver groups ( ) in movement II, are 
usually marked in the first print with the number 3 above the heads of notes combined with a beam. This does not 
apply, however, to longer passages of the composition based on sequences of triplet groups, most of which were 



488

printed without any additional indications (cf. part I: Iº bars 48–50, 52, 107–118, 172–174; IIº bars 59–61, 63; part 
III: Iº bars 96–97). The notation of triplets has been made uniform without recording the changes in the detailed list 
of corrections. They are marked with the number 3 above/below the beamings of notes (  or ) and without 
ties (unless they function as articulation marks). Other methods of rendering triplets, e.g. without ties and the num-
ber 3 (cf. part I: IIº bars 113, 186; part II: Iº bar 7; part III: Iº and IIº bars 51 and 53) or of notating the rhythmic figure 
in which a triplet starts with a rest (part I: IIº bars 187 and 188) are always indicated in the detailed list of corrections.

Embellishments are also notated with considerable consistency in the original print. All grace notes are given the 
form of a smaller quaver note with a flag. The flag is not slashed (except for a few grace notes in part III). The form 
of the grace note is independent of the value of the following principal note and there is no ligature to combine 
the two. The uniform notation of graces in Erard’s print is a hindrance when it is necessary to differentiate between 
appoggiaturas (long grace notes) and acciaccaturas (short grace notes). In the present edition, grace notes have the 
form of small semiquaver notes, while their original forms have been recorded in the detailed list of variants.

All slides in the original print are placed between the heads of the notes and not above. They are usually slashed 
with a vertical line, which has been retained in the present edition. Quite frequently, the slide symbol is not placed 
above the main notes, but below them under the staff. In such cases, as well as when other methods of notation are 
used or there has been an intervention by the editor, the original designations and their modifications are recorded 
in the list of corrections.

On the other hand, problems with interpretation arising from obsolete notation or the specific features of the old 
print are caused by ambiguous drawing of dynamic marks, especially single accents and the graphic decrescendo 
symbols in the form of convergent lines. Quite often it happens that the slanting lines of decrescendo symbols are 
shortened to such a degree that they look similar to accents, even if the decrescendo effect should increase over 
a longer passage. The reverse also happens, when accent marks are prolonged until they look like decrescendo sym-
bols. The precise and unambiguous interpretation of such symbols may pose a challenge to the editor. In the present 
edition, uniformity has been imposed only in cases where no doubts arise, usually by analogy with other places or 
because of the similarity of corresponding figures or simultaneous forms in both parts, Iº and IIº. In each case, edi-
torial interventions are recorded in the detailed list of corrections.

A d a g i o – A l l e g r o

The original indications of metre have been retained:  (alla breve) at the beginning of Adagio (bar 1) and Allegro 
(bar 5).

Performers should pay special attention to grace notes. In this edition, the notation of these ornaments follows the 
principles explained in the Introduction (p. 53). There is no doubt that a large percentage of the grace notes are short 
and should be interpreted as such during performance. There is, however, some room for divergent interpretations, 
at least in some places in the score. For reasons related to harmony, it seems justified to interpret a grace note as 
an appoggiatura in bar 110 (part Iº, the right hand) and, by analogy, in bar 114 (part Iº, the right hand), which is 
presented as ossia in the present edition. We find similar ambiguities concerning the function of grace notes in bar 
86, Iº (and, by analogy, in bars 88 and 93, IIº), where the rhythmic structure of the first three notes in the right hand 

 can be interpreted as follows: , which is presented in the ossia notated in bar 86.

In part IIº bars 45–47, all the chords with an initial dyad in bar 48 of the right hand and in the corresponding bars of 
the octave in the left hand are joined with ties in the original print. Similarly, a single tie subsumes the progressing 
chords in the right hand, bars 169–171, while in the corresponding bars of the left hand the upper notes of the B-flat-
B-flat octaves are combined with extending ties. In these cases it appears reasonable to separate the ties for purely 
practical reasons related to performance.

the first accolades in parts Iº and IIº are preceded by the 
text : SONATE / a / 4 Mains

9. Iº r., 5–11: 
10. Iº r.: 

Iº r., 4–6: 
11. Iº r., 2–4: 
14. Iº r., 5–11: 

IIº r., 1–2: 
15. Iº r., 4–6: 

IIº r., 2–6: 

16. Iº r., 2–4: 
IIº r., 2–4: 

21. Iº r., 2–4, 6–8, 10–12, 14–16: 
28. IIº r., below 2: a dynamic mark 
32. IIº r., 2–6: 
40. Iº:  placed below the upper staff

Iº r., 4–6: 
44. Iº r., 5–7: 

Iº l., 1–4 and 5–8: 
46. Iº l., 1/47. 8: 
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48. IIº r., below 2: 
IIº l., 1/49. 1: 

49. IIº r., below 2: 
54. Iº r., before 10 (e3): 
55. Iº r., 1–12: 

Iº l., 1–4 and 5–8: 
56. Iº r., 1/57. 1: (the upper notes f 3)
57. Iº r., 2–9: 
58. Iº l., 1–4 and 5–8: 

66. IIº l., 1–4 and 5–8: 

67. IIº r., 1/68. 1:  (the upper notes f 2)
IIº l., 1–11: 

69. IIº l., 1–4 and 5–8: 
77. Iº r. and l., 2–6: 
79. IIº l., 2–6: 
82. IIº in the middle of the system: a dynamic mark 
84. Iº r., 2–5: 
85. Iº r., 3: c3

86. Iº r., 2: a grace note  (can be interpreted as an appog-
giatura; see introductory remarks and ossia in the 
score section)

87. IIº r., 3–5: 
88. IIº r., 2: a grace note  (cf. bar 86)
89. IIº r., 2–5: 
92. IIº r., 3–5: 
93. IIº r., 2: a grace note  (cf. bar 86)

IIº l., 2–4: 
94. IIº r., 1: a grace note 

IIº l., 1–3: 
95. Iº r., 3–5: 

Iº l., 4–7: the dyad d1-g1

II. l., 3–5: 
96. Iº r., 3–5: 

IIº l., 2–7: 
98. IIº l., 3–5: 
100. Iº l., 1–7: 

Iº l., 8–15: missing 
101. IIº l., 1–7: 

IIº l., 8–15: missing 
103. IIº l., 1–15: 
104. IIº l., 1–16: 
105. IIº r., before 1 (e-flat): a redundant 
110. Iº r., 1: a grace note  (can be interpreted as an ap-

poggiatura; see introductory remarks and ossia in the 
score section)

113. IIº r., 5–7: triplet 
114. Iº r., 1/115, 1:  (a tie)

IIº r., 1: a grace note  (cf. bar 110)
115. Iº r., 3–5: 

IIº l., 1 (c)/116. 1(b-flat): 
116. IIº r., before 1 (b-flat): a redundant 
117. IIº r., 3–5: 

118. Iº l., before 2 (b-flat1): a redundant 
119. Iº r., 1–2 and 3/120, 1: 
126. Iº r., 2:  before b-flat2 (instead of before d2)
131. Iº r., before 2 (a2): a redundant 

IIº r., before 2 (a): a redundant 
131 and 132. Iº and IIº r., 1 and 5: accents ( ) only below

the upper staff 
132. IIº l., before 1 (the upper sound of the octave B-flat-

b-flat): a redundant 
IIº l., before 5 (both sound of the octave B-flat-b-flat): 
a redundant 

133. Iº and IIº r., 1: an accent ( ) only below the upper
staff

140. Iº r., 5–11: 
141. Iº r., 4–6: 
142. Iº r., 2–4: 
144. Iº r., before 3 (instead of before 4): 
145. Iº r., 5–11: 

IIº., r., 1–3: 
146. Iº r., 4–6: 
147. Iº r., 2–4: 

IIº r., 2–4: 
154. IIº r., 3–5: 
156. IIº r.:  placed below the upper staff

IIº r., 4–6: 
158. IIº r., 3–4: 
159. IIº r.:  placed below the upper staff
160. IIº r.:  placed below the upper staff

IIº l., 1–4 and 5–8: 
161. IIº r., 1: b-flat1

162. Iº r., 3–5: 
166. Iº r., 3–8: 
168. Iº l., 1–4 and 5–8: 
169. IIº r., 1/171, 1: 

IIº r., l., 1/171, 1 (the upper part of the octave B-flat-
B-flat): 

173. Iº l., above 2: 
176. Iº l., 2–4: 
180. Iº l., 8: d1

180 and 181. Iº l., 1–4 and 5–8: 
186. IIº r., 1–3: triplet 
187 and 188. IIº r., 1–2: triplets 
193. IIº l., before 4 (g-flat): a redundant 
194. IIº r., 13–16: missing 
194 and 195. IIº l., 1–4 and 5–8: 
201. IIº r., 2/202, 8: 
202. IIº l., before 4: 
205. IIº r., 1–4 and 5–8: 

IIº l., 1–2: 
207. Iº r. and l., 2–6: 
211. Iº between the staves: a dynamic mark 
212. Iº and IIº r. and l., 4–9: 
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A n d a n t e

before the first accolades in parts Iº and IIº: Andante

1. Iº r., 2–3: 
2. Iº 1: accents placed separately for both hands

Iº r., 2: a grace note 
Iº r., 6–8: 
IIº l.: an accent only below 1 in the right hand

4. Iº r., 1–3: 
6. Iº r., 2–3: 

II. r., 3/7. 1: 
7. Iº r., 1–6: triplets  
10 and 14. IIº r., 2–4: 
15. Iº l., 5: d1

18. Iº r., before 6 (g 2):  (instead of before 7 – a-flat2)
24. Iº r., before 3 (a-flat2): a redundant 

Iº r., 4–6: 
26. Iº r., 1–7: 

27–29. Iº and IIº r., an accent only below 1 in the right hand
29. IIº p., przed 2 (a-flat): a redundant 
33. Iº r., 2: a grace note 

Iº and IIº r.: an accent only below 1 in the right hand
36. Iº l., 2–3: 
37. Iº r., 2–3: 

Iº l., 1–2: 
IIº r., 1–2: 

39. Iº r., 1–2: 
Iº l., 10–11: d1 f 1

40. Iº r. and l., before b2 and b1: redundant 
44. IIº r., below 1: in the middle of the system a dynamic

mark 
48. IIº r., 1–3: 
50. Iº and IIº below 1–2: in the middle of the system dyna-

mic marks 

R o n d o

The original notation of a frequently recurring rhythmic figure (part Iº: bars 17, 21, 23, 55, 114, 118, 120; part IIº: 
bars 19, 21, 23, 116, 118, 120) has been consistently modified. The figure is characterized by a syncopation typical 
for the main theme of this polonaise rondo and for the polonaise rhythm in general. The syncopation results from 
augmenting the value and thus underscoring and accentuating the second note, which falls on the weak part of the 
bar: , and replacing it with a structure in which the dot augmenting the value of the principal note (the 
second note in the bar) was replaced with an additional note, linked to the principal note with a tie: .  
As a result, the number of notes in the bar rose from nine to 10, which nevertheless had no consequences for the 
flow and content of the passage. In such cases, the numbering of subsequent notes in the detailed list of corrections 
refers to the version accepted in this edition (1-10 instead of 1-9).

In this fragment of the composition, the ties combining notes and their groups were notated with exceptional incon-
sistency. As there is neither formal nor musical justification for such abundance of forms, the ties have been made 
uniform and the modifications are recorded in the detailed list of variants.

