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Wielkopolski chów
By!o ich czworo: jedna siostra i trzech 

braci. Roman (1910-1998), Jadwiga (1911-
2006) i Zygmunt (1914-99) Maciejewscy 
urodzili si" w Berlinie. Po I wojnie #wiato-
wej, kiedy Polska odzyska!a niepodleg!o#$, 
ich rodzice zamieszkali w Wielkopolsce,  
w Lesznie. Matka by!a nauczycielk% muzyki 
(fortepian, skrzypce) po studiach w berli&-
skim konserwatorium. Ojciec, absolwent 
Akademii Kroju (dzi# powiedzieliby#my 
– studiów dla projektantów mody), prowa-
dzi! zak!ad krawiecki i amatorsko grywa! na 
skrzypcach. W Lesznie przyszed! na #wiat 
najm!odszy brat – Wojciech (ur. 1923).

Wszyscy ch!opcy byli utalentowani ar-
tystycznie. Roman zosta! kompozytorem, 
Zygmunt – aktorem, a Wojciech – re'y- 
serem s!uchowisk radiowych. Jadwiga by!a 
nauczycielk%. W domu Maciejewskich 
uprawiano kameralne muzykowanie. War-
to wspomnie$, 'e ongi# dziadek ze strony 
matki z o#miorga swoich dzieci utworzy! 
rodzinn% kapel". Na szcz"#cie nie stosowa! 
takich metod wychowawczych jak ojciec 
Michaela Jacksona...

Roman mia! s!uch absolutny. Jako pi"-
ciolatek zacz%! nauk" muzyki pod okiem 
matki (lekcje fortepianu), a rok pó(niej 
wst%pi! do jednej z berli&skich szkó! mu-
zycznych. Po przyje(dzie do Leszna uczy! 
si" prywatnie. Akompaniowa! do mszy, 
a jego szalone organowe improwizacje, 
chocia' mia!y akceptacj" „nowoczesne-
go” proboszcza, czasem nie przypada!y do 

gustu wiernym. Roman, zapalony harcerz,  
z zapa!em prowadzi! chór druhów, z którym 
wyst"powa! w Lesznie i okolicach. Poziom 
zespo!u i umiej"tno#ci ma!ego dyrygen- 
ta zachwyci!y jednego z lokalnych arysto-
kratów, który ufundowa! mu stypendium 
na nauk" w konserwatorium w stolicy 
Wielkopolski. Po #mierci hrabiego-mece-
nasa Maciejewski, pozbawiony regularne-
go wsparcia )nansowego, zacz%! zarobko-
wa$ jako dyrygent pozna&skich chórów. 
By! protegowanym Stanis!awa Wiechowi-
cza, kompozytora i s!ynnego chórmistrza, 
animatora ruchu chórów amatorskich. 
Kilkunastoletni, niepozornej postury ch!o-
piec musia! zaczyna$ próby od... tupni"cia  
w podium. Dzia!a!o. Kilka chórów, z któ-
rymi pracowa!, si"gn"!o po laury presti'o-
wych konkursów, nie tylko w kraju. 

Chocia' dyplom pozna&skiego konser-
watorium Maciejewski uzyska! w klasie 
fortepianu, najbardziej interesowa!o go 
tworzenie w!asnych utworów. W tece kom-
pozytorskiej nastoletniego artysty znaj-
dowa!y si" m.in. mazurki fortepianowe  
i chóralne „Pie#ni kurpiowskie”. Postano-
wi! podj%$ studia muzyczne w konserwato-
rium warszawskim (od niedawna maj%cym 
status wy'szej uczelni), w klasie kompozy-
cji Kazimierza Sikorskiego. Zna! ju' tego 
profesora z Poznania i wiedzia!, 'e jest 
doskona!ym dydaktykiem, zach"caj%cym 
studentów do odwa'nych poszukiwa&. 
Równolegle z „Ma$kiem” (bo tak niemal 
od zawsze nazywali go koledzy) studiowali 

m.in. Witold Lutos!awski, Roman Palester, 
Antoni Sza!owski, Gra'yna Bacewicz czy 
Stefan Kisielewski. Lutos!awski wspomina! 
po latach: „By! wówczas w#ród studentów 
gwiazd%. Dyrygowa! nawet swoimi utwo-
rami wykonywanymi przez studencki chór, 
w którym ja równie' #piewa!em”. 

