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Wokalnej im. Ady Sari 
„Sztuka Wokalna Europy Środkowej”

Przed na mi 
du żo pra cy

▪ Sta ni sław Ku fly uk 
(Ukra ina), III, miej sce:
– Kon kurs jest spraw dzia -
nem. Nie przy je cha łem tu
po na gro dy, ale że by ro ze -
znać się w po zio mie świa to -
wej wo ka li sty ki. Na pre sti żo -
we kon kur sy zje żdża ją się
naj lep si. Kie dy usły sza łem
tu taj swo ich „ry wa li” ba ry to -
nów, by łem zdzi wio ny wy so -
kim po zio mem. Jesz cze raz
uświa do mi łem so bie, że nie
je stem aż ta ki do bry i mu szę
nad so bą pra co wać, się roz -
wi jać. Ale by łem w swo im
ży wio le, bo lu bię „głę bo ką
wo dę” i za wsze do niej ska -
czę. Po dob nie jest w ope rze.
To naj lep sza szko ła i naj wię -
cej uczę się przy go to wu jąc
par tie i wy stę pu jąc na sce -
nie. Cho ciaż by cie śpie wa -
kiem ope ro wym nie jest ła -
twą pro fe sją, bo dy ry gen ta
trze ba czę sto „wi dzieć ple ca -
mi”, a re ży ser wy ma ga rze -
czy pra wie nie mo żli wych,
jak le że nie z od chy lo ną gło -
wą i śpie wa nie wy so kich
dźwię ków.
▪ Piotr Ha lic ki, wy ró żnie nie:
– Je stem na po cząt ku dro gi.
Śpie wam do pie ro czwar ty
rok. Od pew ne go cza su pró -
bu ję swo ich sił w ró żnych
kon kur sach, ten był mo im
pierw szym mię dzy na ro do -
wym. Roz wi jam się dy na -
micz nie, z kon kur su na kon -
kurs ro bię du że po stę py. Je -
stem przy zwy cza jo ny, że
star tu ję z lep szy mi od sie bie
śpie wa ka mi i ca ły czas sta -
ram się ich go nić. Da je to mo -
żli wość spoj rze nia, w któ rym
miej scu je stem i co jesz cze
po wi nie nem zro bić. Bar dzo
się cie szę, że mia łem oka zję
po ka zać się przed tak zna ko -
mi tym ju ry. Po zna łem ich opi -
nie. Jesz cze du żo pra cy
przede mną.
▪ Piotr Płu ska, wy ró żnie nie:
– Pro gra mu do ta kie go kon -
kur su nie da zro bić się w kil -
ka ty go dni. Pew ne utwo ry
trze ba odło żyć na ja kiś czas,
że by póź niej mo gły za -
brzmieć le piej i świe żej. Mnie
nie ste ty nie uda ło się tak
przy go to wać ca łe go re per tu -
aru, ale sta ra łem się, że by jak
naj mniej to by ło sły chać. Naj -
więk szym stre sem pod czas
prze słu chań by ła dla mnie
aku sty ka sa li. Czu łem się tro -
chę jak dziec ko we mgle, nie
mo głem od na leźć swo je go
gło su. Kon kurs był dla mnie
wa żnym do świad cze niem,
przede wszyst kim dla te go, że
po ka zał mi jak wie le jest jesz -
cze do zro bie nia.

(BW)

Han na, wy bran ka bo gów!
▪ Zja wi sko wa so pra nist ka Han -
na  Eli sa beth Müller zo sta wi ła
wszyst kich fi na li stów XIV Kon -
kur su im. Ady Sa ri da le ko w ty le.
By ło to sły chać pod czas so bot -
nie go kon cer tu lau re atów.

Ar tyst ka zdo by ła I miej sce w ka -
te go rii gło sów żeń skich, „zgar -
nę ła” też więk szość na gród do -
dat ko wych.

Choć po ziom kon kur su był
bar dzo wy rów na ny i wy so ki,
a wśród ju ro rów wła ści wie nie
do cho dzi ło do dys ku sji, to fan -
ta stycz na Niem ka po sta wi ła po -
przecz kę tak wy so ko, że nikt
z po zo sta łych uczest ni ków nie
był w sta nie jej do się gnąć. W ka -
te go rii gło sów żeń skich nie przy -
zna no II na gro dy, wśród pa nów
na to miast naj wy ższą lo ka tą by -
ło do pie ro III miej sce (I i II nie
przy zna no).