In bars 70–73, Iº, the ties are engraved imprecisely and inconsistently. They combine two to four notes in semiquaver 
groups (bar 70: 2–4, 6–8, 9–12; bar 71: 2–4; bar 72: 2–4; bar 73: 9–12). In other cases, the ties cross the bar line as they 
are prolonged to reach the first note in the next semiquaver group even if the group is included in the following bar.

before the first accolades in parts Iº and IIº: Rondeau / 
alla / Pollaka

2. Iº r., 4: a grace note 
4. Iº r., 1–8: 
10. Iº r. and l., 4: a grace note 

Iº l., 3–6: 
12. IIº r., 1–4 and 5–12: 
17. Iº r., 2–4: 
18. IIº l., 1: A
19. IIº r., 2–4: 

IIº l., 1–2: B-flat-B-flat
21. Iº r., 4–10: 

IIº r., 2–6: 
22. Iº r., 4: the upper note of the dyad prolonged with a tie
23. Iº and IIº r., 4–10: 
35. Iº l., 3–4: 

Iº l., 5–8: missing 

36. Iº r. and l., 4: a grace note 
Iº l., 3–6: 

37. Iº r., 3–5: 
38. Iº r. and l., 1–6: 

Iº r., before 5:  instead of 
Iº l., 7–12: 

46. Iº r. and l., 1–8: 
47. Iº r., 2: a grace note 

Iº l., 1: the dyad c1-e-flat1

Iº l., 1–2: 
48. IIº r., 2: a grace note 
51. Iº and 53. IIº r., 2–4 and 5–7: triplets 
55. Iº r., 4–10: 
62. IIº l., 3: octave E-flat-e-flat (the e-flat pitch has been

removed as it doubled the right hand)
64 and 66. IIº r., 2: grace notes 
67. Iº l., 2: before a-flat a redundant 
69. Iº r., 3: triad e-flat2-g2-e-flat3
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70. Iº r., 10–12: 
79. Iº r. and l., 2–4: 
82. IIº r.: 
84. Iº r., 2–4: 

IIº r., 1: the upper note of the chord prolonged with 
a tie to the augmentation dot placed at some distance 
from the head of the note

85. Iº r., above 4: a staccato dot
88 and 90. IIº r., 1: the upper note of the chord prolonged

with a tie to the augmentation dot placed at some 
distance from the head of the note (cf. bar 84)

93. Iº l., before 1 (f 1): 
IIº r., before 1 (f ): 

95. IIº r., a slide 
96. IIº r., 1: before e-flat (the lower pitch of the chord)

a redundant 
96–97. Iº r., 1–3, 4–6, 7–9: triplets 
98. Iº a dynamic mark  below the 2nd note in the middle

of the system
99. Iº r., 4: a grace note 
101. Iº r., 1–6: 
102. Iº r., 3–8: 
107. Iº r. and l., 4: grace notes 
111. Iº r. and l.: slides placed in the right hand above the

upper staff and in the left hand below the lower staff.
Iº r., 6–9: 
Iº l., 4–9: 

112. Iº l., 6–7: c2-d2

115. Iº r., 4: g 2

116. IIº r., 2–6: 
IIº r., 7–10: missing 

118. Iº r., 2–4: 
IIº r., 4–10: 

119. IIº r., 5–6, 8–10: 
120. Iº r., 2–4, 7–10: 

IIº r., 2–5: 
IIº r., 6–9: missing 

121. IIº r., 5–10: 
122. Iº r., 1–4: missing 
123. Iº r., 9–12: missing 
126. Iº r., 5–8: missing 
127. IIº l., before 2 (d3): 
134. Iº l., before 1 (a1): a redundant 
136. Iº l., 2/137. 1: the lower pitches in dyads f 1-a1 and

f 1-b-flat1 joined with a tie
142. Iº and IIº r. and l., 2–11: 
143. Iº and IIº l., 1–8: 
148. IIº r. and l., 5–8: missing 
149. II. r., 4: a grace note 
150. IIº l., 5–8: missing 
152. IIº l., 3–4, 5–8: 
158. Iº r., 1–2: missing 
159. Iº r., 3–4: missing 
160. Iº r., 5–8: missing 
163. Iº r., 2: a grace note 
164. Iº r., 4–10: 
166. IIº r., 1–3: 

POLONAISES

1. Polonez C-dur 
Polonaise in C major

I. S o u r c e s

No autograph is known. Nevertheless, several editions from the beginning of the 19th century are preserved and 
prove the popularity of the polonaise at the time. Alina Nowak-Romanowicz claims that the composition was pub-
lished by the composer for the first time in Wybór (1803, issue 4).45 Unfortunately, the only surviving copy of this 
publication does not contain Elsner’s Polonaise in C major for four hands. Neither is anything known about the 
edition published in Offenbach, mentioned by Elsner in his list of piano compositions included in his Summary: 
‘Three polonaises for four hands engraved in Warsaw, Offenbach, Paris and Dresden’.46 Therefore, it was decided that 
the edition printed by Ambrosius Kühnel (Leipzig, around 1809 – A) would be accepted as the base source for the 
present edition. Although it appeared several years before Lentz’s Parision edition from 1805 (B), it is based – as its 
title page clearly indicates – on the Warsaw edition that has been lost since.

A

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez A. Kühnel. / Bureau de Musique à Leipzig. [n/d, around 1809].

45 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 318 
46 Elsner, Sumariusz, p. 59 item 34.
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The horizontal format, 4º; measurements: 26,5 x 34,5 cm; plate measurments unclear; plate number: 721; 13 s.

Apart from the title page, the print contains the following works: Polonaise in C major (pp. 2–5), Polonaise in F minor 
(pp. 6–9), Polonaise in G major (pp. 10–13).

Copies of the print: A-Wgm VII 14976 (Q 12717); CZ-Bm A 21857

The same print (A) was reprinted from the same engraving material by C. F. Peters (Leipzig, after 1814):

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez C. F. Peters. / Bureau de Musique à Leipzig. [n/d, after 1814].

For description of the print, see above.

A copy of the print: I-OS Edizioni Musiche C 39.

The copy of the print is heavily annotated in hand with corrections, crossing-outs, completions and remarks refer-
ring to Polonaise in C major with the Trio and Polonaise in F minor. The annotations interfere with the content of 
the compositions to such a degree that it is justified to perceive them as arrangements, similarly to e.g. variations by 
other composers on the themes from Elsner’s works. For this reason, interventions by an anonymous composer (the 
similarity of variants leads to the conjecture that the same author wrote the version of Polonaise in C major and two 
copies of Polonaise in F minor discussed below) were not taken into account in the critical commentary.

On the same grounds, the editors decided to disregard original arrangements of two of Elsner’s polonaises for four 
hands preserved in a manuscript kept in the same library (I-OS Mss. Mus. Rari B. 20): Deux Polonoises / À quatre 
mains / pour le / Piano=Forte / Composées / par / Joseph Elsner / Avec une Introduction et des Finales, / par un Amator. 
Autografo di Luigi Esch.

The horizontal format, 4º; measurements: 21,5 x 31 cm; 15 p.

The manuscript contains polonaises in C major and in F minor by Elsner, combined into one and preceded with an 
introduction. The recapitulations in the compositions are highly developed, characterized by elements of advanced 
piano technique and displays of virtuosity; in particular, the recapitulation of the Polonaise in F minor is a developed 
finale of a composition that was certainly written with concert performances in mind. The author of this arrangement 
is unknown. The manuscript was created by Louis von Esch (d. 1829), a German composer and teacher of music, who 
lived and worked in Paris and – in the years 1800–14 – in London. It is possible to suppose that Von Esch was the 
author of this arrangement, as well as of another copy of Elsner’s Polonaise in F minor for four hands, preserved in 
another manuscript in the same library (cf. the critical commentary to Polonaise in F minor for piano duo).

Other sources:

B

Trois / POLONOISES / à Quatre Mains / Pour / le Piano-Forte, / Par / J. ELSNER. / Prix 3 f. 12 c. / Propriété de l’Edi-
teur. Enregistré à Bib.que Imp.le / A PARIS / Chez Lentz, Maitre de Piano, Rue de l’Arbre-Sec, No 37 / Et aux Adresses 
Ordinaire de Musique.

Ed. 1805.

The horizontal format, 4º; measurements: 20 x 26,4 cm; plate measurements unclear; plate number: a.12; 15 p.

Apart from the title page, the print contains the following works: 1re Polonoise [in C major] (pp. 2–7), 2e Polonoise 
[in G major] (pp. 8–11), 3e Polonoise [in F minor] (pp. 12–15).

Copies of the print: F-Pn VM12I-839; F-Pn VM12 I-840.

This earlier source is treated as a secondary one, but occasionally helps to arrive at an accurate interpretation of the 
composer’s original intentions.

C

Sieben / National – Polonoisen / worunter eine / à quatre mains / von / verschiedenen Herren Componisten in und bei 
Warschau. / Herausgegeben / von / Franz Moriz Forcht. / Dritter Heft. / Dresden, / gedruckt beim Hofbuchdrucker Carl 
Christian Meinhold.

Ed. around 1810.

The horizontal format, 4º; measurements: 25,5 x 33 cm; plate measurements unclear; 23 p.
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In the introduction to issue I of this publication (Dresden 1808; cf. the commentary to Polonaise in F minor for pia-
no duo), its publisher Franciszek Maurycy Forcht (1760–1812), who stayed (albeit not continuously) in Warsaw and 
the vicinity from at least 1807 until 1811 and worked as a music teacher, declared that in subsequent issues he was 
planning to publish polonaises that were performed most frequently and enjoyed considerable popularity with the 
audiences. Also, he deemed polonaises to be a clear manifestation of the national character, regardless of whether 
their composers were native Poles or foreigners living and composing in Poland.

The print contains: No. 7. Józef Elsner, Polonaise in C major (pp. 18–23) and polonaises by the following composers: 
Michał Kleofas Ogiński (No. 1, pp. 6–7), Barczinski (No. 2, pp. 8–9), [Wojciech] Żywny (No. 3, pp. 10–11), Unicki 
(No. 4, pp. 12–13), Jonasz (No. 5, pp. 14–15), Lenz née Andrychowicz (No. 6, ss. 16–17).

A copy of the print: PL-Kc 11781/26 III Rkps. A handwritten copy from around 1880, made by Julian Horoszkiewicz: 
PL-Tu IV 2645.

The minor and insignificant differences between the sources that lie not so much in the music as in its notation are 
not sufficient to identify the exact relationships between the sources and their sequence. A relatively high degree of 
similarity, however, can be noticed between the Leipzig and Dresden editions, while the Parisian print is markedly 
different.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 34; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 318 item 7; Burhardt, Polonez, pp. 161–
162 item 603.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The exact date of writing Polonaise in C major is unknown, as are the dates of the origin of the other two polonaises (in 
G major and in F minor). After it had been composed in Warsaw, the composition was engraved for the first time in 
Elsner’s engraving workshop and published in Wybór, which is confirmed not only by the remark in the composer’s  
Sumariusz quoted above, but also by the title page of the Leipzig edition of the polonaises published by Kühnel/
Peters. In addition, this print of Polonaise in C major was known to Helena Dorabialska47 and Alina Nowak-Ro-
manowicz. The latter researcher quoted a passage excerpted from Wybór.48 Therefore, it can be assumed that all the 
three polonaise for four hands, in C major, in G major and in F minor, were written in 1803 or a short time earlier.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

In all the referred sources, the names of parts Iº (Primo) and IIº (Secondo) are written in full on top of subsequent 
pages: Primo on the odd pages, Secondo – on the even ones. In the Dresden edition (C), the names Primo and Secon-
do appear only on the first pages containing the scores of the Polonaise and the Trio.

In the Dresden edition (C), treble clefs (G2) with a strange form ( ) and bass clefs (F4) are placed (like key signatures) 
only at the beginning of the upper systems in the Polonaise and the Trio.

The present edition follows all the sources in deciding not to introduce a double bar line separating the four-bar 
introduction from the main theme of the Polonaise.

Like in the other polonaises and in the Rondo alla polacca from Sonata in B-flat major Op. 16 for four hands, there are 
rhythmic figures that attract attention. Their essential feature is accentuating the second quaver in the bar in a way 
typical of this dance by augmenting it with a dot:  (Iº bars 5, 9, 36; IIº bars 6, 10, 37) or   
(Iº bar 7; IIº bar 8), as well as by prolonging its value to that of a quarter (Iº bars 23, 28, 32; IIº bars 27, 33). As for the 
first two cases, the notation of the rhythm has been modified by replacing the augmentation dot with an additional 
note, joined to its principal note (formerly augmented by a dot) with a tie:  or . Thus, the 
number of notes in the bar has increased; their numbering in the detailed list of variants refers in such cases to the 
version accepted in this edition (1–10 or 1–11 instead of 1–9 or 1–10).

In a few places, it has been decided to modify the notation of beams used in the figures of the accompaniment, typ-
ical for the piano texture of the polonaise and consisting in joining together dyads and chords recurring in the form 
of sequences of (usually) quavers. Whenever these figures were subjected to modifications (especially harmonic), 
the uniform beams have been separated without interfering with the content of the composition or recording the 
fact in the critical commentary.

