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Nieczęsto natknąć się można na kompozytora, którego 
muzykę rzadziej się wykonuje, niż pisze o niej, wychwa-
lając przy okazji geniusz jej twórcy. Z taką właśnie 
paradoksalną sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
Grażyny Bacewicz i jej dorobku kompozytorskiego. 
Sama twórczyni była postacią ze wszech miar wybitną, 
niezwykle wszechstronną, zadającą kłam wciąż w jej 
czasach popularnemu poglądowi, że kobieta z natury 
swej nie może działać kreatywnie w sposób nieustę-
pujący mężczyznom. Grażyna Bacewicz skutecznie 
przełamywała owo głęboko uwarunkowane społecznie 
przekonanie o niższości „kobiecej” muzyki – zresztą 
cóż to takiego jest, ta „kobieca” muzyka? Poza tym, 
że określenie to z definicji zawiera w sobie pejoratywne 
konotacje, nie istnieje żadna wiarygodna systematyka 
twórczości kompozytorskiej, dopuszczająca podział 
na muzykę „kobiecą” i „męską” z uwagi na jakikolwiek 
merytoryczny aspekt. Wątpliwości, że dzieła Grażyny 
Bacewicz są jednymi z najznakomitszych w historii 
muzyki polskiej, nikt nie ma. Gorzej przedstawia się 
kwestia obecności jej utworów w repertuarach koncer-
towych. Muzyka Bacewicz jest bezdyskusyjnie uzna-
wana za wartościową, jednak nie ma to przełożenia 
na statystyki wykonań. Recepcji jej twórczości w świe-
cie przysłużył się wybitny pianista Krystian Zimerman, 
nagrywając oba kwintety fortepianowe i II Sonatę for-
tepianową w 2011 roku, znakomite sonaty na skrzypce 
i fortepian dopiero w ostatnich latach zagościły w pro-
gramach i, co znamienne, nie tylko polskich artystów. 
Jednak wciąż pozostają utwory fortepianowe, które 
czekają na należne im miejsce w repertuarze pianistów.

 Grażyna Bacewicz sama była pianistką i wielokrot-
nie wykonywała swoje dzieła. Szerszej publiczności 
była znana jako znakomita skrzypaczka, a jej piani-
styczne wykształcenie i znajomość specyfiki instru-
mentu klawiszowego zostały przyćmione przez sukcesy 
wiolinistyczne. Tymczasem jej pierwsze wykonania kon-
certowe czy kompozycje były związane właśnie z for-
tepianem. Fakt ten stał się punktem wyjścia w moich 
badaniach dotyczących jej muzyki. Owocem tychże jest 
niniejsza płyta, poświęcona w całości fortepianowej 
twórczości Grażyny Bacewicz. Oprócz dzieła znanego, 
wielokrotnie wykonywanego i nagrywanego, czyli 
II Sonaty (1953), na płycie pojawiły się również utwory 
nagrane do tej pory tylko kilkakrotnie – I Sonata 
(1949) i 2 Etiudy (1952), a także pozycje będące 
światową premierą fonograficzną – Sonata (1930) 
i Etiuda (1949). Przy wykonywaniu Sonaty z 1930 
roku, I Sonaty oraz Etiudy z 1949 roku, jako że pozo-
stają nieopublikowane, korzystałam z rękopisów, które 
zostały mi udostępnione dzięki uprzejmości spadko-
bierczyń kompozytorki – Aliny Biernackiej i Joanny 
Sendłak. Zestawienie trzech sonat fortepianowych 
i trzech etiud Grażyny Bacewicz ma na celu – poza 
oczywistym walorem poznawczym – wyeksponowanie 
charakterystycznego języka muzycznego kompozytorki 
w kontekście specyfiki instrumentu klawiszowego. 
 Jako pierwsza na płycie figuruje II Sonata, utwór 
absolutnie wyjątkowy, gdyż jest to jedyne dzieło, które 
Bacewicz zdecydowała się opublikować i samodzielnie 
dokonać prawykonania. Każda z części Sonaty ma bar-
dzo wyrazisty charakter, szczególnie ostatnia: Toccata, 
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w której kluczowe jest uchwycenie ludowego cha-
rakteru związanego silnie z folklorem podhalańskim. 
Ów folklor jest również wyraźny w I Sonacie – poja-
wia się w niej wiele wywodzących się z niego motywów 
melodycznych. Te dwie sonaty to wyraźny ukłon kom-
pozytorki w stronę polskiej tradycji i kultury. Bardzo 
znamienne jest dla utworów fortepianowych Grażyny 
Bacewicz wykorzystanie wszelkich możliwości brzmie-
niowych instrumentu – od transparentnego pianissimo 
do potężnego forte, od miękkich współbrzmień tonal-
nych do ostro brzmiących dysonansów. Cała klawiatura 
fortepianu jest wykorzystana – od najniższego do naj-
wyższego rejestru. Kompozytorka lubuje się szczegól-
nie w łączeniu potężnie brzmiącego basu z wysokimi 
rejestrami, co daje poczucie dużej przestrzeni dźwię-
kowej i siły brzemienia. Szczególnie warta uwagi jest 
Sonata z roku 1930 – utwór niewykonywany, również 
nie jest znana data jego prawykonania. Sonata zaska-
kuje odmiennością języka muzycznego, niezmiennie 
nowatorskiego i ciekawego. Specyficzna wielowar-
stwowość brzmienia fortepianu sprawia, że dzieło 
to może być sporym zaskoczeniem nawet dla wier-
nych orędowników twórczości Bacewicz. Co sprawiło, 
że oprócz sonat na płycie znalazły się etiudy? Jako 
że od zawsze fascynowało mnie zagadnienie szeroko 
pojętej techniki pianistycznej, chciałam zmierzyć się 
z gatunkiem etiudy również w kontekście twórczości 
Grażyny Bacewicz. Pierwsze dwie skoncentrowane są 
na dwudźwiękach, których wykonywanie wymaga spo-
rej kontroli, szczególnie w proporcjach brzmienia i gry 
legato, staccato, wyciągania niuansów artykulacyjnych. 

