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Recenzja na temat studium z badań
Finał Sonaty b moll op. 35 Fryderyka Chopina. Analiza i interpretacja.

Bożena Maciejowska,
Kraków/Warszawa

Finał  Sonaty b-moll  op.  35 Fryderyka  Chopina był  trudny do zrozumienia  już dla   jemu 
współczesnych, a stwierdzenie Roberta Schumanna, że nie da się tego dzieła skategoryzować 
jako  muzyki,  oznacza  tylko  początek  długiej  historii  jej  odbioru,  zdominowanej  przez 
bezradność i niezrozumienie tej faktycznie enigmatycznej części. 
I  choć  ranga  tego  dzieła  jest  niezaprzeczalna,  powszechny  zestaw  parametrów  analizy 
muzykologicznej  był  mało  przydatny  w  kwestii  logicznego  ujęcia  w  słowa  owego 
niezwykłego doświadczenia utworu, przepojonego dogłębnie subiektywizmem.

Fakt,  iż  Bożena  Maciejowska  ponownie  zmierzyła  się  z  tym  problemem,  zasługuje  na 
szczególne  uznanie,  a  książka,  którą  przedstawiła,  stwarza  przesłankę  do  rozwiązania 
zagadki,  jaką  stanowi  ten  utwór.  W  swojej  strukturze  Jej  studium  podąża  przy  tym  za 
naukową konwencją, przedstawiając na wstępie, w sposób rzeczowy i trafny, stan badań. 
W centrum książki - i stanowiąc większą jej część - znajduje się zatem gruntowna obserwacja 
Finału, którego struktura motywiczna pojawia się jako rozwinięcie materiału tematycznego 
poprzednich części. Bożena Maciejowska szczegółowo dowodzi, że z zamysłem pierwszych 
trzech części [utworu] powiązać można nie tylko pełnię konstelacji dźwiękowych, ale także 
i przyjąć wzory metryczne i melodyczne, po części wyraźnie, po części aluzyjnie. 
Z pewnością często tylko kwestią cierpliwości i fantazji jest przy tym odkrycie związków 
wszechobecnych  szczególnie  w  konstelacjach  elementarnych,  jak  choćby  trójtonowym 
połączeniu  tercji  +  sekundy,  a  w  mnogości  przykładów,  przytoczonych  przez  Bożenę 
Maciejowską,  niektóre  z  nich  wydają  się  być  bardziej  pozyskane  heurystycznie  niż 
rzeczywiście przekonujące w zakresie struktury kompozycyjnej. Rezultatem całości jest fakt, 
iż struktura motywów Finału jest nie mniej arbitralna, nawet jeśli nie rozjaśnia bezpośrednio 
struktury kompozytorskiej Chopina.

Bożena  Maciejowska  bynajmniej  nie  neguje  tej  aporii,  lecz  korzystając  z  teorii  intonacji 
Borysa Asafjewa formułuje ostatecznie tezę, że w Finale Chopin poświęcił się zagadnieniom 
eschatologicznym. To, co początkowo wydaje się ryzykowną spekulacją, poprzez spojrzenie 
na  sekwencję  poprzednich  części  Sonaty,  choćby  Marsz  żałobny,  staje  się  całkiem 
przekonywujące: po rozmyślaniach o Życiu i Śmierci, które w pierwszych częściach określają 
treść  dzieła,  w  Finale ma  miejsce  medytacja  o tamtym świecie,  taki  pół  świadomy stan, 
w którym pobrzmiewają wcześniejsze wydarzenia, są niedokładnym wspomnieniem, albo się 
zamazują.



Oczywiście  otwartą  musi  pozostać  kwestia,  jak  dalece  taka  lektura  Finału odpowiadała 
intencjom Chopina, a fakt, iż nie da się tego udowodnić dokumentami, nie jest spowodowany 
ostatecznie  niewielką  ilością  autobiograficznych  dokumentów Chopina,  lecz  także tym,  iż 
kompozytor próbuje odpowiedzieć na takie pytania w mniejszym zakresie słownie, a bardziej 
przez swoją muzykę. Z drugiej strony Bożena Maciejowska w żadnym wypadku nie oddaje 
się bezpodstawnym spekulacjom, lecz uściśla swoje obserwacje tak dokładnie, jak to tylko 
możliwe, przy czym kwestia stałości odbioru i  wcześniejsze zrozumienie muzyki  Chopina 
zwłaszcza w Polsce wymagałyby daleko idącej refleksji.

Na pytanie wreszcie, czy i jak dalece związki strukturalne między motywami - raczej bardziej  
konstelacjami  dźwięków  Finału i  poprzednich  części  powinny  zostać  zrealizowane  także 
w zakresie  interpretacji,  Bożena  Maciejowska  odpowiada  przez  załączone  na  płycie  CD 
nagranie. 

Studium Bożeny Maciejowskiej stanowi bez wątpienia ważny wkład do badań nad Chopinem, 
zwłaszcza w połączeniu przekonującej analizy z zakresu teorii muzyki z próbą artystycznego 
przetworzenia.  Jej  lektura  Finału  Sonaty  b-moll Chopina  wykazuje  -  niezależnie  od 
dezyderaty metodologicznej - wielką muzykologiczną i artystyczną zdolność do refleksji i bez 
wątpienia kwalifikuje Ją do prowadzenia działalności akademickiej.
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