47 Dorabialska, Polonez, p. 85.
48 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 82.
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In sources A and B, all slides are placed above the heads of notes. In source C, the position of slides is either above 
or between the notes. Unlike in B, slides in sources A and C are not slashed with a vertical line and this form has 
been accepted for the present edition. Any modification of form or position of ornaments from this category has 
been marked in the list of variants.

The original dynamic marks  (= rinforzando), which are usually placed between the staves in the Polonaise and 
in the Trio, have been retained.

T h e  P o l o n a i s e

In all the sources, the recapitulation (bars 32–46) with a modified beginning (bars 32–35) is written out in full.

Irregular groups (sextuplets and quintuplets) in bars 18 and 45 (Iº right hand) are designated with numbers 6 and 
5 (respectively) placed above the ties. In this edition, the ties have been preserved on the assumption that they not 
only subsume irregular groups of notes, but also function as slurs indicating legato articulation. In the same bars, 
dynamic accent marks in parts Iº and IIº placed between the staves and referring to both hands, have a longer shape 
in source A and in part Iº aligned with the first quarter, they resemble diminuendo symbols ( ).

In source A, the upper notes of chords e-flat-a-c1 and e-g-c1 in IIº bars 18–19, and consequently in bars 45–46, are 
combined with a tie that has been interpreted as a slur (indicating legato articulation), and not a tie prolonging the note.

Ossia in bars 18 and 45 presents the version found in source B.

A – before the first accolades in parts Iº and IIº: No 1 / 
Polonoise / na / Cztery ręce

B – before the first accolades in parts Iº and IIº: 1re 
Polonoise

C – the headline title Iº: Polonoise. No. 7. / a quatre 
mains; IIº: Polonoise. No. 7. / na cztery ręce

1. Iº and IIº C, r. and l., 2–4: staccato dots above the heads
of the notes

1 and 2. Iº and IIº C – between the staves: after : a dyna-
mic mark crescendo ( ) referring to two bars

2. Iº B C, l., 1–2, 3–4, 5–6: missing 
IIº B, l., 1–2, 3–4, 5–6: missing 

3. Iº B, l., 3–10: missing 
4. Iº C, r., 1–4, 5–8: 
5. Iº A B C, r., 4–10: 

Iº and IIº B – between the staves: dol:
Iº and IIº C – between the staves: missing 

6. Iº A C, r., above 1:  (in B: )
Iº B, r., 1–3: 
IIº A B C, r., 4–10: 
IIº B, r., 4–6: broken beam 

7. Iº A B, r., 4–10: 
Iº B, r., 1–2: missing 
Iº C, r., 5–7, 8–11: 
IIº A C, r., above 1:  (in B: )

8. IIº A B C, r., 5–11: 
IIº C, 1–2: missing 

9. Iº A, r., 1–2: 
Iº A B C, r., 4–10: 
Iº C, r., above 4: 
IIº A B C, r., above 1: 
IIº C, r., above 2: a staccato dot
IIº C, r., 3–5: 

10. Iº A, r., above 1:  (in B: )
Iº B C, r., 1–3: 
IIº A, r., 1–2: 
IIº A B, r., 4–10: 
IIº B, r., 4–6: broken beam 
IIº C, r., 4–6, 7–10: 

11. Iº A C, r., above 5:  (in B: )
Iº C, r., 1–4: 
Iº C, r., 5–7: missing 
IIº A, r., 2–10: 
IIº A, r., above 1: a slide  (in B: ); in C: missing 
slide
IIº B, r., 1–10: 
IIº C, r., 1–2: 

12. Iº B, r., before 7: a redundant 
Iº C, r., before 3: missing 
IIº C, l., 3 and 4: G G

13. Iº B, r., before 2: missing 
IIº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: missing 

14. Iº B, l., before 1 (b2): misssing 
IIº B – between the staves: a dynamic mark dimi-
nuendo ( )
IIº C – between the staves: missing a dynamic mark 
crescendo ( )
IIº C, r., 1–3, 4–7: 
IIº C, l., 1–7: missing 

15. Iº A, r., before 3: a redundant cautionary 
Iº B – between the staves a dynamic mark crescendo  
( )
Iº C, r., 1–3, 4–7: 
Iº C, l., 1–7: missing 

16. Iº and IIº C – between the staves: missing 
17. Iº C, l., 1–2, 3–4, 5–6: missing 

IIº C – between the staves: dynamic marks crescendo  
( ) stretched over each quarter
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IIº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 
18. Iº B – between the staves: cres:

Iº B, r., 9–11: a2 ais2 b-flat2

Iº B, r., before 12: 
Iº C – between the staves: the dynamic mark cres-cen-
do stretched over the entire bar
IIº C – between the staves:  (instead of the accent 
symbol: )

18/19. IIº A, l., the upper pitches of the octaves (Fis and
G) joined with a tie
IIº C, r. and l.: missing ties joining the opening and 
final notes of chords and octave in both bars

19. Iº B, r. and l., 1–2, 3–4: 
Iº B, r., before 4: missing cautionary 
Iº C, r., 1–4: 
Iº C, r., before 2– 4: missing cautionary symbols
Iº C, l., before 1 (e1) and 2 (f 1): missing cautionary 

20. Iº B – between the staves: dol:
Iº C – between the staves: missing 
Iº C, r., 2–4: 

21. IIº B – between the staves: dol:
IIº C – between the staves: missing dolce

23. Iº C – between the staves:  (instead of )
Iº C, l., 5–6: missing 

24. Iº A B, r., 1–3: 
IIº B – between the staves: dol:
IIº C – between the staves: missing 
IIº C, r., 2–4: 

27. IIº A B – between the staves:  (instead of )
IIº C – between the staves: missing 
IIº C, r., 1–2, 4–7: 

27 and 28. Iº C, l., 1–4, 5–6: missing 
28. Iº B, r., 3–5: missing 

IIº B – between the staves: missing a dynamic mark 
crescendo ( )
IIº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº C, l., 3: an octave D-d

29. Iº C – between the staves: instead of  the dynamic
mark cres-cen-do stretched over the entire bar

30. Iº B, r., 1–2: 
Iº C, l., 2–4: chords g1-b1-d2-f 2; missing staccato
IIº C – between the staves: the dynamic mark cre-
scendo ( ) stretched over the entire bar

31. Iº C, l., 1–3: missing staccato
IIº B, r., 1–3: 
IIº C – between the staves: 

32. Iº A B, r., 2–3: 
Iº A B, r., 4–6: triplet 
Iº C – between the staves:  (instead of )
Iº C, r., 4–6:  (instead of triplets)

32–34. Iº B, l., 1–6: 
33. Iº B, r., 3–4: 

IIº A, r., 2–3: 
IIº A, r., 4–6: triplet 
IIº C – between the staves: dolce; missing 
IIº C, r., 4–6:  (instead of triplets)

34. Iº C – between the staves: cres-cen-do instead of the dy-
namic symbol ( ), stretched over the entire bar
Iº C, l., 5: the dyad fis1-a1

IIº B, l., 2: F-F
35. Iº C – between the staves:  (instead of )

Iº B, r., 1–3, 4–6: missing 
IIº A, r., 2–3: 

36. Iº A, r., 1–2 and 4–10 
Iº C – between the staves: missing 
Iº C, r., 4–10: 
IIº A, r., 1–5: 
IIº A B, r., before 5: 

37. Iº A – between the staves: dolce (in B: dol:) – moved
from bar 36
Iº A, r., above 1: a slide (in B: )
Iº B, r., 1–3: 
IIº A, r., 1–2: 
IIº A B C, r., 4–10: 
IIº B, r., 4–6: broken beam 

38. Iº A, r., above 5:  (in B: )
Iº B C, r., 1–4: 
Iº C, r., above 5: 
Iº C, r., 6–7: 
IIº A, r., 2–10: 
IIº A, r., above 1:  (in B: )
IIº B, r., 1–2: missing:  (supplemented by 
analogy to bar 11)
IIº C – between the staves: a dynamic mark crescendo 
( ) stretched over the entire bar
IIº C, r. – between 1 and 2: 

39. Iº B, r., before 7: a redundant 
IIº B – between the staves: missing a dynamic mark 
crescendo ( )
IIº C – between the staves:  (instead of )

40. IIº B – between the staves: missing 
IIº C – between the staves: 

41. IIº B – between the staves: missing a dynamic mark
crescendo ( )
IIº C, r. and l., 1–3, 4–7: 

42. Iº B – between the staves: missing a dynamic mark
diminuendo ( )
Iº C, r., 1–3, 4–7: 
Iº C, l., 1–7: missing 

43. Iº B C – between the staves: missing 
43/44. IIº C – between the staves: cres-cen-do stretched

over two bars
44. Iº B C, l., 1–2, 3–4, 5–6: missing 

Iº B – between the staves: a dynamic mark diminuen-
do ( ) at the last quarter
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T h e  T r i o

A fragment of the recapitulation in the Trio (bars 23–26) is notated as the repetition of bars 5–8 (A). In source B, the 
recapitulation (bars 19–26) is written out in full and separated from the middle part of the Trio with a double bar 
line. In source C, the recapitulation (bars 1–8) is not written out, but is indicated by the remark Trio da Capo placed 
between the staves after bar 18. Consequently, there is no designation a tempo at the beginning of bar 19 in Iº and IIº 
At the end of bar 8, the word Fine is written between the staves before the repetition symbol.

The recurring passages, phrases are melodic figures are often notated with commonly accepted abbreviations or 
repetition symbols. In source C (Iº bar 10, left hand), the four recurring chords (a1-e2-g 2) were mistakenly notated 
with an abbreviation: .

IIº B – between the staves: a dynamic mark crescendo 
( ) at the notes 1–4, 5–8, 19–12
IIº B, l., 1–2 and 3–4: 
IIº C, l., 1–2, 3–4: missing 

45. Iº B, r., before 2:  (instead of )
Iº B, r., 11–12: b-flat 2 b2

Iº C – between the staves: cres-cen-do stretched over 
the entire bar
IIº B – between the staves: a dynamic mark crescendo 
( )
IIº C – between the staves:  (instead of an accent 
symbol: )

45/46. Iº C, l., missing ties joining the lower notes of
chords in both bars
IIº B C, r. and l.,: missing ties joining the opening 
and final notes of chords and octave in both bars

46. Iº B, r. and l., 1–2, 3–4: 
Iº B, r., before 2 and 4: missing 
Iº B, l., before 2 (f 1): missing cautionary 
Iº C, r., 1–4: 
Iº C, l., 1–2, 3–4: missing 
IIº B, r., 1–2: 
IIº C – between the staves: missing 
IIº C, r., 3–4: missing 

A B – before the first accolades in parts Iº and IIº: Trio

C – the headline: Trio

1. Iº and IIº B – between the staves:  dol:
Iº and IIº C – between the staves: missing 
IIº A, r., above 4:  (in B: )
IIº C, r., 1–3: 

1–5. Iº C, l., 1–6: missing 
2. Iº C – between the staves: a dynamic mark crescendo

( )
IIº B C, r., 2–4: missing 

3. Iº C – between the staves:  (instead of )
IIº B, r., below 1: 
Iº C – between the staves: a dynamic mark diminu-
endo ( ) stretched over the 2nd and 3rd quarters

4. Iº A B C, r., 1–2: 
Iº C, l., 1, 3, 5: the dyad e1-b-flat1

IIº A B C, r.,  (replaced with: )
5 (23). Iº B, r., 4–7: missing 

Iº C – between the staves: a dynamic mark crescendo  
( ) stretched over the entire bar
Iº C, r., 1–3: missing 
IIº C – between the staves: dynamic mark diminuen-
do ( ) at the 2nd and 3rd quarter notes

6. Iº A, r., 1–2: 
Iº B, r., 4–6: missing staccato dots
Iº B, r., 4–6: e3 e3 e3

Iº C – between the staves: 
Iº C, l., 1 and 3: the dyad e1-b-flat1

IIº A B C, r., 2–4: beam 

IIº C, r., 1–2: 
7 (25). Iº B C, r., 9–12: 

Iº B, l., 1–2, 3–4, 5–6: 
Iº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 