Etiuda z 1949 roku (nagrodzona w tymże roku wraz 
z I Sonatą na Konkursie Kompozytorskim im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie) jest bardziej rozbudowana 
i napisana z dużym rozmachem, o dość romantycznym 
charakterze.
 Obraz tego jaką osobą była Grażyna Bacewicz, 
w jaki sposób komponowała i jakimi wartościami kie-
rowała się jako człowiek i muzyk, wyłania się przede 
wszystkim z napisanych przez nią opowiadań z tomu 
Znak szczególny, listów do brata – Witolda, a także, 
naturalnie, z osobistych relacji pań: Aliny Biernac-
kiej – córki i Joanny Sendłak – wnuczki kompozytorki. 
Grażyna Bacewicz charakter miała skryty, a samo 
komponowanie traktowała jako proces bardzo intymny. 
To, do czego dążyła, to ciągłe doskonalenie warsztatu 
kompozytorskiego i przekazywanie poprzez swoje kom-
pozycje dużego ładunku uczuć i emocji w czystej for-
mie, bez pozamuzycznych inspiracji i bodźców. Nie było 
jej nadrzędnym celem zostać wirtuozem – przede 
wszystkim chciała być kompozytorem. Nie zmienia 
to jednak faktu, że wieloletnia praca nad warsztatem 
w grze nie tylko na skrzypcach, ale i na fortepianie, 
sprawiła, że jej utwory fortepianowe są świetnie napi-
sane pod względem pianistycznym i widać w nich 
ogromną wiedzę oraz umiejętności praktyczne.
 Czy Grażyna Bacewicz niektórych kompozy-
cji nie uznawała za dobre na tyle, aby znalazły się 
w katalogu jej dzieł i dlatego ich nie opublikowała? 
Zdecydowanie tak. Czy to oznacza, że powinny pozo-
stać zapomniane? Według mnie nie. Inni wielcy kom-
pozytorzy również nie publikowali części swoich dzieł, 
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a obecnie są one chętnie wykonywane i entuzjastycznie 
przyjmowane przez publiczność. Wystarczy spojrzeć, jak 
wiele utworów chociażby Fryderyka Chopina z opusów 
pośmiertnych funkcjonuje w repertuarze pianistów. 
Podobnie powinno być z utworami Bacewicz: jeżeli 
uznajemy je za wartościowe, powinniśmy o nich mówić 
i je wykonywać tak często, jak to tylko możliwe.
 Chciałabym podziękować wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do powstania tej płyty i mate-
riałów z nią związanych, a także wspierali mnie 
na mojej artystycznej ścieżce, za co jestem niezmiernie 

wdzięczna – Pani Małgorzacie Polańskiej i całej 
ekipie DUX za fachową pomoc w realizacji nagrania, 
moim paniom profesorkom Hannie Holeksie i Mila-
nie Chernyavskiej za pomoc w przygotowaniu utwo�Chernyavskiej za pomoc w przygotowaniu utwo� za pomoc w przygotowaniu utwo-
rów, Akademii Muzycznej w Łodzi za udostępnienie 
wspaniałej Sali Koncertowej, Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie w ramach sty-
pendium „Młoda Polska”, Panu Zbigniewowi i Julian 
Cochran Foundation za pomoc w realizacji moich pla-
nów artystycznych i wsparcie stypendialne.

