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        Wyżej wymieniona praca ukazała się w postaci książkowej, wydana przez Wydawnictwo 
Uniwersytetu  Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2011. Wydanej książce 
towarzyszy (na CD ) nagranie serii utworów Chopina w wykonaniu autorki – gdzie między innymi 
znajduje się cała Sonata b-moll op.35.
        Jest to praca starannie zaprojektowana, różniąca się niestereotypowo od interpretacji 
muzykologów, pisarzy muzycznych oraz kompozytorów. Finale z Sonaty b-moll było sto i więcej 
lat temu dla wielu znamienną zagadką. O tym końcowym fragmencie Sonaty wypowiadali się liczni 
kompozytorzy i to jest z pewnością najciekawsze. Autorka cytuje ich obficie; jest to lektura 
przyjemna i budująca. Obok nich wypowiadają się o Finale pianiści, co jest znakomitym 
dopełnieniem potrzebnych nam informacji i wreszcie pisarze muzyczni i muzykolodzy, co jest już 
mniej atrakcyjne, gdyż ci nie mają właściwego kontaktu z materią kompozycji Chopina i są  
przeważnie na poziomie słuchaczy. Z łatwością mógłbym tu wymienić autorów powierzchownych 
wypowiedzi – albo pretensjonalnych albo nic nie mówiących.
         Muzykologia wytworzyła swoistą manierę, której głównym elementem są wypowiedzi na 
temat muzyki, elementem z reguły mało interesującym lub wręcz tandetnym. Autorka zestawiła 
jednak barwną sumę różnych wypowiedzi.
         O ileż głębsze są wypowiedzi kompozytorów i pianistów. Przedstawione przez autorkę są 
bardzo ciekawą lekturą. I właśnie temu wyborowi warto poświęcić więcej uwagi. 
Dla kompozytorów Chopin i jego fortepianowe Finale było czymś nie do pojęcia. Chopin nie 
tworzył w tym ważnym dziele formy, muzykę komponował na prawach kształtowanych intuicyjnie.
W Finale pokazał zupełnie nieznaną metodę, która wyrastała niemal nieświadomie z nieznanego 
pola możliwości. Współcześni mu kompozytorzy nie mieli daru tworzenia muzyki poza  znanymi 
i obiegowymi koncepcjami, które tworzą stereotypowe formy, kultywowane przez wszystkich. Stąd 
u kompozytorów jego czasu mamy niechęć do przyjęcia metody autentycznie intuicyjnej, 
swobodnej, a dla Chopina naturalnej. Autorka słusznie podkreśla sens istnienia muzyki 
wybiegającej poza znane schematy. Finale jest dowodem na to, że nasz kompozytor potrafił pisać 
muzykę, której do jego czasu nie było. Dobrze, że autorka bierze pod uwagę możliwości muzyki 
i nie szuka odpowiedzi  na jej urok w sferze emocjonalnej i tradycyjnej, lecz w sferze ogromnych 
rozwiązań możliwych a dla innych nieznanych.
         Ciekawą częścią pracy jest próba odnalezienia w Finale związków, tematów czy motywów. 
Fakt, że w tym utworze jest wiele asocjacji z materiałem, którym Chopin posłużył się 
w poprzedzających Finale częściach, nie mówi nam o tym, że komponując tę część posługiwał się 
świadomie przypisywanym mu asocjacjom.Wybitny kompozytor nie łata swojej muzyki z cząstek 
napisanych już fragmentów. Nam oczywiście narzuca się pokrewieństwo pisanego materiału 
z elementami i zwrotami, które istnieją w innych częściach całego dzieła, ale jest to już sprawa 
analizy.
        Autorka studium na temat „wkomponowanych” w materiał Finale (str.69-136) elementów, 
odsłania nam fakt, że większość wycinków ma ścisły związek z materiałem poprzednich części. 



Wydobyte przez nią asocjacje i pokrewieństwa są w tej pracy owocem bardzo drobiazgowych 
porównań. Wielką wartość mają w książce Autorki badania nad wielogłosowością. Chopin pisał 
wiele utworów, w których trudno jest zdefiniować elementy harmonii czy kontrapunktu. Trudno jest 
przede wszystkim wytłumaczyć nieużytecznymi rozwiązaniami spójność tworzywa muzycznego.
W przypadku omawianego utworu musimy mieć przekonanie, że mamy tu do czynienia 
z fenomenem niemal improwizacji, która ujęta w postaci dokładnie zapisanego utworu ma mimo 
wszystko swoistą własną, nikomu nieznaną formę konstrukcji. Akceptujemy ją po bliższym 
poznaniu – zwłaszcza po wielokrotnym wysłuchaniu. Ten zrazu „obcy” utwór należy poznawać 
w odosobnieniu, niezależnie od całego ówczesnego pojmowania estetycznego i formalnego, jakie 
panowało w czasie komponowania Sonaty b-moll.

         Liczące 171 stron studium pani Profesor Bożeny Maciejowskiej stoi na antypodach 
zwyczajów muzykologicznych. Nie zdarza się to niemal nigdy, by jednemu utworowi – w dodatku 
stosunkowo krótkiemu, ktoś poświęcał tyle pracowitych badań i uwag. Tworząc analityczną 
monografię jednego wybranego utworu Autorka wyszła z kręgu zwyczajów innych autorów. 
Skoncentrowana na dziele Chopina, które doczekało się tylu sprzecznych opinii na temat Finale 
pokazała, że przy badaniu specyfiki tego niesamowicie odrębnego utworu, można dostrzec i opisać 
setki detali warte wytypowania, jako istotne dla tego osobliwego i niezwykle brzmiącego utworu, 
który zawsze był traktowany jako nie przystający pod wieloma aspektami twór, daleki od całej 
twórczości Fryderyka Chopina. Sam wybór Finale jako dzieła pochodzącego jakby z innej planety, 
zaświadcza o wielkiej odwadze i przystającej do niej dbałości o zbadanie wielu aspektów tego 
niesamowitego utworu, z którym wielu pianistów nie potrafiło sobie poradzić. 
Jeśli jestem przy pianistach – muszę zaznaczyć, że Autorce książki udało się zebrać bogaty zbiór 
opinii na temat omawianego utworu. Opinie te różnią się między sobą w stopniu tak dużym, że ani 
razu nie ma tu żadnych zgodności. Jest to pewne – to sam Chopin dokonał cudu zwielokrotnienia 
sądu o jego utworze. (Warto wiedzieć, że Chopin chętnie improwizował).
         Śledząc liczne przykłady asocjacji z motywami, pojmujemy łatwo metodę Chopina użytą  
przy komponowaniu  porywajacego słuchaczy Finale. Dokładna analiza większości fragmentów, 
które powiązać można z materiałem trzech pierwszych części, ujawnia nam poznanie 
pianistycznych preferencji kompozytora. 
           W sumie oceniam pracę pani Profesor Bożeny Maciejowskiej jako wyraźnie udaną. 
Podziwiam w jej habilitacyjnej pracy dbałość o piękny i zrozumiały język, pracowitą dokładność 
analiz i entuzjazm z jakim Autorka podeszła do świetnie i orginalnie wybranego tematu. 
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