8. Iº B, r., 5–6: missing 
Iº B, l., before 1 (f 1): cautionary 
Iº B, l., 1–2: 
Iº C – between the staves before the repetition sym-
bol: Fine.
Iº C, r., 1–4: 
IIº A B C, r., 1–4: 
IIº B, r., 1: d1

IIº C, r., 5–6: missing 
9. IIº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 
10. Iº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 

IIº A, r., above 1:  (in B: missing slide)
11. Iº A, r., above 1:  (in B: )

Iº B, l., before 9: a redundant 
Iº C, r., 3–4: 
IIº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 

12. Iº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº A, r., above 1:  (in B: missing slide)

13. Iº A, r., 3–4: 
Iº B, r., 2–6: 
Iº C, r., 5 and 6: staccato dots above the heads of the 
notes
IIº B, r., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº C, r., 1–4: 

13–14. IIº C – between the staves: cres-cen-do stretched
over two bars
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2. Polonez G-dur 
Polonaise in G major

I. S o u r c e s

No autograph is known. The composition was published several times. The earliest edition in Elsner’s Wybór (1803, 
issue 9) has not survived to our time. Neither is anything known about the edition published in Offenbach and 
mentioned in Elsner’s Summary (cf. the discussion of the state of the sources to Polonaise in C major). Subsequent 
editions were printed in Lentz’s workshop in Paris in 1805 (B), by Ambrosius Kühnel in Leipzig around 1809, and 
again by C. F. Peters and in Dresden after 1814 in a collection titled Acht National Polonoisen (C). As can be seen, the 
sources and their history is identical to Polonaise in C major. As for Polonaise in G major, Kühnel’s Leipzig edition, 
based on Elsner’s first print engraved in Warsaw, has also been accepted as the base source for the present edition. 
It is doubtful, however, if some of the solutions adopted for the notation used in the print from Leipzig, e.g. the use 
of ties, ornaments, rhythmic groups, beams, etc. reflect the composer’s original ideas. Nevertheless, it is certain that 
Elsner was familiar with the Leipzig edition and approved of it.

A

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez A. Kühnel. / Bureau de Musique à Leipzig. [n/d, around 1809].

For the bibliographical data on the print, its description, contents and place of preservation, see the commentary to 
Polonaise in C major (source A).

The same print (A) was reprinted from the same engraving material by C. F. Peters (Leipzig, after 1814):

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez C. F. Peters. / Bureau de Musique à Leipzig. [n/d, after 1814].

For description of the print, see above.

14. Iº A, r., 1, 4, 7: grace notes 
Iº C – between the staves dynamic marks diminuen-
do ( ) at every quarter note
IIº B C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 

15. Iº A B C, r., 3–4: 
Iº C, l., 9: the dyad cis2-e2

IIº B, r., 1–4, 5–8: 
IIº C – between the staves: 
IIº C, r., 1–4, 5–8: 
IIº C, r., before 5: missing 

16–18. IIº B C, p.,1–4, 5–8, 9–12: 
19. Iº B – between the staves: a tempo / dol:

Iº C – between the staves: missing 
IIº A, r., above 4:  (in B: )
IIº B – between the staves:  dol:
IIº B, r., 4–5: 
IIº C – between the staves: missing 
IIº C, r., 1–3: 

19–23. Iº C, l., 1–6: missing 
20. Iº C – between the staves: a dynamic mark crescendo

( )
IIº B, r., below 2: 
IIº C, r., 2–4: missing 

21. Iº C – between the staves:  (instead of )
IIº B, r., below 1: 

IIº C – between the staves: a dynamic mark diminu-
endo ( ) at the 2nd and 3rd quarter notes

22. Iº A B C, r., 1–2: 
Iº B, l., 1–6: missing 
IIº A B C, r., 2–4:  (replaced with: )
IIº B, r., 1–2: 

23. Iº B, r., 4–7: missing 
Iº C – between the staves: a dynamic mark crescendo  
( ) stretched over the entire bar
Iº C, r., 1–3: missing 
IIº C – between the staves: dynamic mark diminuen-
do ( ) at the 2nd and 3rd quarter notes

24. Iº B, r., 4–6: missing staccato dots
Iº B, l., 1–6: 
Iº C – between the staves: 
IIº C, r., 1–2: 

25. Iº B, l., 1–2, 3–4, 5–6: 
Iº B C, r., 9–12: 
Iº C, r., 1–4, 5–8, 9–12: 

26. Iº B, l., 1–2: 
Iº C, r., 1–4: 
Iº and IIº B, r., 5–6: missing 
IIº A B C, r., 1–4: 
IIº C, r., 5–6: 
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Other sources:

B

Trois / POLONOISES / à Quatre Mains / Pour / le Piano-Forte, / Par / J. ELSNER. / Prix 3 f. 12 c. / Propriété de l’Edi-
teur. Enregistré à Bib.que Imp.le / A PARIS / Chez Lentz, Maitre de Piano, Rue de l’Arbre-Sec, No 37 / Et aux Adresses 
Ordinaire de Musique.

Ed. in 1805.

For the bibliographical data on the print, its description, contents and place of preservation, see the commentary to 
Polonaise in C major (source A).

C

Acht / National – Polonoisen / worunter eine / à quatre mains / von / verschiedenen Herren Componisten in und bei 
Warschau. / Herausgegeben / von / Franz Moriz Forcht. / Dritter Heft. / Dresden, / gedruckt beim Hofbuchdrucker Carl 
Christian Meinhold.

Ed. around 1811.

The horizontal format, 4º; measurements: 25,5 x 33 cm; plate measurements: 21 x 27 cm; 23 p.

The print contains: No. 8. Józef Elsner, Polonaise in G major (pp. 20–23) and polonaises by the following composers: 
Michał Kleofas Ogiński (No. 1, pp. 6–7; No. 7, pp. 18–19), Wojciech Żywny (No. 2, ss. 8–9), Merlini (No. 3, pp. 10–
11), Jan Stefani (No. 4, pp. 12–13), Roze Monfreulle (No. 5, pp. 14–15), Józef Cybulski (No. 6, pp. 16–17).

A copy of the print:: PL-Tu V 2670 (xerocopy).

There are only minor differences between the versions contained in the sources. It is easily noticed, however, that 
sources A and B display greater similarity, while source C diverges more significantly from the other two.

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 34; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 319 item 12; Burhardt, Polonez, p. 161–
162 item 604.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

Like Polonaise in C major discussed above and Polonaise in F minor below, Polonaise in G major, engraved in Elsner’s 
workshop and published in the September issue of Wybór from 1803, was written in Warsaw, most probably in the 
same year in which it was published or a short time before (see the critical commentary to Polonaise in C major 
above).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

The differences between the notations in the sources and the final shape of the score accepted in the present edition 
result for the most part from the idiosyncratic features of notation systems and methods of score writing used in 
old prints. In the case of Polonaise in G major, based in the present edition on the same (A and B) or similar (C) 
sources as Polonaise in C major, the same general remarks concerning similar editorial issues also apply (see above: 
Polonaise in C major, the critical commentary, introductory remarks to the list of corrections and variants).

In both sources, A and C, recapitulations in the Polonaise (bars 31–40) are not written out, but abbreviated to the 
remark Dal Segno, placed at the end of bar 30 (below the lower staff in source A, between the staves in source C) 
and referring to the symbol  (A) or  (C), which is situated between bars 6 and 7 and indicates the moment when 
the recapitulation should start (bars 7–16). The introductory passage (bars 1–6) is separated with a double bar line 
only in source A.

The repetition of the entire Polonaise movement after the Trio (without repeating its constituent parts) is indicated 
in both parts (Primo and Secondo): in source A, the text Polon. da Capo is placed below the last bar (22) of the Trio; 
in source B, the text D. C. / Polonoise is placed between the staves in the last bar (22) of the Trio.

In bars 1–4 in source A (IIº) in the left hand, only the upper notes are notated in the octaves (no doubt because of 
limited space), while the lower sounds are indicated with symbols 8 (bars 1–3) and 8---- (bar 4) below.

The notation of ornamental notes, graces and slides does not diverge significantly from the principles outlined above. 



499

A – Iº and IIº., before the first accolade: No. 3. / Polonoise 

B – Iº and IIº., before the first accolade: 2e. Polonoise

C – headline title: Iº: Polonoise No. 8. / a quatre mains; 
IIº Polonoise No. 8. / na Cztery ręce przez J. P. Józefa 
Elsnera

1. Iº B, r., above 1: 
Iº B, l., 4 and 5: the dyad d2-f 2

1–3. IIº A, l., 1: the lower notes of the octave joined with
ties

2. Iº B, r., above 2: 
Iº C – between the staves: a dynamic mark crescendo 
( )

2/3. Iº A, r., 
3. Iº B, r., 1–4: 

Iº C – between the staves a dynamic mark crescendo  
( ) at the 2nd and 3rd quarter notes
Iº C, r., 1–4: d3 c3 b2 a2

Iº C, 1–4, 5–7: 
IIº B, r., before 1: a redundant cautionary 

4. Iº B, r., 7–9: 
Iº C, l., 1: g1-b1 – a quarter note used mistakenly in-
stead of a quaver
IIº A, r., 6: a grace note 
IIº B, l., 1–2: both notes of the octave joined with ties
IIº C, r., 1–4: 

4–5. IIº C – between the staves: a dynamic mark crescen-
do( ) stretched over two bars

5. Iº A, r., 8–9: 
Iº B, r., 7–9: 
IIº C, r., 1–2, 3–4: 

6. Iº A, r., 8: a grace note 
Iº B C, r., 8: octave d2-d3 (instead of a grace note)

7. Iº B – between the staves: dol:
Iº C – between the staves: missing 
Iº and IIº A – between the staves: dol.
IIº B, r., the notation of the rhythm: 
IIº B, l., 1–2: missing 
IIº C, r., the notation of the rhythm: 

7 and 8 (31 i 32). Iº C, l., 1–12: missing 
8. Iº B C, r., the notation of the rhythm: 

IIº B, r., 2–3, 4–6: missing 
IIº B C, r., above 1.: missing 
IIº C, r., 1–3: 

9 (33). Iº B, l., 1–12: 
Iº B C, r., above 1: missing 
Iº C, r., 1–3: 
IIº A, r., 6–11: 
IIº B, r., 1–11: 
IIº C, r., 1–4, 5–8, 9–11: 

10 (34). Iº A, r., 6–11: 
Iº B, r., 1–2, 3–4: 
Iº B, r., 5–11: missing 
Iº B, l., 1–12: 
Iº C, r., 5–8, 9–11: 
Iº C, r., 9–11: d3 c3 b2

IIº B, r., 2–3, 4–6: missing 
IIº B C, r., above 1: missing 
IIº C, r., 1–3: 

11. Iº B, l., 1–12: 
Iº B, l., 1, 3, 5, 7: g 1 (instead of the dyad: e1-g 1)
Iº C, l., 1–4, 5–8, 9–12: missing 
Iº and IIº B, r., 3–4: missing 
IIº B, l., 9–12: C c B c
IIº B, l., 9–12: 
IIº C, r., 2–4: 
IIº C, l., 1–4, 5–8: missing 

12. Iº B, l., 1–12: 
Iº C, l., 9–12: missing 
IIº B, r., 3–4: missing 
IIº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº B, l., 9–12: C c B c
IIº C, r., 2–4: 

13. Iº B, r., above 2, 4 and 6: slides ; missing tie joining
6 (c3) with the same note in the next bar
Iº B, l., 1–12: 
Iº C, r., above 6: ; note 6 joined with a tie with the 
1st note in the next bar
IIº B, l., 9–12: 
IIº B, l., before 10: missing 
IIº C, l., 1–4, 5–8: missing 
IIº C, l., before 9: missing 

14. Iº B, r., above 1: a wedge-shaped staccato symbol
Iº B, l., 1–4: 
Iº C – between the staves: the accent ( ) on the 2nd 
quaver in the bar
Iº C, r., 2–7: 
Iº C, l., 2–4, 5–6: missing 

Grace notes usually have a half of the value of the principal note they precede and only in exceptional cases their 
shape is that of a quaver with an oblique slash (A, IIº bars 4 and 14 (=38)). The notation of slides in the form of  
(A, C) and  (B) has not been made uniform but has been retained in the shape in which slides appear in the base 
source; any divergences, especially concerning the position of slides (above the heads of the notes or between the 
notes) are recorded in the detailed list of variants.