Joanna Sochacka

It is rather rare to encounter a composer whose music 
is performed less frequently than it is written about, 
and what is more it is praised as the work of a genius. 
Grażyna Bacewicz and her compositional output is 
a case in point. She was undoubtedly a truly outstand-
ing and highly versatile personality, something that 
gave the lie to the notion that continued to be popular 
at that time, namely that in a creative work a woman 
is not able to rival a man. Bacewicz successfully broke 
the deeply�seated conviction of ‘female’ music being of 
inferior quality. Come to think of it, what is ‘female’ 
music? The very notion has pejorative connotations 
and there is no credible concept in musicological theory 
that would allow for ‘female’ versus ‘male’ classification 
based on merit. While nobody has any doubt that Bace-
wicz’s compositions are among the finest in the history 
of Polish music, their under�representation in concert 

repertoires leaves much to be desired. The unquestion-
able artistic merit of her music does not translate into 
the number of performances. What contributed tan-
gibly to the worldwide promotion of Bacewicz’s music 
were the 2011 recordings by the great pianist Krystian 
Zimerman, which comprised Sonata No. 2 and both 
Piano Quintets (with violinists Kaja Danczowska and 
Agata Szymczewska, violist Ryszard Groblewski, and 
cellist Rafał Kwiatkowski). However, the e�cellent sona�Kwiatkowski). However, the e�cellent sona�). However, the e�cellent sona-
tas for violin and piano entered concert programmes of 
both Polish and foreign musicians only in recent years. 
The composer’s piano output is still waiting to gain the 
place it deserves in the concert repertoire.
 A pianist herself, Grażyna Bacewicz performed her 
own works on many occasions but, as she was known 
to a wider audience primarily as an accomplished vio-
linist, her pianistic training and a thorough knowledge 
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of the specific features of the keyboard instrument 
were overshadowed by her successes as a violin vir-
tuoso. Yet, her first concert performances and her debut 
compositions were linked to the piano. The present CD 
is the fruit of my research into Bacewicz’s piano out-
put. In addition to the highly popular Sonata No. 2 
(1953), a work which has been often performed and 
recorded, the CD also includes two compositions which 
have had no more than a few recordings – Sonata No. 1 
(1949) and Two Etudes (1952), as well as those that are 
world premiere recordings – Sonata (1930) and Etude 
(1949). In the recording of the 1930 Sonata, Sonata 
No. 1 and the 1949 Etude, all of which remain unpub-
lished, I made use of the autograph manuscripts, cour-
tesy of the composer’s legal heirs, her daughter Alina 
Biernacka and granddaughter Joanna Sendłak. The aim 
of placing the three sonatas alongside the three etudes, 
in addition to the obvious research aspect, was to high-
light Bacewicz’s characteristic idiom in the conte�t of 
the specific character of the keyboard instrument.
 Sonata No. 2 is an absolutely unique work in Bace-
wicz’s oeuvre because it is the only one which the 
composer decided to publish and give its first perfor-
mance. Each of the work’s movements has a very dis-
tinct character, particularly the final Toccata, in which 
it is crucial to bring out the folk flavour that is closely 
linked to the folklore of the Tatra foothills. The folk 
element is also evident in Sonata No. 1, which con-
tains many melodic motifs derived from folk music. 
These two sonatas are the composer’s tribute to Polish 
tradition and culture. What is very characteristic of 