Lau re aci za śpie wa li w so -
bo tę w sa li im. Lu cja na Li piń -
skie go w MCK SO KÓŁ z to wa -
rzy sze niem Or kie stry Ope ry
Kra kow skiej pod ba tu tą To ma -
sza To kar czy ka. W ich re per -
tu arze kró lo wał pięk ny śpiew,
czy li wło skie bel can to. Wspa -
nia le od na la zła się w tej sty li -
sty ce jed na z trzech lau re atek
III miej sca Ja dwi ga Po stro żna,
któ ra przej mu ją co i dra ma tycz -
nie wy śpie wa ła re cy ta tyw i arię
Le ono ry z ope ry „Fa wo ry ta”
Do ni zet tie go. Jej głę bo ki, dra -
ma tycz ny mez zo so pran wi bro -
wał we wszyst kich za ka mar -

kach nie ła twej aku stycz nie sa -
li. Nie co bla do wy pa dła przy niej
Aga ta Schmidt (III miej sce),
któ ra wy ko na ła ten sam utwór.
Jest to ar tyst ka o nie co in nym
ty pie wra żli wo ści, o czym naj -
le piej świad czy zresz tą fakt, że
zo sta ła ona na gro dzo na w ka -
te go rii pie śni. W bel can to wym
re per tu arze usły sze li śmy też
Jo lan tę Ko wal ską (III miej sce)
i Pio tra Płu skę (wy ró żnie nie),
któ rzy z gra cją i uro kiem wy -
ko na li Ca va ti nę No ri ny i arię
Ma la te sty z „Don Pa squ ale”
rów nież Do ni zet tie go. Oby dwo -

je ob da rze ni są wiel ką mu zy -
kal no ści, a przede wszyst kim
bar dzo in te re su ją cą bar wą gło -
su. Mar ta Brze ziń ska, lau re at -
ka wy ró żnie nia i na gro dy spe -
cjal nej dla naj lep sze go so pra -
nu ko lo ra tu ro we go za pre zen -
to wa ła nam arię ty tu ło wej bo -
ha ter ki z „Ro mea i Ju lii” Gou -
no da. Z lek ko ścią i chi rur gicz -
ną pre cy zją re ali zo wa ła roz bu -
do wa ne ko lo ra tu ry i osią ga ła
naj wy ższe dźwię ki, za bra kło
jed nak więk sze go kon tak tu ze
słu cha cza mi. Lau re at wy ró żnie -
nia Piotr Ha lic ki po zwo lił w swo -

im wy stę pie po nieść się emo -
cjom, któ re do pro wa dzi ły go
na ma now ce. Przez chwi lę „roz -
szedł” się z or kie strą, na szczę -
ście dzię ki do świad czo ne mu
uchu i ba tu cie To ma sza To kar -
czy ka, arię Je lec kie go z „Da -
my Pi ko wej” Czaj kow skie go
uda ło się ura to wać. Z zu peł nie
in nej stro ny po ka zał się lau re -
at III na gro dy, Sta ni sła wo wi Ku -
fly uk. Śpie wak to już oby ty ze
sce ną i or kie strą, świa do my
i doj rza ły. Z we rwą i sło wiań -
skim przy tu pem wy śpie wał za -
ma szy ste go po lo ne za arii Miecz -

ni ka ze „Strasz ne go Dwo ru”
Mo niusz ki.

Na ko niec na sce nie za wi -
ta ła Han na  Eli sa beth Müller.
Słu cha jąc arii Ju lii z „I Ca pu -
le ti e i Mon tec chi” Bel li nie go
w jej wy ko na niu mia łam łzy
w oczach. Ba jecz ne pia na i le -
ga ta spra wi ły, że jej in ter pre -
ta cja arii Mo zar tow skiej Hra -
bi ny by ła przej mu ją ca. Ar tyst -
ka za chwy ci ła słu cha czy nie -
zwy kłą bar wą gło su, tech ni -
ką, doj rza ło ścią i wra żli wo -
ścią. Chcia ło by się o Han nie
rzec – wy bran ka bo gów, ma
wszyst ko: ta lent, uro dę,
wdzięk. Do te go jest oso bą nie -
zwy kle cie płą, po kor ną
i skrom ną. Pu blicz ność na gro -
dzi ła ar tyst kę grom ki mi okla -
ska mi, a okrzy ka mi „Han na!”
i „bis!” na kło ni ła ar tyst kę
do po wtó rze nia arii Bel li nie -
go. Z utę sk nie niem cze ka my
na jej wy stę py w Pol sce!

Kon cert od był się w ra -
mach pro jek tu „Mło da Pu -
blicz ność w ope rze”. Jed nym
z je go głów nych za ło żeń jest
przy stą pie nie MCK So kół
do or ga ni za cji Ope ra Eu ro pa
z sie dzi bą w Bruk se li. Do łą -
cze nie do tej sie ci 116 pre sti -
żo wych te atrów i fe sti wa li mu -
zycz nych z 36 kra jów otwo -
rzy przed No wym Są czem sze -
ro kie mo żli wo ści współ pra cy
i wy mia ny do świad czeń ar ty -
stycz nych i or ga ni za cyj nych.

BA RBA RA WRÓ BEL

GŁOS TO DE LI KAT NY IN STRU MENT

▪ Roz mo wa z Han ną  Eli sa beth
Müller, lau re at ką I na gro dy w ka -
te go rii gło sów żeń skich oraz na -
gród spe cjal nych te go rocz nej
edy cji kon kur su.

Ja kie by ły Pa ni pierw sze
wra że nia po usły sze niu wer -
dyk tu ju ry?