The ossia in the Polonaise (Primo, left hand, bars 16 and 40) and in the Trio (Primo, left hand, bars 8 and 22) presents 
the version from the source C.

T h e  P o l o n a i s e
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IIº C, r., 1–7: 
IIº C, l., 1–6: F F F F G G

15. Iº B, r., before 10: missing 
Iº C, r., 1–13: 
Iº C, r., before 9 and 10: missing 
IIº C, r., 1–6:  (abbreviated notation: )

16. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº C, r., 5: a2 (instead of the dyad fis2-a2)
Iº and IIº B – between the staves: missing 
Iº and IIº C, r., 5–6: missing 
IIº B, l., 1–2: broken beam: 
IIº C – between the staves: missing 

17. IIº A – between the staves: dol.
IIº A B, r., the notation of the rhythm: 
(C: ) replaced with: 
IIº C, l., 1–4: missing 

18. Iº C, l., 1–5: chords a1-c2-d2

IIº B, r., 5–6: 
19. IIº C, r., above 2: 

IIº C, r., 3–4: 
19 and 20. Iº C, l., 1–6: missing 
20. Iº A B – between the staves, at the end of the bar: dol.

moved to the next bar
Iº B, r., 1–7: missing 
Iº C – between the staves: a dynamic mark crescendo  
( ) at the 2nd and 3rd part of the bar
IIº B, r., 1–3: 
IIº B, r., before 2: missing 
IIº C, r., 1–4: 

21. Iº B – the notation of the rhythm:  (C: )
replaced with: 
IIº B – between the staves: missing 
IIº C, l., 1–4: missing 

22. Iº B, r., before 3: missing 
Iº B, r., 3–4: missing 

23. Iº B C, r., 2–4: missing 
Iº C, r., 3–4:  (instead of )

23 and 24. Iº C, l., 1–6: missing 
24. Iº B, r., 2–3: missing 

Iº C, r., 1–3: 
IIº B, r., 1–6: missing 
IIº B C, r., before 4: missing 
IIº C – between the staves: cresc.

25. Iº C, l., 1–4, 5–8, 9–12: missing 
IIº A C, r., 3–4: 
IIº B, r., 2–4: missing 

26. Iº C – between the staves a dynamic mark crescendo
( )
Iº C, l., 1–6: 

IIº B C, r., 1–3: missing 
27. Iº A, r., 4–5: 

Iº B, l., 1–4, 5–8: 

Iº C – between the staves: 
Iº C, r., 3–5: missing 
Iº C, l., 1–4, 5–8, 9–12: missing 

28. Iº A, r., 2–3, 5–6: 
Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C – between the staves, at the 1st, 2nd and 3rd part of 
the bar: a dynamic mark diminuendo ( ), dimi-
nuendo ( ), crescendo ( )

28 and 29. Iº C, l., 1–8, 9–12: missing 
29. Iº A C, r., 3–4: 

Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C – between the staves: a dynamic mark diminuen-
do ( ) over the second part of the bar; missing 
Iº C, r., 3–4: 
Iº and IIº B – between the staves: missing 

30. Iº B – between the staves: . dol:
Iº B, r. and l., 1–2, 3–4: 
Iº C, l., 1–4: missing 
IIº B, r., 3–6, 7–10: 
IIº C, r., 1: the dyad d-a
IIº C, r., 3–10: 

31. Iº.B – between the staves: dol:
Iº.C – between the staves: missing 
Iº and IIº A – between the staves: dol.
IIº B, r., 1–3: missing 
IIº B, r., the notation of the rhythm: 
IIº C, r., the notation of the rhythm: 

31 and 32. Iº C, l., 1–12: missing 
32. Iº B, l., 1–12: 

Iº B C, r., the notation of the rhythm: 
IIº B, r., 2–3, 4–6: missing 
IIº B C, r., above 1: missing 
IIº C, r., 1–3: 

35. Iº B – between the staves: missing 
Iº B, l., 1, 3, 5, 7: g¹ (instead of the dyad e1-g 1)
Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
Iº C, l., 1–4, 5–8, 9–12: missing 
Iº and IIº B, r., 3–4: missing 
IIº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: missing 
IIº B, l., 9–12: C c B c
IIº B, l., 9–12: 
IIº C, r., 2–4: 
IIº C, l., 1–4, 5–8: missing 

36. Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C, l., 9–12: missing 
IIº B, r., before 3: missing 
IIº B, r., 3–4: missing 
IIº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
IIº B, l., 9–12: C c B c
IIº C, r., 2–4: 

37. Iº B, r., above 2, 4 and 6: slides ; missing tie joining
6 note (c3) with the same note in the next bar
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T h e  T r i o

Iº C, r., above 6: ; note 6 joined with a tie with the 
1st note in the next bar
IIº B, l., 9–12: 
IIº B, l., 1–4. 5–8: missing 
IIº B, l., 9–12: 
IIº B, l., before 10: missing 
IIº C, l., 1–4, 5–8: missing 
IIº C, l., before 9: missing 

38. Iº B, r., above 1: a wedge-shaped staccato symbol
Iº B, l., 1–4: 
Iº C – between the staves: accent ( ) on the 2nd qua-
ver in the bar
Iº C, r., 2–7: 

Iº C, l., 2–4, 5–6: missing 
IIº A, r., before 6: a grace note 
IIº C, r., 1–7: 
IIº C, l., 1–6: F F F F G G

39. Iº C, r., 1–13: 
Iº C, r., before 10: missing 
IIº C, r., 1–6:  (abbreviated notation: )

40. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº C, r., 5–6: missing 
Iº C, r., 5: a2 (instead of the dyad fis2-a2)
IIº B, l., 1–2: broken beam: 
IIº C – between the staves: missing 
IIº C, r., 5–6: missing 

A – Iº and IIº before the first accolade: Trio

C – Iº and IIº the headline title above the 1st bar: Trio

B – Iº and IIº missing staccato dots in the left hand

1. Iº C – between the staves: missing 
Iº C, r., 1–2: 
IIº B – between the staves: missing 

1–6. IIº B, r., above the notes staccato dots
3. Iº A B, r., above 1: a staccato dot

Iº B, r., above 4: missing staccato dots
Iº B, r., 5–7: 
Iº C, r., 1–2: ; above 2. a staccato dot: 

5. Iº B, r., above 2–6: missing staccato dots
Iº C, r., 1–2: ; above 2. a staccato dot: 

7. Iº B, r., 4–7: missing 
Iº C, r., 1–2: 
Iº C, r., above 3: a staccato dot
Iº and IIº C – between the staves: 

8 (22). Iº B, l., 1–2, 3–4: 
9. Iº A B, r., 3–8: 

Iº B, l., 1–4, 5–8: 
Iº C – between the staves:  and a dynamic mark cre-
scendo ( )
Iº C, r., 3–4: 
Iº C, l., 1–8, 9–12: missing 
IIº C – between the staves: 
IIº C, r., 2: the dyad g-b

10. Iº A, r., 2–3, 5–6, 8–9: 
Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 

11. Iº A, r., 3–8: 
Iº B, r., 2–8: 
Iº B C, l., 1–8, 9–12: missing 

Iº C – between the staves, at the beginning of the bar: 
a dynamic mark crescendo ( )
Iº C, r., 3–8: 
IIº C, r., 2: the dyad g-b

12. Iº A, r., 2–3, 5–6, 8–9: 
Iº A, l., 5–12: 
Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 

12/13. IIº C, missing bar line between the bars
13. Iº C, r. and l., 1–6: 

Iº and IIº B, r. and l., 1–6: 
Iº and IIº C – between the staves: a dynamic mark 
crescendo ( )
Iº and IIº C, r., 1–6: 
IIº C, l., 2–6: missing 

14. Iº C, r., 1–3, 4–7: 
Iº and IIº B, r. and l., 2–4, 5–7: missing 
Iº and IIº C – between the staves: 
Iº and IIº C, l., 2–4, 5–7: missing 
IIº B, l., 1–3, 4–6: 
IIº C, r., 1–3, 4–6: 

15. Iº C, r., 1–2: 
IIº C – between the staves: missing 

15–20. IIº B, r., above 1–6: missing staccato dots
17. Iº B, r., above 1: a staccato dot

Iº B C, r., 5–7: 
Iº C, r., 1–2: ; above 2. a staccato dot: 

19. Iº B, r., above 1: a staccato dot
Iº C, r., 1–2: ; above 2. a staccato dot: 

21. Iº C, r., 1–2: 
Iº and IIº C – between the staves: 

22. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
IIº A, r., before 6 (g): a redundant cautionary 
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3. Polonez f-moll 
Polonaise in F minor

I. S o u r c e s

No autograph of the composition has survived. Like the polonaises in C major and in G major discussed previously, 
the composition was published several times during the first two decades of the 19th century. In this case, the first 
print of the composition has also been lost; according to the testimony of Alina Nowak-Romanowicz, it was origi-
nally published in Wybór (1803, issue 11; the November issue was delayed and appeared during the first six months 
of the following year);49 this edition is also mentioned by Stefan Burhardt, although without giving the number of 
the issue50 (for the description of the source, see the Introduction, p. 40 and the critical commentary to Rondo à la 
Mazurek – source A). The fate of the Offenbach edition mentioned by Elsner in his Summary is also unknown.51 
Therefore, it was decided for the same reasons as in the case of the Polonaise in C major and Polonaise in G major 
that the Leipzig edition printed by Ambrosius Kühnel around 1809 (A) would be accepted as the base source for the 
present edition as it is modelled on the lost first print engraved in Warsaw. During the editorial work, other editions 
taken into consideration were Lentz’s Parisian edition from 1805 (B) and C. Ch. Meinhold’s print that appeared in 
Dresden in 1808 (C). However, it was decided to ignore the virtuoso arrangements of the composition, written by 
Louis von Esch and preserved in the music collection of the Ostiglia Library (I-OSm Mss. Mus. B 1138), because 
of the excessive departures from Elsner’s original: Deux Polonoises / À quatre mains / pour le / Piano = Forte / Com-
posées / par / Joseph Elsner / Avec une Introduction et des Finales, / par un Amator. Autografo di Luigi Esch. (for the 
description of the manuscript, see the critical commentary to Polonaise in C major), and: Polonoise d’Elsner / et / 
Le Favorit Air de Balet de l’Opera / d’Armide, de Gluck / avec / Une Introduction et une Finale / en Duo / pour / Le 
Piano=Forte. Autografo di Luigi Esch.

The horizontal format, 4º; measurements: 23 x 30 cm; 16 p.

The manuscript contains a kind of medley composed of two compositions arranged for four hands: Polonaise in F 
minor by Elsner (with a Trio in the A-flat minor key, which in fact constitutes a separate composition in its own 
right) and a fragment from Armida, an opera by Ch.W. Gluck (1714–87), preceded with an introduction and con-
cluded with a finale. It cannot be excluded that this adaptation was composed by Louis von Esch.

A

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez A. Kühnel. / Bureau de Musique à Leipzig. [n/d, around 1809].

For the bibliographical data on the print, its description, contents and place of preservation, see the commentary to 
Polonaise in C major (source A). 

The same print (A) was reprinted from the same engraving material by C. F. Peters (Leipzig, after 1814):

Trois / POLONOISES / à quatre mains / pour le / Piano-Forte / composées / par / JOSEPH ELSNER. / (Tirées de Journal 
de Musique polonoise.) / Pr. 12 Gr. / Chez C. F. Peters. / Bureau de Musique à Leipzig. [n/d, after 1814].

For description of the print, see above.

Other sources:

B

Trois / POLONOISES / à Quatre Mains / Pour / le Piano-Forte, / Par / J. ELSNER. / Prix 3 f. 12 c. / Propriété de l’Edi-
teur. Enregistré à Bib.que Imp.le / A PARIS / Chez Lentz, Maitre de Piano, Rue de l’Arbre-Sec, No 37 / Et aux Adresses 
Ordinaire de Musique.

Ed. in 1805.

For the bibliographical data on the print, its description, contents and place of preservation, see the commentary to 
Polonaise in C major (source A).

