
Życiodajna siła odkrycia polskiej pianistki 

(Recenzja na temat wykładu Bożeny Maciejowskiej w Ługansku)

Referat  Bożeny  Maciejowskiej,  przedstawiony  na  Konferencji  w  Ługansku,  traktował 
o Finale Sonaty b-moll op.35 Fryderyka Chopina i o zrozumieniu całego cyklu.

Chopin  zadał  nie  lada  zagadkę  zarówno  słuchaczom,  jak  i  wykonawcom,  a  także 
interpretatorom  swojej  muzyki  !   Zmyliła  ona  nawet  wielkiego  proroka  muzycznego 
Schumanna.  Tego  samego,  który  wzniośle  i  uroczyście  pisał  o  drugim  opusie  Chopina: 
„Czapki z głów Panowie, oto przed Wami geniusz!”.

Jednak tenże Schumann pisał o marszu żałobnym Sonaty b-moll następująco: „ Jest w nim 
coś  odtrącającego,  gdyby zamienić  go  jakimś  Adaggio  w Des  efekt  byłby bez  wątpienia 
lepszy”.  Co  w  rzeczywistości  zbiło  z  tropu  Schumanna?  Być  może  był  to  obnażony 
naturalizm?  A o  finale  Schumann  pisał:  „A zatem  to,  co  kryje  się  pod  nazwą  finału, 
w rzeczywistości przypomina bardziej mistyfikację niż muzykę… Pochwały nie przechodzą 
przez usta, gdyż to nie jest muzyka”.

Czyżby  Chopin  popełnił  błąd?  Czyżby  odrzucił  prawdziwy  sens  wielkiej  muzyki,  który 
stanowi pochwałę wyższego wymiaru życia? 

Swoje odkrycie Bożena Maciejowska wywodzi z koncepcji swego nauczyciela, wybitnego 
pianisty Wiktora  Mierżanowa,  którą  przeobraża  wedle  swojej  intuicji.  Wiktor  Mierżanow, 
zarówno  mnie,  jak  i  wielu  innym opowiadał  o  swoim widzeniu  -  słyszeniu  finału.  Jego 
interpretacja wyrosła na gruncie zaprzeczenia stwierdzenia Rubinsteina,  pojmującego finał 
jako powiew wiatru na cmentarzu. Taki tok rozumowania wydaje się być logicznym – cóż 
zostaje z człowieka po jego własnym pogrzebie? Jedynie wycie wiatru.  Jednak cmentarna 
interpretacja  razi  słuch  i  uwłacza  sferze  duchowej.  Dlaczego?  Ponieważ  jest  zewnętrzna, 
a Chopin zawsze zwraca się ku wewnętrznej sferze. Jest ona chłodno - obrazowa, a przecież 
muzykę wypełnia ciepło żywej, ludzkiej intonacji. 

W. K. Mierżanow podaje inną, psychologicznie dużo głębszą interpretację: oto przed nami 
mityczna Leta, rzeka zapomnienia. 

Bożena Maciejowska idzie  jeszcze dalej.  Nawet pogańskie obrazy są zbyt  monotonne,  by 
zobrazować objawienie chrześcijańskiej cywilizacji. Leta zaciera obrazy życia i zabiera je do 
królestwa cieni. A nam obiecano życie i to życie obfite! I to właśnie owo przyszłe życie staje 
się tematem wielkiej sztuki. 

W swojej  teoretycznej  i  wykonawczej  interpretacji  znakomita  polska  pianistka  proponuje 
niezwykle interesujące rozwiązanie zagadki  tajemniczego finału.  Udało się  jej  (rozwijając 
niektóre spostrzeżenia W. Mierżanowa) odkryć rozpuszczone w strumieniu wielu konfiguracji 
intonacyjne konstrukcje, charakterystyczne dla wszystkich części Sonaty – jak gdyby summa 
summarum obrazy z całego życia pojawiające się przed oczyma. Leta, rzeka zapomnienia, 



miłosiernie pochłania w swych głębinach każdy ból fizyczny, wszystkie męki i cierpienia. 
I właśnie  wtedy,  z  otchłani  wrażeń  życiowych  zaczyna  wyłaniać  się  światło.  Wrażenie 
świetlistości rodzi się dzięki szybkiemu migotaniu intonacji poprzednich części Sonaty, jak 
gdyby  wyzbyły  się  one  swojego  ciężaru.  W  takim  ujęciu  finał  traci  swoją  mroczność, 
zyskując oczyszczające brzmienie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na mistrzostwo analizy i subtelność intonacyjnego słuchu, 
które pozwoliły Bożenie Maciejowskiej uchwycić owe odbicia intonacyjne.

Jednak na jeszcze większą pochwałę zasługuje mistrzowska zdolność pianistki do przekazania 
słuchaczom owych związków intonacyjnych, wyróżniając przy tym w powiewach wiecznie 
żywego  ducha  (a  nie  cmentarnego  wiatru!)  znaczeniowe  i  harmoniczne  elementy 
pojawiających się wcześniej tematów. Czas przybiera tutaj jak gdyby kształty wieczności, gdy 
zanikają bariery między przeszłością – teraźniejszością - przyszłością i duch znajduje nowy 
horyzont widzenia. 

Wielość odkrytych przez B. Maciejowską związków intonacyjnych ze wszystkimi częściami 
Sonaty, którymi przeniknięty jest jej finał, pozwalają wykonawcom bez końca zmieniać ich 
interpretację,  nadając  każdemu  wykonaniu  niepowtarzalny  charakter,  a  w  sumie  owych 
różnych wykonań - odkrywać głębię w poznawaniu przejmującego piękna tej muzyki. 

Za owo pokrzepienie, za piękno nadziei,  której  promień błysnął z wydawać by się mogło 
jednego z najbardziej tragicznych dzieł genialnego kompozytora, powinniśmy być wdzięczni 
jego rodaczce.
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