Bacewicz’s piano writing is the use of the instrument’s 
entire sound range, from a transparent pianissimo 
to powerful forte, and from soft tonal consonances to 
sharp dissonances.
 The composer employs the whole keyboard, from 
the lowest to the highest register. She seems to have 
a special predilection for combining the powerful sound 
of the bass with the high registers, in this way creating 
the impression of a vast aural space and the power of 
sound. The 1930 Sonata merits particular attention on 
account of its different language, e�tremely innovative 
and interesting. Due to the multilayered structure of 
the piano sound, the work is likely to take even the 
staunchest advocates of Bacewicz’s music by surprise.
 One may wonder why I decided to include the 
etudes alongside the sonatas in this recording. Hav-
ing been fascinated with all aspects of pianistic tech-
nique for a long time, I also wanted to e�plore the 
genre of the etude in the conte�t of Bacewicz’s output. 
Her Two Etudes from 1952 are based on intervallic 
pairings, which require from the performer a high 
degree of control, particularly as regards the propor-
tion of legato and staccato playing as well as articula-
tory nuances. The Etude from 1949 (which, together 
with Sonata No. 1, received in the same year a prize 
at the Fryderyk Chopin Composers’ Competition in 
Warsaw) is a more e�panded work, notable for its 
sense of panache and romantic character.
 The personality of Grażyna Bacewicz, the way 
she composed and the values that she championed 
as a human being and musician emerge primarily 
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from her short stories in the volume Znak szczególny 
(Identification Mark), the letters to her brother Witold, 
as well as, naturally, the reminiscences of Alina Bier�Bier-
nacka and Joanna Sendłak. Grażyna Bacewicz was 
a reserved person, for whom composing was a very 
intimate process. She strived constantly to improve her 
compositional skills and was keen to convey in her 
pieces a large variety of emotions and feelings in their 
pure form, without any e�tra�musical inspirations and 
stimuli. Her supreme goal was to become a composer, 
and not a virtuoso. Yet, thanks to her many years’ 
work on compositional craftsmanship, not only in her 
violin and also her piano music, her works for piano 
demonstrate her e�cellent handling of the possibilities 
of the instrument, a thorough command of the piano 
and her practical abilities.
 Did Bacewicz consider some of her works not good 
enough to be included in the catalogue of her com-
positions and therefore did not want to have them 
published? This was definitely the case. But does it 
mean that they should be cast into oblivion? I do not 
think so. There were other great composers who con-
sidered some of their pieces unpublishable and yet 
these days they are frequently performed to popular 
acclaim. Suffice it to realize how many compositions 
from Chopin’s posthumous opus numbers have entered 
recital programmes. It is no different with Bacewicz’s 
works. If their merits are recognized they should be 
performed as often as possible.
 I would like to convey my thanks to all those with-
out whom this recording would not have seen the light 

of day and who supported me on my artistic path. 
I am immensely grateful to Małgorzata Polańska 
and the entire DUX team for their highly professional 
assistance in the recording sessions, to my profes-
sors Hanna Holeksa and Milana Chernyavska for their 
help in the preparation of the repertoire, to the Music 
Academy in Łódź for making its wonderful concert hall 
available for the recording, to the Ministry of Culture 
and National Heritage for a ‘Young Poland’ grant, and, 
last but not least, to the Zbigniew and Julian Cochran 
Foundation for its scholarship and assistance in real-
izing my artistic plans.

Joanna Sochacka
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Ona nie tylko gra... ona żyje muzyką
Sonja Koller, „General Anzeiger”, 

9 lipca 2019 r.

Joanna SOCHACKA. Polska pianistka pochodząca 
z Mszany Dolnej. Do tej pory, koncertowała w kilku-
nastu krajach (Anglia, Francja, Austria, Niemcy, Cze-
chy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Holandia, Włochy, 
Mołdawia, Stany Zjednoczone, Izrael) i występowała 
z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych 
m.in.: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Royal Albert Hall 
w Londynie, Viennese Hall w Mozarteum w Salzburgu, 
sali koncertowej na Zamku Esterházych w Eisen-
stadt, Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding 
(Austria), Sali Koncertowej Beethoven�Haus w Bonn, 
Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie, Narodowym 
Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonii Narodowej 
w Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Świętokrzyskiej, 
Łódzkiej oraz willi „Atma” w Zakopanem.
 Joanna jest laureatką wielu międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursów pianistycznych m.in. XVII 
Międzynarodowego Konkursu „Città di Padova” w Padwie 
(I nagroda i wszystkie nagrody specjalne), Międzynaro-
dowego Konkursu „Golden Classical Music Awards” 
w Nowym Jorku (II nagroda i nagroda specjalna), III Mię-
dzynarodowego Konkursu im. Maurycego Moszkowskiego 
w Kielcach (II nagroda), VIII Międzynarodowego Konkursu 
im. Fryderyka Chopina w Narwie (wyróżnienie i nagroda 
specjalna). Kilkakrotnie występowała z towarzyszeniem 
orkiestry, wykonując koncerty fortepianowe Mozarta, 
Beethovena, Chopina i Czajkowskiego.