49 Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 80 and p. 319 item 13. 
50 Burhardt, Polonez, p. 162.
51 Elsner, Sumariusz, p. 59 item 34. 
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C

Acht / National – Polonoisen / worunter eine / à quatre mains / von / verschiedenen Herren Componisten in und bei 
Warschau. / Herausgegeben / von / Franz Moriz Forcht. / Erster Heft. / Dresden, / gedruckt beim Hofbuchdrucker Carl 
Christian Meinhold.

Ed. in 1808.

The horizontal format, 4º; measurements: 25,5 x 33 cm; plate measurements: 21,1 x 27,5 cm; 23 p.

Apart from the title page and the following dedication: Seinem eden Gönner und Freunde / dem / Königl. Sächss. 
Ober-Bau-Amts-Zahl-Meister / Herrn / Herrn Johann Michael Marckendorf / zu Dresden, / aus reinstem Danke für 
Seine, die Ursache gegenwärtigen Werkchens gewordene, humane Empfehlung, als Musiclehrer / nach Chlewnia bei 
Warszau, im Jahre 1804. / verehrungs- und hochachtungsvoll gewidmet – von / dem Herausgeber. and a comprehen-
sive introduction (see the critical commentary to Polonaise in C major, the source C) the print contains the follow-
ing works with continuous numeration: No. 1.: Michał Kleofas Ogiński, Polonoise in C major [Les adieux] for the 
piano (pp. 6–7), No. 2.: Unicki (18th/19th c.), Polonoise in D major for the piano (pp. 8–9), No. 3.: Józef Cybulski 
(18th/19th c.), Polonoise in B-flat major for the piano (pp. 10–11), No. 4.: J. Andrychewicz, Polonoise in C major for 
the piano (pp. 12–13), No. 5.: Bernard, Polonoise in E-flat major for the piano (pp. 14–15), No. 6.: Karboski Polonoise 
in F major for the piano (pp. 16–17), No. 7.: Seweryn Tyszkiewicz, Polonoise in F major for the piano (pp. 18–19), 
No. 8.: Józef Elsner, Polonoise in F minor for the piano for four hands (pp. 20–23).

A copy of the print: GB-Ln Music Collections f770.x.

The differences between the versions contained in the sources are small and it is difficult to establish the character 
and degree of the affinity between them on the basis of variants. It is possible, however, to discern some similarities 
between the scores in sources A and B, while the version from source C is characterized by a number of discrepan-
cies and differences compared with the other two. 

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 59 item 34; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 319 item 13; Burhardt, Polonez, pp. 161–
162 item 605.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

Polonaise in F minor, the last composition in the cycle of three polonaises for four hands published by Elsner in his 
Wybór, was written in Warsaw around 1803, around the same time as the polonaises in C major and in G major 
discussed above.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

As Polonaise in F minor shares most sources with the Polonaise in C major and Polonaise in G major for four hands, 
the variants discussed in the critical commentaries above, resulting from idiosyncrasies of printing and different 
editorial policies, and the relevant remarks continue to apply here. The recapitulations in the Trio are usually written 
out in full in all the sources, while the repetition of the Polonaise is indicated in source A with the text Polon. D.C. at 
the end of bar 22 below the lower staff (Iº) and between the staves (IIº); in source B, the text D.C. / Polonoise appears 
between the staves at the end of bar 22 (Iº) and after it (IIº).

The earlier remarks concerning the notation of ornamental notes, particularly graces and irregular groups, continue 
to apply. The notation of graces has been made uniform in the present editions and any changes are recorded in the 
detailed list of variants. In one case (bar 23) the grace note can be interpreted as a long one.

Triplets and sextuplets are indicated in the sources by numbers 3 and 6 above ties. A characteristic feature of nota-
tion shared by all the sources is the tendency to join groups of semiquaver triplets to two preceding regular semi-
quavers with double beams to obtain the value of a quarter (the Polonaise, Iº bars 15 and 39); the ties can subsume 
either only the triplet (sources A and B) or all the five notes (C). Owing to the course of the melody in irregular 
groups, the ties have been retained in the present edition, because they have been interpreted not as ties embracing 
an irregular group, but as slurs indicating legato articulation (e.g. in the Trio, bars 9–12).

The key at the beginning of the Trio changes from F minor, used in the Polonaise, to F major. In all the sources, nat-
urals referring to pitches e-flat, a-flat and des were used in the key signature, although the flat referring to the b-flat 
pitch was not cancelled. The naturals have been ignored in the present edition.
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A – Iº and IIº before the first accolade: No. 2. / Polonoise

B – Iº and IIº before the first accolade: 3e. Polonoise

C – Iº the headline title: Polonoise No. 8. / a quatre mains; 
IIº the headline title: Polonoise No. 8. / na Cztery ręce 
przez J. P. Jozefa Elsnera

1. Iº C, r., 3–4: 
Iº and IIº B, l., 2–4: missing 
IIº C, l., 2–4: missing 

3. IIº B, l., 2–6: missing 
4. Iº C, r., 2–3: 

Iº B C, l., 1–3: missing 
IIº C, r. and l., 1–3: missing 

5 (29). Iº A B, r., 2–7: 
Iº and IIº A – between the staves: dol.
Iº and IIº B – between the staves: dol:
IIº B, l., 1–6: 
IIº C, l., 1–6: missing 

5–8 (29–32). Iº B, l., 1–6: 
6. IIº B, r., 1–3: missing 

IIº C, r., 2–3, 4–7: 
7 (31). Iº A B, r., 2–7: 

IIº C, l., 1–6: missing 
8 (32). Iº B, r., 1–2: 

IIº B, r., 1–5: 
IIº C, r., 2–3, 4–7: 

9 (33). Iº B C, Iº r., 4–9: 
IIº C, r., 6–7. 8–11: 

9–11 (33–35). Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
10 (34). Iº A, r., the notation of the rhythm: 

Iº B, r., the notation of the rhythm: 

Iº C, r., the notation of the rhythm: 
IIº B C, r., 5–8, 9–12: 

11 (35). Iº B, r., 1–2: 
Iº B, r., 3–4: missing 
Iº C, l., 5–12: 
Iº C, l., 8–10: e1 d1 fis1

IIº C, r., 1–3: 
12 (36). Iº A – between the staves: dol.

Iº B – between the staves: dol:
Iº B, r., 1–2: missing 
Iº C, r., 4–9: 
Iº C, r., 5: d3

Iº C, l., 1–5: 
Iº C, l., 5: the dyad e1-g1

12 and 13 (36 and 37). Iº B, l., 1–4, 5–6: 
13 (37). Iº B, r., 4–5: missing 

Iº C, l., 5–6: 
IIº A, r., 1–3: 
IIº C – between the staves: dolce
IIº C, r., 4–9: 
IIº C, r., before 5:  (at the level of b-flat)

14 (38). Iº A, r., 2–8: 
Iº B, r., 1–12: 
Iº C, r., 2–8, 9–12: 

14 and 15 (38 and 39). Iº B, l., 1–4, 5–8, 9–12: 
16 (40). Iº B, r., 1–2, 3–6: 

Iº B, l., 1–2: 
Iº C, r., 1–6: 
Iº C, l., 3–4: missing 
Iº and IIº C – between the staves a dynamic mark 
diminuendo ( ) at the 2nd and 3rd part of the 
bar (quarters)

17. IIº A – between the staves: dol.
IIº A C, r., 1–3: 
IIº B – between the staves: dol:
IIº B, r., 1–2: missing 
IIº B, l., 1–6: 

18. IIº B, l., 1–4, 5–6: 
IIº C, l., 1–4: wrong abbreviation 

19. IIº A, r., 5–8: missing 
IIº B, r., 2–4: missing 
IIº B, r., 5–8: 
IIº C, r., 3–4, 5–8: 
IIº C, l., 1–4: wrong notation 

21. Iº A – between the staves: dol.
Iº B – between the staves: dol:
Iº C, r., 1–2: missing 

22. Iº A, l., 1–6: 
Iº B C, l., 2 and 4: d1

Iº C, r., 1–2: missing 
22 and 23. Iº B, l., 1–6: 
23. Iº A, r., 1: a grace note 

Iº A B, r., 4–9: 
Iº B C, r., 1. a grace note 
Iº B, r., 4–9: 

In bar 13, the dynamic marks  (  in the Secondo part), which in the base source (A) apply to the last quaver, have 
been moved to the next bar in the present edition (as in sources B and C, where crescendo marks refer only to the 
second part of the bar).

The right hand (IIº) in bars 17–20 is notated in the treble clef in all the sources, while notes 5–8 in bar 19 and notes 
1–3 in bar 20 are moved to the lower staff.

Noteworthy variants are notated in the score as ossia. In the Polonaise, the ossia in bar 11 (=35) – IIº and bar 24 – Iº 
represent version C; in the Trio, bars 7 and 21 (IIº) represent version C, while bar 17 – IIº reflects version B.

T h e  P o l o n a i s e
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Iº B, l., 1–6: 
Iº C, r., 4–5, 6–9: 

24. Iº B, r., 1–2: 
Iº B, l., 3–5: wrong rhythmic pattern 

25. Iº A C, r. and l., 3–4: 
Iº and IIº C – between the staves: at the last quaver 
in the bar: 
IIº A B – between the staves: 

26–27. Iº and IIº C – between the staves: stretched over
two bars: cres-cen-do

28. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº and IIº C – between the staves: 
IIº B, l., 1–4, 5–8: 

30. Iº B, r., 1–2: 
IIº B, r., 1–3: missing 
IIº C, r., 2–3, 4–7: 

T h e  T r i o

A B – Iº and IIº before the first accolade: Trio

C – Iº and IIº the headline title: Trio
1. Iº C, r., 1–3: 

Iº C, l., 1–4, 5–6: 
IIº B, l., 1–3: missing 

2. Iº C, r., 1–4: 
Iº C, l., 1–4, 5–8: ; above 1 and 5: missing stac-
cato indications
IIº C, r., 1–3: 
IIº C, r., 4–6: 

3. Iº B, r., 1–4, 5–8, 9–12: 
Iº C – between the staves: dynamic mark crescendo
( )
Iº C, r., 1–4, 5–8: ; above 1 and 5: missing stac- 
cato indications
IIº A, r., 6/4. 1: 
IIº C, r., 1–4: 

4. Iº C – between the staves: 
Iº C, r., 1–4: 
IIº C – between the staves: a dynamic mark crescendo 
( )
IIº C, r., 1–4, 5–8: ; above 1 and 5 missing stac-
cato indications

5. Iº B, r., 4–6: 
Iº C, r., 1–3: 
Iº C, l., 1–4, 5–6: 
IIº C – between the staves: 
IIº C, r., 1–4: 

6. Iº B, r., 5–7: 
Iº C, r., 1–4: 
Iº C, l., 1–4, 5–6: 
IIº B, r., 4–6: 
IIº C – between the staves: 

IIº C, r., 1–3: 
7. Iº A, r., 9–12: missing 

Iº B, r., 1–8, 9–12: 
Iº C, r., 1–8: 
Iº C, r., 9–12: missing 
Iº C, l., 1–4, 5–7: 

IIº A, r., 3–7: 
IIº B – between the staves: missing symbol crescendo 
( )
IIº B, r., 1–7: 
IIº C, r., 1–4: 
IIº C, r., 1–7: 

8. Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº C, l., 3–4: missing 
IIº B, r., 1–2, 3–4: 

9. Iº A, r., 1–4: beam 
Iº B – between the staves: 
Iº B, missing symbol crescendo ( ) at the last 
quarter note
Iº C – between the staves at the beginning of the bar: 
Iº C, r., 1–3: 
IIº B C, r., 13–14: 

10. Iº A, r., 1–6, 7–12: 
IIº B, r., 1–2, 3–4: 
IIº C, r., 1–5: missing 

11. Iº B C, r., 1–4: missing 
IIº B, r., 13–14: 
IIº C – between the staves: 

12. Iº B, r., 1–6, 7–12: 
Iº C, r., before 16 (cis3): missing 
IIº B, r., 1–2, 3–4: 

13. Iº B – between the staves: missing symbol crescendo
( )
Iº B C, l., 4–6: missing 
IIº C – between the staves: missing 

14. Iº B, r., 1–3, 4–6: 
Iº B, l., 1–2, 3–4: 
Iº B C, l., before 4 (dis1 and fis1): redundant 
Iº C, l., before 1 (f 1): missing cautionary 
IIº B C, r., 5: e
IIº B C, r., before 7 (dis1 and fis1): redundant 

15. Iº B, r., 4–6: 
Iº B, l., before 1 (a1): 
Iº C, r., 1–3: 
IIº B – between the staves:  symbol moved to the 
next bar
IIº B C, l., 1–3: missing 

15 and 16. Iº C, l., 1–4, 5–6: 
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4. Polonez E-dur na temat uwertury  
do opery Lodoiska  Rudolpha Kreutzera 

Polonaise in E major on the theme of the ouverture  
from the opera ‘Lodoiska’ by Rudolphe Kreutzer

The composition is an original arrangement for the piano for piano duo of ‘The Polish dance’, whose original version 
was intended for the orchestra; Elsner’s piano solo arrangement of this orchestral polonaise has also survived (see 
the section ‘Solo works. Arrangements’ in this volume, 1. Polonaise in E major, p. 159, and commentary, p. 453; de-
tails of the composition are also explained there). In addition, Stefan Burhardt, relying on information from Elsner’s 
Summary,52 mentions Elsner’s transcription of this work for the violin with orchestral accompaniment.53

The composition is an example of a form rarely used by Elsner: a highly developed polonaise consisting of many 
segments, with many internal repetitions of separate shorter passages. The Polonaise movement, preceded by an 
eight-bar introduction, should be repeated completely (da Capo) after the Trio.