– Nie mo głam w nie go uwie -
rzyć i by łam bar dzo szczę śli -
wa. Na dal zresz tą je stem. To
nie zwy kłe uczu cie, gdy do sta je
się ty le na gród. Oczy wi ście naj -
wa żniej sza jest dla mnie I na -
gro da, któ ra świad czy o tym,
że rze czy wi ście by łam naj lep -
sza. Du mą na pa wa mnie jed -
nak rów nież zdo by cie po zo sta -
łych na gród, spra wi ły mi one
ogrom ną przy jem ność.
Jak dłu go uczy się Pa ni śpie -
wu?

– Edu ka cję wo kal ną roz po -
czę łam w wie ku osiem na stu lat,
a więc uczę się od ośmiu lat.

Mój na uczy ciel wy ka zu je du żą
ostro żność przy tre no wa niu gło -
su, stąd pierw sze arie ope ro we
śpie wa łam do pie ro po czte rech
la tach na uki. Na po cząt ku sku -
pia łam się na szko le niu umie -
jęt no ści emi syj nych oraz wy -
ko ny wa niu prost szych
pod wzglę dem tech nicz nym
utwo rów: pie śni, frag men tów
ora to ryj nych. 
Od cze go za czę ły się Pa ni kon -
tak ty z mu zy ką?

– Ja ko ma łe dziec ko czę sto
by wa łam z ro dzi ca mi w ope -

rze i fil har mo nii, mi mo że mo -
ja ro dzi na nie ma tra dy cji mu -
zycz nych. Pa mię tam, jak po wy -
słu cha niu „Ora to rium na Bo -
że Na ro dze nie” Ba cha po wie -
dzia łam mo jej ma mie: „Ma mo,
za mie rzam w przy szło ści być
śpie wacz ką”. Mia łam wte dy
czte ry la ta i stwierdziłam tak
praw do po dob nie dla te go, że
bar dzo po do ba ły mi się su kien -
ki, w któ rych cho dzą ope ro we
di vy! Za nim roz po czę łam na -
ukę śpie wu gra łam jesz cze
na skrzyp cach.
Czy do świad cze nie ży cio we
znaj du je wy raz w kre owa nych
przez Pa nią ro lach?

– Tak, oczy wi ście. Naj lep -
szym przy kła dem na ta ką za -
le żność jest cho cia żby aria Hra -
bi ny „E Su san na non vien”
z „We se la Fi ga ra” Mo zar ta,
w któ rej da je ona wy raz swo jej
bez rad no ści i lę ku przed utra -
ce niem mi ło ści mę ża. Je śli To -

bie przy da rzy ło się coś po dob -
ne go i przy po mi nasz so bie te
wszyst kie wy da rze nia pod czas
wy ko ny wa nia tej mu zy ki, jest
Ci ła twiej zbli żyć się do wła ści -
wej in ter pre ta cji, zro zu mieć
emo cje tar ga ją ce tą po sta cią.
Par tia Hra bi ny jest mi zresz tą
szcze gól nie bli ska, to jed -
na z tych ról ope ro wych, o wy -
ko ny wa niu któ rych ma rzę. 
Pa ni stu dia trwa ją do syć dłu go,
od 2004 do dziś jest Pa ni stu -
dent ką w Mannheim. Z cze go to
wy ni ka?

– Głos po trze bu je bar dzo du -
żo cza su, że by okrzep nąć, wy -
ma ga ostro żno ści przy kształ -
ce niu. Chcę mieć pew ność, że
jest on na praw dę go to wy do pro -
fe sjo nal ne go śpie wa nia. Za wód
śpie wa ka jest ogrom nie wy czer -
pu ją cy i je śli nie ma się moc -
nych pod staw, w przy szło ści
mo gą zro dzić się pro ble my, któ -
rych chcę unik nąć. W Niem -

czech nor mą jest edu ka cja wo -
kal na trwa ją ca sześć lat, ja so -
bie z wła snej wo li przed łu ży -
łam okres kształ ce nia.
Ja kie są pod sta wo we ró żni ce
mię dzy na uką śpie wu na stu -
diach a za wo do wym śpie wa -
niem w ope rze?

– To cał kiem in ne świa ty.
W ope rze trze ba się ze tknąć
z rze czy wi sto ścią sce nicz ną;
jest się oto czo nym przez roz -
ma itych wa żnych lu dzi oraz
pu blicz ność, któ ra co wie czór
przy cho dzi, by nas po słu chać.
To zresz tą bar dzo przy jem ne
uczu cie, kie dy ma się przed so -
bą „ży wych” lu dzi oraz gdy się
pra cu je ze świet ny mi śpie wa -
ka mi, dy ry gen ta mi i do brą or -
kie strą. Mia łam już oka zję śpie -
wać obok zna nych po sta ci, cho -
cia żby Edi ty Gru be ro vej. By ło
to bar dzo po ucza ją ce do świad -
cze nie. Roz ma wia ła: 

AN NA AL -ARAJ
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Laureaci konkursu. Od lewej: Agata Schmidt, Piotr Halicki, Jolanta Kowalska, Piotr Płuska,
Marta Brzezińska, Stanisław Kuflyuk, Jadwiga Postrożna i Hanna Elisabeth Müller 
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