Wyk!adowcy tak'e cenili talent Macie-
jewskiego. Sam rektor, Karol Szymanowski, 
dla Romana najwi"kszy autorytet i niemal 
idol, zaprosi! go na spotkanie. Kiedy us!y-
sza! jego mazurki, by! mile zaskoczony 
ich oryginalno#ci%. Oto student, który nie 
wzoruje si" na mazurkach Szymanow-
skiego! Maciejewski wyja#ni!, 'e skoro jest 
innym cz!owiekiem, to i jego muzyka jest 
inna. Autor „Króla Rogera” zacz%! bacznie, 
'yczliwie #ledzi$ rozwój kompozytorski 
utalentowanego m!odzie&ca: „Tak na niego 
licz", tak chcia!bym, 'eby w!a#nie z niego 
co# wysz!o na du'% skal"”. Roman nie za-
wiód! mistrza, zarówno jako artysta, jak 
i cz!owiek. Kiedy w 1937 Szymanowski 
zmar! w Szwajcarii, w!a#nie Maciejewski 
towarzyszy! jego siostrze, Stanis!awie Kor-
win-Szymanowskiej, podczas za!atwiania 
formalno#ci i transportu trumny z cia!em 
kompozytora do kraju. Z cenion% #pie-
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Roman  
Maciejewski - 1989
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waczk% po!%czy!a go wcze#niej wspó!pra-
ca muzyczna. Szymanowska wykonywa!a 
cykl trzech utworów m!odego kompozyto-
ra – „Pie#ni Bilitis” do s!ów Pierre’a Louÿsa 
w t!umaczeniu Leopolda Sta*a.

7DQLHF�ĝ\ZLFLHO
Maciejewski p!ynnie czyta! nuty a vista, 

#wietnie improwizowa! i obdarzony by! 
darem cierpliwego przekazywania wie-
dzy oraz twórcz% wyobra(ni% – mia! za-
tem cechy dobrego akompaniatora i jako 
student dorabia!, akompaniuj%c do lekcji 
ta&ca, mi"dzy innymi w renomowanej 
pozna&skiej szkole baletowej Walentyny 
Wiechowicz, 'ony Stanis!awa. Wkrótce za-
cz%! komponowa$ oryginaln% muzyk" do 
uk!adów tanecznych, a nawet wnosi! wk!ad 
w choreogra)". Wyznawa! koncepcj" „te-
atru ta&ca” – ta&ca „czystego, absolutne-
go”: „Taniec jako sztuka autonomiczna, ale  
w po!%czeniu z muzyk%. Konstrukcja cho-
reogra)czna wiernie odpowiadaj%ca kon-
strukcji muzycznej. Forma taneczna od-
powiadaj%ca np. symfonii. Mam nawet na 
to w!asne okre#lenie - «synchronia». Temat 
muzyczny – temat ruchowy – konstrukcja 
taneczna. Trudne, ale jakie' fascynuj%ce!”. 

Pierwsz% wielk% mi!o#ci% Maciejewskie-
go by!a tancerka – Marcella Hildebrandt-
Pruska, któr% losy 'yciowe i artystyczne 
równie' rzuca!y po #wiecie i która zmar!a 
w roku 2007 w wieku 103 lat. Na jej po-
grzebie... ta&czono. 

/DWD�PHWDPRUIR]\
Karol Szymanowski, pragn%cy zrefor-

mowa$ warszawskie konserwatorium, 
napotka! na silny opór pedagogicznej i ar-
tystycznej „konserwy”. Maciejewski oczy-
wi#cie opowiedzia! si" po stronie #wiat!ego 
rektora. Jako przywódca strajku studenc-
kiego, zosta! relegowany z uczelni, a wtedy, 
paradoksalnie, z!apa! nowy wiatr w 'agle. 
Wyruszy! na tournée pianistyczne po Ba!-
kanach, potem za# (1934) dosta! rz%dowe 
stypendium na dalsze studia w Pary'u,  
u s!ynnej Nadii Boulanger. Niew%tpliwie 
nie zmarnowa! czasu przeznaczonego na 
nauk" ($wiczy! na fortepianie i kompo-
nowa! po dziesi"$ godzin dziennie), ale 
z punktu widzenia towarzysko-rozryw-
kowego te' nie pró'nowa!. Potwierdza to 
Czes!aw Mi!osz, inny paryski stypendysta 
w owym okresie.