I. S o u r c e s

No autograph is known. We know, however, about several original editions of this Polonaise that were published in 
Elsner’s times. Of these editions, two very similar prints issued by Jean André in Offenbach in 1807 and 1809 are 
extant.54 The print from 1807 has been accepted as the base source for the present edition.

A

Polonaise à quatre mains, / composées / d’après l’ouverture de l’opera: / Lodoiska de Kreutzer, / par / J. ELSNER.  / 
No. 2339. / A OFFENBACH s/M, / chez Jean André / Prix 30x. [1807].

52 Elsner, Sumariusz, p. 57.
53 Burhardt, Polonez, p. 164.
54 Stefan Burhardt (see above) mentions also the Berlin edition of the Polonaise, printed by K. Paez before 1844. This edition is 
unknown to the editor.

16. Iº B, r., 5–7: 
Iº C, r., 1–4: 
IIº A B – between the staves: 
IIº C, r., 1–3: 
IIº B C, r., 4–6: 

17. Iº B, r., 1–4, 5–8, 9–12: ; above 1 and 5:
missing staccato indications
Iº B C, l., 1–6: 
Iº C – between the staves: a dynamic mark crescendo 
( )
Iº C, r., 1–4, 5–8: ; above 1 and 5: missing stac-
cato indications
IIº A, r., 5–7: missing 

IIº C, r., 1–4: 
18. Iº C – between the staves: 

IIº B – between the staves: symbol crescendo ( )  
stretched over the entire bar
IIº B, r., before 10: missing 
IIº B, l., 2–4: 
IIº C, r., 1–4, 5–8: ; above 1 and 5: missing stac- 
cato indications

19. Iº B, r., 4–6: 

Iº C – between the staves: 
Iº C, r., 1–3: 
IIº C – between the staves: 
IIº C, l., 1–3: 

19–21. Iº B, l., 1–6: 
Iº C, l., 1–4, 5–6: 

20. Iº B, r., 5–7: 

Iº C, r., 1–4: 
IIº B, r., 4–6: 
IIº C – between the staves: 
IIº C, r., 1–3: 

21. Iº A, r., 9–12: missing 
Iº and IIº B – between the staves: missing symbol cre-
scendo ( )
IIº A, r., 6–7: 

IIº C, r., 1–4: 
IIº C, r., 1–7: 

22. Iº C, l., 3–4: 
Iº and IIº B – between the staves: missing 
IIº B, r. and l., 1–2, 3–4: 
IIº B C, r., 5: the dyad g-b-flat
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The horizontal format, 4º; measurements: 26,5 x 34,5 cm; plate measurements unclear; 7 p.

A copy of the print: A-Wgm VII 14975 (Q 12716).

A short review discussing the edition of this piece and of Polonaise in E major for four hands on the march theme 
from the opera Les deux journées by Luigi Cherubini appeared in Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig 1807, 
p. 612.55

B

Polonaise / à quatre mains / composée / d’après l’ouverture de l’opera: / LODOISKA / de Kreutzer, / par / J. ELSNER. / 
Prix 30x./ No. 2745. 2de edition. / A OFFENBACH sur le Moin, / chez Jean André. [1809].

The horizontal format, 4º; measurements: 24 x 32 cm; plate measurements unclear; 7 p.

Copies of the print: PL-Wn Mus.II.17.895 Cim.; US-NYp Performing Arts Research Collections – Music, Drexel 
5864.1

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 57 item 15; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, pp. 319–320 item 15; Burhardt, Polonez, 
pp. 163–164 item 611.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

Printed in 1807, the composition was written in the wake of the considerable popularity enjoyed by the orchestral 
version. Elsner probably wrote the polonaise as early as in 1804, possibly before his trip to Leipzig and Paris in 1805. 
(For the circumstances and date of the origin of the work, see the section ‘Solo works. Arrangements’ and remarks 
in the critical commentary to this Polonaise).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

Jean André’s edition, which has been accepted as the base source for the present edition, is very economical in us-
ing slurs as articulation marks. Except for analogous places, slurs in this volume have been supplemented only in 
exceptional cases where it was justified by arguments related to performance. All changes of this kind are marked 
in the list of corrections.

Irregular groups of notes (in this case, triplets and sextuplets) are marked in the sources with numbers 3 and 6, 
typically placed below the ties next to the heads of notes. The notation has been made uniform in accordance with 
the rules accepted for irregular groups; nevertheless, ties have been retained wherever their function is that of slurs 
denoting legato articulation. All instances of departures from the original are recorded in the detailed list of variants.

The slide symbol slashed with a vertical line ( ), has been retained. On the other hand, the notation of graces has 
been updated by replacing the original form ( ) with the symbol used nowadays ( ), and by getting rid of the broken 
beams joining the notes in the original.

The list of variants below shows clearly how slight the difference between the two source editions (A and B) is and 
how few editorial divergences emerge when the two versions are compared.

T h e  P o l o n a i s e

The special symbol ( ) placed at the beginning of bar 9 indicates the place from which the repetition of the first 
segment of the Polonaise should start (not counting the first eight bars of the introduction; bar 9 is thus interpreted 
as the beginning of the Polonaise).

In both source editions bar 33 ends with a double bar line in bold, but for purely musical reasons it is impossible to 
end the performance of the composition at this point. In the absence of more precise information in the sources it 
is justified to assume that the Polonaise should end with bar 41a (I volta, after the repetition of the final fragment – 
bars 34–41a).

55 “1. Polonaise à 4 mains, comp. d’après l’ouverture de l’opera, Lodoiska, de Kreutzer – (Pr. 30 Xr.) und 2. Polonaise à 4 mains, 
comp. d’après le marche de l’opéra, Les deux journées, de Cherubini – par Joseph Elsner. à Offenbach chez André – (Pr. 30 Xr.). 
No. 1. enthält den bekannten Eingangs-March, und No. 2. den, zum Schluss des zweyten Akts, in Polonaisen-Tempo und in 
Polonaisen-Rhythmen übel und böse ausgerenkt und umgegossen; übrigens für die zwey Spieler leicht eingerichtet und nicht 
übel vertheilt.”
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T h e  T r i o

6. IIº B, 1: the dyad b-e1

9. IIº A B, r., 2–4: 
21–24. IIº A B, r. and l., 2–3: 
26. Iº A B – between the staves at the beginning of the

bar: 
30 and 31. IIº A B, l.:   

34. Iº B – between the staves: stacc:
46–49. IIº A B, r. and l., 2, 4, 6: grace notes 
56. IIº A B – between the staves:  dol:

IIº A B, r., 1–8: 
57. IIº A B, r., above 2: 
58. IIº A B, r., 1–3, 4–6, 7–9: triplets 
60. Iº A B – between the staves: dol:

Iº A B, r., 3–8: 
62. Iº A B, r., before 7: a redundant 
63. IIº B, l., 1: tenth C-e
64. Iº A B, r., 4/65. 1: 

IIº B, l., before the lower pitch of the octave: missing 
65. IIº A B, l., 1–4: 
68. Iº A B – between the staves at the beginning of the

bar: 
69. Iº A B – between the staves at the beginning of the

bar: 
77. Iº and IIº A B – between the staves: stacc:
80. Iº B, r., 1–2: missing 
87. Iº B, r., above 1: missing 

The first accolades in parts Iº and IIº in both editions (A and B) are preceded with the text: Polonaise / Moderato 
– which makes this compositions one of the few examples of a polonaise with an original indication of the tempo.

before the first accolades in parts Iº and IIº in both 
editions (A and B): Trio

1. Iº A B – between the staves: . dol:
Iº A B, r., 2–7: 

4. Iº A B, l., 1–5: 
IIº A B, r., 5–8: broken beam 

6. Iº A B, r., 13: a grace note 
7. IIº B, r., 1–2, 3–4, 5–6: missing 
8. Iº A B, r., 10: a grace note  (can be interpreted as an

appoggiatura)
9. Iº A B, r., 2–7: 
12. IIº A B, r., 5–8: broken beam 
14. Iº A B, r., 13: a grace note 
15. Iº A, r., 4–8: 

IIº B, l., 1: the dyad A-Cis

21. Iº A B, r. and l., 3–4: 
26. IIº B, l., 1–6: missing 
32. Iº A B – between the staves: dol:

Iº A, r., 2–4: 
Iº B, r., 3–4: 

34. Iº A B, r., 2–7: 
35. Iº B – between the staves:  (in A, this redundant

symbol is moved to the end of bar 34)
37. IIº A B, r., 5–8: broken beam 
39. Iº A B, r., 13: a grace note 
40. IIº A B, l., before 4 (A): missing 
41. Iº A B, below the lower staff, in IIº: between the

staves: Polonaise D.C.
IIº B, r., 1: missing g

5. Polonez E-dur na temat marsza  
z opery Les deux journées  Luigiego Cherubiniego 

Polonaise in E major on the march theme  
from the opera ‘Les deux journées’ by Luigi Cherubini

This work is Elsner’s arrangement of a polonaise originally intended for the orchestra.

Elsner’s piano solo arrangement of this orchestral polonaise has also survived (see the section ‘Solo works. Arrange-
ments’ in this volume, 2. Polonaise in E major, p. 165, and commentary, p. 455; details of the composition are also 
explained there). In his thematic catalogue of Elsner’s works, Stefan Burhardt mentions Elsner’s transcription of this 
work for the violin with orchestral accompaniment.56

I. S o u r c e s

No autograph is known. The first print published by Jean André in Offenbach in 1807 has been accepted as the base 
source for the present edition:

POLONAISE À QUATRE MAINS / composée / d’après la marche de l’opera: / LES DEUX JOURNÉES DE CHERUBI-
NI / Par / Joseph Elsner. / No. 2340. / A OFFENBACH s/M, / chez Jean André. / Prix 30 x.

56 Burhardt, Polonez, pp. 164–165.
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The horizontal format, 4º; measurements: 26,7 x 34 cm; plate measurements unclear; 7 p.

A concise review appeared in Allgemeine Musikalische Zeitung (Leipzig 1807, p. 612) after the composition had ap-
peared in print (for the text of the review, see the commentary to Polonaise in E major for piano duo on the theme 
of the ouverture from the opera Lodoiska by Rudolphe Kreutzer).

Copies of the print: A-Wgm VII. 49402 (Q 12719); S-L Saml. Wenster Litt. W Nr: 3. (EE 660 II, 38).

Lit.: Elsner, Sumariusz, p. 57 item 15; Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 320 item 16; Burhardt, Polonez, pp. 164–
165 item 612.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The transcription of an orchestral polonaise, intended for piano duo, was in all likelihood written shortly after 1804, 
probably before Elsner set out on his trip to Leipzig and Paris in 1805. (See the section ‘Solo works. Arrangements’ 
in this volume; remarks on the dating have been included in the critical commentary to this polonaise, p. 454).