 Otrzymała liczne stypendia m.in. Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Młoda 
Polska” (2020), Julian Cochran Foundation (2020), Rita 
Zimmermann Musik Stiftung (2019), Dartington Scho-
larship Trust (2013), Sapere Auso (2009–2014), Krajo-
wego Funduszu na rzecz Dzieci (2008–2012), Instytutu 
Adama Mickiewicza (2010).
 Doktorantka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiej-
stuta Bacewiczów w Łodzi w klasie Hanny Holeksy. 
Obecnie studiuje w Universität für Musik und darstel-
lende Kunst w Grazu w Austrii w klasie prof. Milany 
Chernyavskiej. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia 
w Tymbarku w klasie Roberta Rośka i prof. Haliny 
Waszkiewicz�Rosiek, Państwową Szkołę Muzyczną 
II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie 
w klasie Mariusza Sielskiego, studia w Akademii 
Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula, 
a także studia w Haute École de Musique de Genève 
w Szwajcarii w klasie prof. Fabrizio Chiovetty.
 Swoje umiejętności doskonaliła podczas mię-
dzynarodowych kursów mistrzowskich m.in. Tel�Hai 
Masterclasses w Izraelu, Malaga Summer Festival 
& Masterclasses w Hiszpanii, Pianale Masterclasses 
w Niemczech pod okiem wielu wybitnych pedagogów 
m.in. Dmitrija Bashkirova, Jury Margulisa, Dmitrija 
Ale�eeva, Jeana�Marca Luisady, Tatiany Zelikman, 
Ronana O’Hory’ego, Elzy Kolodin, Paula Badury�Skody, 
Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovej, 
Emanuela Krasovskiego, Aquilesa Delle Vigne, Janusza 
Olejniczaka, Konstanze Eickhorst, Lilji Zilberstein.
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She does not just play music… she breathes it
Sonja Koller, ‘General Anzeiger’, 

9 July 2019

Joanna SOCHACKA is a Polish pianist born in Mszana 
Dolna, southern Poland. Foreign tours have taken 
her to Britain, France, Austria, Germany, the Czech 
Republic, Spain, Switzerland, Estonia, the Netherlands, 
Italy, Moldova, the United States and Israel. She has 
performed in many prestigious venues including New 
York’s Carnegie Hall, the Viennese Hall in Salzburg’s 
Mozarteum, the Royal Albert Hall in London, the Ferenc 
Liszt Hall in Raiding, Austria, the Beethoven�Haus 
in Bonn, the National Philharmonic in Chisinau, 
the National Music Forum in Wrocław, the philhar-
monic halls in Warsaw, Kraków, Kielce and Łódź, and 
the ‘Atma’ villa in Zakopane.
 Joanna is a prizewinner of numerous interna-
tional and national competitions, including the 17th 
‘Città di Padova’ International Competition in Padua 
(First Prize and all of the special awards), the ‘Golden 
Classical Music Awards’ International Competition in 
New York (Second Prize and a special award), the 3rd 
Maurycy Moszkowski International Competition in 
Kielce (Second Prize) and the 8th International Chopin 
Competition in Navra, Estonia (honourable mention 
and a special award). She has appeared as a soloist 
in piano concertos by Mozart, Beethoven, Chopin and 
Tchaikovsky.
 She held numerous grants, including those from 
the Minister of Culture and National Heritage within 

the framework of the ‘Young Poland’ programme 
(2020), the Julian Cochran Foundation (2020), the Rita 
Zimmermann Musik Stiftung in Bern, the Dartington 
Scholarship Trust in England (2013), Sapere Auso 
(2009�2014), the National Children’s Fund (2008�
2012), and the Adam Mickiewicz Institute (2010).
 She is currently studying towards her doctorate at 
the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in 
Łódź under the supervision of Hanna Holeksa. She is 
also a student at the Universität für Musik und darstel�darstel-
lende Kunst in Graz in the class of Milana Chernyavska. 
 She started her education at the music school in 
Tymbark in the class of Robert Rosiek and Halina 
Waszkiewicz�Rosiek, and continued her studies with 
Andrzej Pikul at the Academy of Music in Kraków. 
She also graduated from the Haute École de Musique 
de Genève in Switzerland in the class of Fabrizio 
Chiovetta.
 She developed her skills at the Tel�Hai Masterclasses 
in Israel, the ‘Malaga Summer Festival & Masterclasses’ 
in Spain, and ‘Pianale’ Masterclasses in Germany under 
the guidance of such outstanding pianists as Dmitri 
Bashkirov, Jura Margulis, Dmitri Ale�eev, Jean�Marc 
Luisada, Tatiana Zelikman, Ronan O’Hora, Elza Kolodin, 
Paul Badura�Skoda, Dina Yoffe, Akiko Ebi, Kevin Kenner, 
Anna Malikova, Emanuel Krasovski, Aquiles Delle 
Vigne, Janusz Olejniczak, Konstanze Eickhorst, and 
Lilja Zilberstein.