Najwa'niejsz% parysk% kompozycj% Ma-
ciejewskiego by! koncert na dwa fortepia-
ny. Roman wykonywa! go wielokrotnie 
w ca!ej Europie, w duecie z Kazimierzem 
Krancem. Zwróci! na siebie uwag" choreo- 
grafa Kurta Joosa, który zaanga'owa! go 

jako kierownika muzycznego swego zespo-
!u baletowego w kolonii artystycznej Dar-
tington Hall w Anglii. Tam Maciejewski 
zakocha! si" w szwedzkiej tancerce Elvie 
Gallen – córce niemieckiego (w!a#ciwie by! 
to +yd z Galicji, wyst"puj%cy w m!odo#ci 
w polskich teatrach) re'ysera )lmowego 
Henrika Gallena i Szwedki Elviry Adler. 
Pa&stwo m!odzi pojechali do Goeteborga, 
w odwiedziny do te#ciowej i tam zasta! ich 
wybuch II wojny. Maciejewski z charakte-
rystycznym dla siebie zapa!em rzuci! si" do 
pomocy rodakom. Organizowa! Zwi%zek 
Polaków w Szwecji. Co miesi%c wyst"powa! 
w radiu z recitalem chopinowskim. Nie za-
niedbywa! komponowania. „Allegro con-
certante” zyska!o #wietne recenzje, podob-
nie jak muzyka do spektakli teatralnych, 
m.in. m!odego Ingmara Bergmana.

Przez kilkana#cie lat Maciejewski cierpia! 
na bolesne dolegliwo#ci uk!adu pokarmo-
wego. W Szwecji podda! si" serii operacji, 
w tym resekcji 'o!%dka. Niestety, nie przy-
nios!y one poprawy. Stan chorego wci%' 
si" pogarsza!, na tyle, 'e Maciejewski by! 
przygotowany na najgorsze. Nie maj%c nic 
do stracenia, postanowi! spróbowa$ rady-
kalnej zmiany diety i trybu 'ycia. Przeszed! 
na wegetarianizm, zastosowa! $wiczenia 
jogi i hartowanie organizmu, a tak'e me-
dytacje. Po tej kuracji )zycznej i duchowej 
poczu! si" jak nowonarodzony. Wprawdzie 
nigdy nie przywi%zywa! specjalnej wagi do 
sfery materialnej, teraz jednak zacz%! 'y$ 
na granicy abnegacji. Sypia! na pod!odze, 
w #piworze, przy otwartym oknie. Inaczej 
spojrza! na wiar", na Boga: „Ludzie ci%gle 
jeszcze siedz% w tych antropomor)cznych 
wizjach Boga. ,ród!em wszystkiego jest 
(ród!o praenergii. Ziemia jest niezauwa-
'alna w stworzeniu, jest plamk% w kosmo-
sie i na pewno nie mo'emy sobie gada$ 
– Bo'e pomó' mi”. Uwa'a!, 'e praktyko-
wanie jogi mo'na bez przeszkód !%czy$  

Reedycja nagrania „Requiem”  
SRG�EDWXWÈ�7DGHXV]D�6WUXJDï\�]�����

Maciejewski  
w latach 50.  
– praca nad „Requiem”

Manuskrypt „Requiem”  
ļ�VWURQD�W\WXïRZD

Plakat brytyjskiego prawykonania  
„Requiem” – 2010
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z chrze#cija&stwem: „Praktyki te b"d% mnie 
mo'e wyprowadza!y daleko poza granice 
codziennego katolicyzmu, ale b"dzie to ju' 
moja sprawa ca!kowicie osobista”. Wierzy! 
w reinkarnacj", a #mier$ postrzega! jako 
zachód s!o&ca przed nowym wschodem. 
„Im bli'ej jestem Boga, tym dalej od reli-
gii” – stwierdzi! w jesieni 'ycia.
0LÚG]\�(XURSÈ�
D�$PHU\NÈ��ķ5HTXLHPĵ

Maciejewski w!a#ciwie wsz"dzie potra) ! 
si" zadomowi$, pozna$ nowych przyjació! 
i pracowa$. Lubi! zmiany otoczenia, nowe 
wyzwania. Opu#ci! Szwecj" w 1951 roku, 
po rozstaniu z 'on%. S!ynny pianista Ar-
tur Rubinstein namówi! go na wyjazd do 
USA; oferowa! wszelk% pomoc, op!aci! 
podró'. Stany Zjednoczone (g!ównie s!o-

neczna Kalifornia) by!y jego ojczyzn% do 
1977 roku. Prowadzi! tam chóry ko#ciel-
ne (z „Roman Choir” regularnie odbywa! 
tournée), by! organist%, komponowa! 
utwory sakralne dla swoich chórzystów. 
Pisa! muzyk" ) lmow% (aczkolwiek wzgar-
dzi! posad% szefa muzycznego wytwórni 
Metro-Goldwyn-Mayer), nagrywa! audy-
cje radiowe, wyst"powa! jako pianista, 
a ca!y pozosta!y czas po#wi"ca! na „Requ-
iem” – dzie!o, o którym kardyna! Ratzin-
ger, czyli pó(niejszy papie' Benedykt XVI, 
powiedzia!, 'e wykracza poza doznania es-
tetyczne i prowadzi do „samej modlitwy”, 
„przemawia dzi"ki temu spontanicznie do 
serca, nie wymaga, jak cz"sto chce muzyka 
wspó!czesna, uczonego po#rednictwa”.