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

One of the crucial challenges to the editor is presented by dynamic marks (especially indicating accents). Depend-
ing on the context, their position is closer to the right or to the left hand. Their shape is sometimes elongated, similar 
to diminuendo symbols, which makes them ambiguous and open to different interpretations because of careless en-
graving. As dynamic marks, their function is either to accentuate the syncopated rhythmic figure typical for the po-
lonaise (e.g. the Polonaise, Iº bars 26 and 27) or to place special accent on the pitches, which are stifled to achieve the 
phrasing indicated by ties (e.g. the Polonaise, Iº bars 5 and 20, Iº and IIº bars 9 and 10; the Trio, Iº and IIº bars 1–3, 17 
and 18). But even in the latter case, it is hard to distinguish between accents and diminuendo symbols. Especially the 
diminuendo symbols placed in this edition at the opening bars of the Trio and at their recapitulation are disputable 
and interpreting them as accents cannot be excluded; the choice has been left at the performer’s discretion.

All grace notes, both in the Polonaise and in the Trio, have the form of a quaver with a slashed flag ( ), regardless of 
the value of the note they precede.

It has been decided to retain the original abbreviated designations  (= rinforzato, rinforzando), which in the first 
print refer to both hands and are placed between the staves (the Polonaise, Iº bars 18 and 19 and, by analogy, bars 
68 and 69), or separately for each hand under the relevant parts (the Polonaise, IIº see above).

In the Polonaise (IIº bar 21 and recapitulation, bar 71, right hand) the dyads e-e1 and e-cis1 (the 4th and 5th quaver) 
are joined by a shared stem; in this case – because the value of the lower pitch (e) is prolonged with a tie – arrange-
ment into parts has been used in the second part of the bar, like for the 2nd and 3rd quaver in the same bar.

In bars 45 and 46 (the Polonaise, Iº left hand), the b1 notes are joined with a tie in the first print.

In the source, repetition symbols are missing at the double bar line in bold that separates bars 22 and 23 and at the end 
of the Polonaise in bar 72. They have been supplemented in the present edition to maintain the classic polonaise form.

T h e  P o l o n a i s e

before the first accolades Iº and IIº: Polonaise / Moderato

1. Iº r., above 2: a staccato dot
Iº r. and l., 3–6: 

3 (53). IIº r. and l., 1: grace notes 
4 (54). Iº r. and l., 5: grace notes 
12 (62). Iº r. and l., 3 and 6: grace notes 
13. Iº r., above 2: a staccato dot
28. IIº l., 1–6: broken beams 
29. Iº and IIº between the staves: cres

Iº l., 6: the dyad a1-b1

IIº l., 1–6: broken beams 
31. Iº r., the notation of the rhythm: 
32. Iº r., 5/33. 1: 

35. Iº r., the notation of the rhythm: 
36. Iº r., above 3: a staccato dot
37. Iº r., before 8: a redundant 
44. Iº r., before 5 (dis3): a redundant 
44 and 45. Iº l., before 1 (dis2): a redundant 
47–49. IIº r. and l.: 
51. Iº r., above 2: a staccato dot
52. Iº r., above 2: a staccato dot

Iº r., 4–5: 
53. Iº l., below 4: a staccato dot
55. Iº r., 2–4: 
56. Iº r., 5/57. 1: 
65. Iº r., 2–4: 
72. Iº l., 3–5: 
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6. Polonez G-dur na temat francuskiej piosenki  
Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille  André Grétry’ego 

Polonaise in G major on the theme of the French song  
“Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille” by André Grétry

The composition is Elsner’s arrangement of a polonaise originally intended for the orchestra; the composer’s piano 
solo arrangement of this piece has also survived (see the section ‘Solo works. Arrangements’ in this volume, Po-
lonaise in G major, p. 186)

In its structure, based on the Classical tradition, Polonaise in G major does not depart significantly from most po-
lonaises for the piano composed by Elsner. A feature that distinguishes this work among his piano compositions, 
especially for four hands, is the attitude to the instrument and the manner of exploring its potential, which makes 
the composition a unique and pioneering achievement in the history of not only Polish music. As has already been 
mentioned, Elsner was not a pianist; although he would perform on this instrument, his technical skills were no 
doubt limited. Compositions for the piano are a small margin of his entire oeuvre, although they occupy a special 
place in the history of Polish piano music in the pre-Chopin era and – from the perspective of performance – in the 
history of piano performance in Poland. Their significance becomes even more apparent when they are compared 
with the output of his contemporaries, not only in Poland.

In Polonaise in G major, the elements that attract attention are above all its textural aspects, exploiting nearly the 
entire pitch range of the instrument available to Elsner at the time, and unrestricted use of a variety of registers to 
achieve the intended effects of sound and expression. These characteristics are reflected in the imitation of the parts 
of orchestral instruments, especially in mimicking the high registers of the piccolo or of percussion instruments 
(very distinct if performed properly), as well as in isolating the tutti, solo and chamber passages. It must be borne 
in mind that the composition – like the two polonaises described above and based on themes from operas – is 

before the first accolades in Iº and IIº: Trio

5. Iº r., 3–7: 
6. Iº r., rhythmic structure: 
7. IIº r., 1: 
8. Iº r., 1–3: 
11. Iº r., 4–17: 
12. Iº r., before 9: redundant 
14. Iº r., 7–9: broken beam 
19. Iº between the staves: dol:

Iº r., rhythmic structure: 

21. Iº r., rhythmic structure: 
22. Iº r., 1–2, 3–4: 
25. Iº r., 2: 
31. Iº r., 2, 4, 8: grace notes 

Iº r., 6: a grace note 
Iº and IIº between the staves: cres:

32. Iº r., 1: a grace note 
33. Iº r., 4–6: triplet 

35. Iº r., 3–5: triplet 
36. Iº r., before 2: redundant 
37 and 38. r., before 3: redundant 
39. Iº r., 1: a grace note 

Iº r., 5–7: triplet 
48. Iº r., rhythmic structure: 
49. IIº r., 1: 
53. Iº r., 2–17: 

Iº r., before 9: redundant 
54 and 55. Iº r., before 8: redundant 
56. Iº r., 7–9: broken beam 
57. Iº r., 14/58. 1: 
58. Iº r., 2–3: 

T h e  T r i o

Missing repetition symbols at the beginning of bar 17 and at the end of bar 58; a double bar line in bold between 
bars 42 and 43.

Irregular groups in the Trio (triplets in bars 33, 35 and 39, and sextuplets in bars 15 and 55) are marked with num-
bers placed below the ties at the heads of the notes in the middle of each group; adjacent sextuplets are marked with 
the number 6 and a tie embracing both groups. Instances of departures from such notation are recorded in the list 
of corrections.

In bars 8/9 and in the corresponding place in bars 50–51 (IIº left hand) only the upper pitches of the octave are 
joined with a tie, which made it necessary to use an arrangement into parts.
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a transcription of an orchestral polonaise, which had a tangible influence on the texture of the piece, sometimes 
‘orchestral’, and on the ‘symphonic’ elements, much more distinct than in the piano solo arrangement.

I. S o u r c e s

No autograph has survived. The present edition is based on a publication by Antoni Płachecki:

[The title page:] Taniec Polski / z pieśni francuzkiéy / ./. ou peut-on être mieux qu’au sein de sa familie ./. /Grany na 
Balu danym przez Miasto Warszawę / w czasie bytności Nayiaśnieyszego / ALEXANDRA / Cesarza Wszech Rosyi Kró-
la Polskiego / dnia 10. Października 1816 r. / Ułożony and Offiarowany / Jaśnie Wiel[moż]ney Teresie / WOYDZINIE. 
/ Referendarzowéy Stanu Prezydentowéy Municypalności / and Policji Miasta Stołecznego Warszawy / przez / Jozefa 
Elsnera. / na Cztery Ręce / W WWARSZAWIE [!]. sztychował A. Płachecki. w Rynku Starego Miasta. below Nm. 37 
[A Polish dance / based on the French song / ./. ou peut-on être mieux qu’au sein de sa familie ./. /performed during 
the ball organized by the City of Warsaw / during the stay of His Majesty / ALEXANDER / Tsar of All Russia and 
King of Poland / on 10th October 1816 / composed and dedicated / to the Most Honourable Teresa / WOYDZINA. / 
wife to Referendary and President of the City / and the Police of the Capital City of Warsaw / by / Joseph Elsner. / for 
four hands / IN WARSAW [!]. engraved by A. Płachecki. In Old Town Market Place, 37]

Warsaw 1816.

The horizontal format, 4º; measurements: 24 x 38,5 cm; plate measurements: 19,5 x 26,2 cm; plate number: 34; 5 p.

Copies of the print: PL-Wp Mus. n. 666 Cim.; H-Bn FM 414/13.

Lit.: Nowak-Romanowicz, Elsner 1957, p. 314 item 11; Burhardt, Polonez, p. 165 item 613.

The work has not been published in modern times.

II. D a t i n g

The original orchestral version of the polonaise was written in Warsaw in 1816 and, according to the text of the ded-
ication on the title page, it was performed during a ball in Warsaw on 10 October. Around the same time in 1816, 
arrangements of this composition for the piano for two and for four hands appeared in print.

III. L i s t  o f  c o r r e c t i o n s  a n d  v a r i a n t s

T h e  P o l o n a i s e

Between the staves in bars 5–6 the opening words of the song were printed with some misspellings: ‘on penton être 
mieux’.

The classic polonaise form of the composition requires that the first passage after the introduction be repeated; the 
passage is not written out in the first print, but is indicated with the remark dal Segno, placed in both parts between 
the staves after bar 32. The symbol marking the moment when the recapitulation should start is placed at the be-
ginning of bar 5, so the recapitulation, which is published in its entirety in the present edition, extends from bar 5 
to bar 32.

Both in the Polonaise and in the Trio the original notation of vertical lines above note heads has been retained, be-
cause in addition to being articulation marks they also appear to have the a dynamic function.

before the first accolades in Iº and IIº: Polonez

1. IIº l., 6–9: 
2. IIº r., 6–10: 

IIº r., 11/3. 1: 
5 (33). Iº above the upper staff: P. dol:

IIº l., 1–6: a broken beam 
9 (37). Iº r., 3: a grace note 
11 (39). IIº l., 1–6: a broken beam 
14 (42). Iº r., 2–4: 

Iº l., 5–6: 
16 (44). Iº l., 1–2: a division into parts has been used to

maintain the connection with pitch d2

16–20 (44–48). IIº r., the lower notes a are notated on the
lower staff in the first print

17 (45). IIº 1–6: a broken beam 
18 (46). Iº r., above 6: 

IIº l., 1–2: a broken beam 

19 (47). IIº l., 1–6: broken beam 
25. IIº r., 1–5: 
26. IIº between the staves: a reversed accent symbol ( )
27. IIº r. and l., 2–5: 
28/29. Iº between the staves: a dynamic mark crescendo

( ) at the borderline between the bars
31–32. IIº between the staves: a dynamic mark diminu-

endo ( )
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T h e  T r i o

In bars 11–15 in parts Iº and IIº in both hands the original notation of the rhythm including the notes that form the 
first two parts of the bar (quarters):  has been replaced with: . As a result, in the present edition 
the overall number of notes in the bar has increased after the quaver augmented with a dot had been substituted 
with a quaver joined to a semiquaver with a tie. In such cases, the numbering of notes in the bar in the detailed list 
of variants refers to the version accepted in this edition (1–10 or 1–11 instead of 1–9 or 1–10). Extremely imprecise, 
varied and inconsistent notation of ties in this part of the composition results in a large number of variants. In the 
detailed list of variants and corrections, the placement of particular variants of tie notation is indicated by numbers 
of the subsequent notes in the bar, numbered in accordance with the modified notation.

before the first accolades: Trio

1. IIº between the staves: Tamborino
2 (20). Iº between the staves: dol: 

Iº r. and l., 5 – bar 3, 1: 
8 (26). Iº r., 5–8: a beam 

Iº l., 1–6: a beam 
IIº r., 4–7: a beam 
IIº l., 1–6: a beam 

9 (27). IIº r. and l., 1–4: a beam  and 

11. Iº r., 3–5: 
Iº r. and l., 7–8: 

12 and 13. Iº r. and l., 5–7: 
14. Iº r., 3–6: 

Iº r., 7–9: 
Iº l., 8–9: 

15. Iº r. and l., 3–5: 
IIº r., 1–6: a beam 

16 and 17. IIº l., 4–7: a broken beam 


