
   A ZENESZERZŐI SZÁNDÉKOK NYOMÁBAN 
             CHOPIN ETŰDÖK HÁROM KIADÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. 

 
 
„Bármilyen darab megtanulásához hozzáfogunk, a folyamat mindig rengeteg kérdést vet fel, rengeteg megoldandó 
problémával találkozunk. Bár a saját egyéniségünket lehetetlen a „végtermékből” kiiktatni, az lenne a cél, hogy az 
újraélesztés a darabok keltezéséhez hasonló filozófia elfogadásával szülessen, minél teljesebben fogalmazza meg és 
adja tovább a zeneszerző gondolatait”. (Jan Kleczynski – „Chopin művek előadásmódja”) 
 
Az igényes munkához igényes anyag szükséges. Okvetlenül támaszkodni kellene a művek eredetijére (kézirat, 
fakszimile), de tudjuk, hogy műveknek általában több kéziratuk és másolatuk is létezik. Az első kiadás alapját képező 
kézirat nem biztos, hogy a mű végleges verziója. Igényes kiadók mindig a hiteles kópiákra vagy olyan első eredeti 
kiadásokra támaszkodnak, melyekhez maguk a zeneszerzők biztosítottak hitelesített anyagot. Különböző kiadások más-
más forrásokból merítve mégiscsak különbözhetnek egymástól.  
 
KOTTÁK:  
három kottát hasolítunk össze: a jelenleg nemzetközileg elfogadott két kiadást: 

            1. Paderewski kiadást (1949) – Chopin halálának 100. évfordulója tiszteletére kiadott sorozat. 
               Chopin kortársa, ezért hitelesnek fogadják annak ellenére, hogy egyesek szerint néha saját 
                elképzelése szerint módosított.  
                            Több hiteles forrásra támaszkodott, ezzel együtt elismeri, hogy „enyhe retusálásokat” 
                vezetett be, de csak ott, ahol egyértelmű elírások, pontatlanságok és következetlenségek, 
                            vagy a modernebb hangszerek hang-intenzitása miatt ezt szükségesnek tartotta.        

             2. Ekier kiadást (2010) – Chopin születésének 200. évfordulója tiszteletére kiadott sorozat. 
                            Nem hozott akkora sikert, amilyenre számítottak, néha a fülünknek furcsa megoldásokat 
                            emelt ki a forrásokból, de mindenféleképp elgondolkodtató.             
valamint – még Chopin élete alatt, 1839-ben megjelent, annak idején „egyetlen autentikus kiadásnak” nevezett: 
                   3. Klindworth kiadást, melyet egy lengyel antikváriumból sikerült megszereznem. 

 
KÖNYVEK:  
a következő könyvekből és dolgozatokból készültem: 
(idegen nyelven kiadott könyveket eredeti címmel közlöm, a lengyel nyelvű könyvek címét lefordítottam magyarra). 
 
     Huneker James – Chopin, The Man and His Music 
     Neuhaus Henryk – A zongoraművészet 
     Marmontel Antoine-Francoise – Accounts of Chopin’s playing and selected works. 
     Lear Angela – Chopin: Interpreter and Composer 
     (több szerző műve) Complete Music Analysis of Chopin Works 
     Karasowski Maurycy – Chopin: Élete, Levelei, Művei  
     Kobylanska Krystyna – Chopin in der Heimat 
     Kleczynski Jan – Chopin művek előadásmódja 
     Lissa Zofia – Lényegi egység Chopin műveiben 
     Dobrowolski Janusz – A Klasszicizmus hatása Chopin munkásságára 
     Chominski Józef – Chopin zongorafaktúrája  
     Wójcik-Keuprulian Bronislawa – Chopin melodikája 
     Bronarski Ludwik – Chopin összhangzattana 
     Tomaszewski Mieczyslaw – Ember, Életműve, Rezonánsa 
     Poniatowska Irena – Chopin: Ember és Zeneszerző 
     Eigeldinger Jean-Jacques – Chopin zenei világa 
     Eigeldinger Jean-Jacques – Chopin növendékei szemével. 

 
Sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt.  
Kérem, hozzanak kottát. Legjobb, ha Paderewski kiadást, de ha nincs – ami van. 

 
                                                                                                   Havasiné Darska Izabella. 