Jeszcze w czasie wojny, w Szwecji, kom-
pozytor zacz%! prac" nad swoim opus ma-
gnum, które w zamierzeniu mia!o mie$ 
wymiar pozamuzyczny, ponadmuzyczny. 
Utwór, pocz%tkowo pomy#lany jako dzi"k-
czynienie dla Stwórcy za uzdrowienie, 
ostatecznie zyska! uniwersaln% dedykacj": 
„O) arom ludzkiej ignorancji. O) arom 

wojen wszech czasów. O) arom ka(ni tyra-
nów. O) arom ludzkiego bezprawia. O) a-
rom !amania Boskiego porz%dku natury”. 
Poprzedza j% biblijny cytat: „Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedz%, co czyni%”.

Praca nad „Requiem” trwa!a kilkana-
#cie lat, a' do roku 1959. Maciejewski nie 
móg! skoncentrowa$ uwagi tylko na tym 
jednym dziele. Jego w"drowny tryb 'ycia 
i brak sta!ych (róde! dochodu nie dawa!y 
ku temu warunków. Kiedy wreszcie uko&-
czy! manuskrypt, pojawi! si" problem kosz-
tów wykonania 130-minutowej kompozy-

cji, przewiduj%cej olbrzymi% obsad" 
instrumentalno-wokaln%. W 1959 Macie-
jewski przyjecha! do Polski, #wi"towa$ 
z!ote gody rodziców. Niejako przy okazji 
przedstawi! partytur" dyrekcji Polskiego 
Radia, a ta zarekomendowa!a j% organi-
zatorom festiwalu „Warszawska Jesie&”. 
W!adze komunistyczne prze!kn"!y nawet 
fakt religijnych odniesie& „Requiem”. Kie-
dy dyrygent prowadz%cy próby od kilku 
miesi"cy, Jerzy Gert, powa'nie zachoro-
wa!, batut" przej%! sam Maciejewski, któ-
ry nie mia! do#wiadczenia jako dyrygent 
symfoniczny. Prawykonanie we wrze#niu 
1960 podzieli!o krytyków. Eklektyzm, 
konserwatyzm i monumentalizm jednych 
zachwyci!, innych odrzuci!. Jedni pisali 
o „szczytnym, szlachetnym, koturnowym 
grafoma&stwie”, inni – o „zadziwieniu od-

mienno#ci%”. Zachowawczo#$ formalna 
bardzo spodoba!a si" o) cjelom. Maciejew-
skiemu obiecywano z!ote góry: maj%tek za 
sprzeda' partytury, katedr" kompozycji po 
Wiechowiczu, mieszkanie na warszawskiej 
Starówce. I mo'e nawet skusi!by si" na 
repatriacj", gdyby nie zobaczy! pomnika 
Dzier'y&skiego na Placu Dzier'y&skiego 
w Warszawie (obecnie plac wróci! do daw-
nej nazwy Bankowy, a krwawego czekist" 
na postumencie zast%pi! S!owacki).

=�GDOD�RG�]JLHïNX
Maciejewski wróci! do USA z nagraniem 

polskiego prawykonania „Requiem”. Przed-
stawia! je, w ca!o#ci i fragmentach, s!ucha-
czom ameryka&skim. Pod honorowym 
przewodnictwem Rubinsteina zawi%za! si" 
szacowny komitet, zbieraj%cy fundusze na 
ameryka&sk% premier" dzie!a. Dosz!o do 
niej w Los Angeles w roku 1975, kierow-
nictwo muzyczne obj%! Roger Wagner. 
Bilety (sala na 3200 miejsc) wyprzeda-
no bez trudu. Publiczno#$ przyj"!a utwór 
owacj% i, nierzadko, !zami wzruszenia. 
Tradycyjna forma i przyst"pny j"zyk mu-
zyczny okaza!y si" atutem i dla s!uchaczy, 

i dla krytyków. Wagner snu! plany na-
st"pnych wykona& i nagrania 

telewizyjnego.
Maciejewski ba! si" 
sukcesu. Oszo!omio-

ny deszczem pro-
pozycji, który go 
zala!, po prostu 
uciek! z Ameryki. 
Na jednej z Wysp 
Kanaryjskich, La 

Graziosa, pod wulka-
nem, zamieszka! na 

pó! roku w... namiocie, 
maj%c za ca!y dobytek ple-

cak. Wyja#nia!: „[...] nie gn"bi% 
mnie 'adne ambicje, które tylu ludziom 

'ycie zatruwaj% i przedwcze#nie do grobu 
wp"dzaj%”. Po kilkumiesi"cznej podró'y po 
Europie, na reszt" 'ycia osiad! znów w Szwe-
cji, w Goeteborgu. Zadecydowa!y o tym, jak 
cz"sto w biogra) i kompozytora si" zdarza!o, 
przypadek i impuls. Przechadzaj%c si" po 
mie#cie, Maciejewski wst%pi! do sklepu mu-
zycznego. Usiad! przy jednym z pianin i tak 
zachwyci! si" brzmieniem tego instrumentu, 
'e postanowi! znale($ dla niego mieszkanie. 

W 1982, ponad trzydzie#ci lat od roz-
wodu z Elvie Gallen, Maciejewski znów 
zdecydowa! si" na zwi%zek z kobiet% – Elsie 
- oreson. Byli razem a' do #mierci kom-
pozytora, cho$… nigdy nie zamieszkali 
razem. Mieli mieszkania w tej samej ka-
mienicy. Maciejewski nie chcia! po prostu 

7RP�VWXGLöZ�
PX]\NRORJLF]Q\FK�
o Maciejewskim

3ï\WD�GRïÈF]RQD�
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PX]\NRORJLF]Q\FK
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cji, przewiduj%cej olbrzymi% obsad" 

st"pnych wykona& i nagrania 
telewizyjnego.

Maciejewski ba! si" 
sukcesu. Oszo!omio-

ny deszczem pro-
pozycji, który go 
zala!, po prostu 
uciek! z Ameryki. 
Na jednej z Wysp 
Kanaryjskich, La 

Graziosa, pod wulka-
nem, zamieszka! na 

pó! roku w... namiocie, 
maj%c za ca!y dobytek ple-

cak. Wyja#nia!: „[...] nie gn"bi% 
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nara'a$ kobiety na niewygody 'ycia, jakie 
prowadzi!.

Nie szuka! wydawców dla swoich utwo-
rów. Dopiero na trzy lata przed #mierci% 
pozwoli! bratu Wojciechowi przewie($ do 
Polski oko!o setki manuskryptów. 

Zmar! w Goeteborgu w roku 1998. Urna 
z prochami zosta!a pochowana na cmenta-
rzu w Lesznie, a nagrobek ma charaktery-
styczny kszta!t góry Mnich, bowiem Ma-
ciejewski kocha! Tatry. Surowa kamienna 
bry!a jest zarazem metafor% muzyki Macie-
jewskiego, inspirowanej natur% i tradycj%,  
a uj"tej w neoklasycznie zdyscyplinowan% 

form". Wszak mówi!: „Czuj" si" szcz"#li-
wy w#ród d(wi"ków #wiata, dlaczego nie 
mia!bym jeszcze wspanialej wspó!brzmie$ 
z wszech#wiatem?”.  

'UXJLH�ĝ\FLH�
10 i 11 grudnia 2010 w Filharmonii Na-

rodowej znów zabrzmi „Requiem”. Orkie-
str" Symfoniczn% i chór FN poprowadzi 
Tomasz Bugaj, a partie solowe za#piewa-
j%: Iwona Hossa, Ewa Marciniec, Konrad 
W!odarczyk i Jaros!aw Br"k.

Najm!odszy z braci Maciejewskich, Woj-
ciech, który wi"kszo#$ doros!ego 'ycia sp"-
dzi! w Warszawie, na emeryturze aktywnie 
dzia!a na rzecz rodzinnego Leszna i popula-
ryzacji twórczo#ci najstarszego brata. Wspó!-
organizowa! Leszczy&skie Towarzystwo 
Muzyczne im. Romana Maciejewskiego. 
Pami%tki po kompozytorze podarowa! 
miejskiej bibliotece publicznej, przy któ-
rej utworzono gabinet-muzeum. R"kopisy 
brata przekaza! archiwom. Patronuje im-
prezom muzycznym, udziela wywiadów, 

spisuje wspomnienia. Dzi"ki tym dzia- 
!aniom, dzi"ki staraniom muzykologów 
i muzyków, Roman Maciejewski 'yje. Ma 
nawet swój pro)l na Facebooku.  ■

0HORPDQRP� ]DLQWHUHVRZDQ\P� SRJïÚELHQLHP�
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