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Ja kie zna cze nie ma ją Pa na zda -
niem kon kur sy wo kal ne dla
mło dych wo ka li stów, a Kon kurs
im. Ady Sa ri w szcze gól no ści?

– Ma my w Pol sce dwa kon -
kur sy naj wy ższej wo kal nej
ran gi – Mię dzy na ro do wy Kon -
kurs Sztu ki Wo kal nej im. Ady
Sa ri w No wym Są czu i Kon -
kurs Mo niusz kow ski w War -
sza wie. Te go ty pu kon kur sy, to
naj lep sza for ma we ry fi ka cji
umie jęt no ści dla stu den tów,
ab sol wen tów mu zycz nych
uczel ni i śpie wa ków, któ rzy
już za czę łi pra cę w za wo dzie.
Sa me stu dia, oce na, któ rej do -
ko nu je się na uczel niach – to
ma ło. Kon kur sy te go ty pu po -
ma ga ją w po szu ki wa niu miej -
sca w za wo dzie. Mi nę ły już
cza sy, gdy na ab sol wen tów
cze ka ły so li stycz ne czy chó ral -
ne an ga że w te atrach. W tej
chwi li nie ma sta łych kon trak -
tów dla śpie wa ków, i mło dy
czło wiek, któ ry skoń czy stu dia
wo kal ne, bez prze rwy mu si
swo je umie jęt no ści we ry fi ko -
wać. I je że li zdo bę dzie ja kie -
kol wiek na gro dy – jest mu
ła twiej. Dy rek to rzy te atrów
czy me ne dże ro wie znacz nie

chęt niej się ga ją po lau re ata
kon kur su – po ko goś, kto już
za ist niał. I w tym głów nie za -
sa dza się sens ta kich kon kur -
sów, jak ten w No wym Są czu.
Jak wy li czy łem, w tym ro ku
prze słu cha my 65 śpie wa ków.
Oczy wi ście naj wię cej z Pol ski,
ale też i z 12 in nych państw.
Jak wi dać, w tym kon kur sie
mło dzi lu dzie chcą spraw dzać
swo je umie jęt no ści, chcą pod -
dać się su ro wej oce nie mię dzy -
na ro do we go ju ry. Wie dzą, że
ta oce na mo że otwo rzyć im
dro gę do za wo du.
Cze go wy ma ga ją dziś wy dzia ły
wo kal ne pol skich uczel ni
od adep tów śpie wu, a cze go wy -
ma ga ją od nich kon kur sy? 

– Za kres tych wy ma gań
na kon kur sie jest znacz nie wy -
ższy. Utar ło się, że wszy scy ci,
któ rzy stu diu ją na wy dzia łach
wo kal nych to po ten cjal ni so li -
ści, ale tak oczy wi ście nie jest.
W tej chwi li prze cho dzi my re -
for mę szkol nic twa i uszcze gó -
ła wia my wy ma ga nia dla
stu den tów. Wszyst kie stu dia
bę dą po dzie lo ne na dwa eta py:
3-let nie stu dia li cen cjac kie i 2-
let nie stu dia ma gi ster skie, jed -

nak kon kur sy wy ma ga ją wię -
cej od śpie wa ków niż uczel nie,
bo po szu ku ją praw dzi we go ar -
ty sty. W koń cu na uczel ni oce -
nia my śpie wa ków pod ką tem
te go, co osią gnę li przez czas
stu diów, a na kon kur sach szu -
ka my cze goś wię cej. Kon kurs,
to spraw dzian te go, co w da -
nym mo men cie mło dy ar ty sta
pre zen tu je, nie wa żne, czy jest
na pierw szym, czy ostat nim
ro ku stu diów. Ale są w Pol sce
kon kur sy ró żnej ran gi, któ re
sta wia ją ni żej tę po przecz kę…
Je że li stu den ci czu ją, że Kon -
kurs Ady Sa ri jest dla nich
za trud ny, mo gą się spraw dzić
gdzie in dziej.
Czy li Kon kurs Ady Sa ri to praw -
dzi wa gieł da ta len tów?

– Na pew no! W ju ry te go
kon kur su za sia da dzie sięć
osób – wy bit ni śpie wa cy, ar ty -
ści, pe da go dzy, me ne dże ro wie.
Ka żdy ma in ne kry te ria oce ny,
ale ka żdy do sko na le zna ten
za wód i wie, cze go szu ka. Mnie
in te re su je nie tyl ko to, czy wo -
ka li sta umie wy do by wać nu ty,
na wet je śli są one wy jąt ko wo
pre cy zyj nie zor ga ni zo wa ne
tech nicz nie. To pu ste nu ty.

Szu kam u tych mło dych lu dzi
in te re su ją ce go wnę trza, te go,
czy są w sta nie za in te re so wać
słu cha cza. Ktoś kie dyś po wie -
dział, że „głos jest przy jem -
nym do dat kiem do śpie wa ka”.
Zu peł nie się z tym zga dzam.

To jest mo je pod sta wo we kry -
te rium oce ny.

Oczy wi ście w ja kimś sen sie
ka żdy kon kurs jest gieł dą ta -
len tów. Ale po ziom Mię dzy na -
ro do we go Kon kur su Sztu ki
Wo kal nej im. Ady Sa ri nie od -
bie ga od in nych re no mo wa nych
kon kur sów eu ro pej skich. Więc,
je że li ktoś chciał by spró bo wać
po tem sił na du żych kon kur -
sach – jak ARD w Mo na chium
czy w S’Her to gen bosh, tu,
w No wym Są czu ma szansę na
dobry start. 

Rozmawiała
ADRIANNA GINAŁ

Maestra
koloratury
W tym ro ku mi ja sto lat od sce nicz -
ne go de biu tu Ady Sa ri, le gen dar nej
pol skiej śpie wacz ki, pa tron ki no -
wo są dec kie go Fe sti wa lu. „Kró lo wa
ko lo ra tu ry”, „We stal ka sztu ki” de -
biu to wa ła wio sną 1909 ro ku par tią
Mał go rza ty w „Fau ście” Gou no da
na sce nie rzym skie go Te atro Na -
zio na le. „Ko chaj cie mu zy kę w so -
bie, a nie sie bie w mu zy ce” –
po wta rza ła so bie i swo im uczniom,
bo dla Ma estry, sztu ka za wsze po -
zo sta wa ła naj wa żniej sza.

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal i Kon -
kurs Sztu ki Wo kal nej z ka żdą
edy cją przy po mi na sło wa Ady
Sa ri za rów no uczest ni kom kon -
kur su z ca łe go świa ta, jak i licz -
nej pu blicz no ści fe sti wa lo wych
wy da rzeń. Kul ty wu je dba łość
o naj wy ższe stan dar dy sztu ki
wo kal nej, bo to one póź niej za -
chwy ca ją me lo ma nów pod ka żdą
sze ro ko ścią geo gra ficz ną. To,
o co Ada Sa ri za wsze wal czy ła –
oso bo wość, in dy wi du al ność, naj -
wy ższa pre cy zja – wciąż prze cież
in te re su je nie tyl ko me ne dże rów
naj lep szych scen ope ro wych, ale
przede wszyst kim słu cha czy, dla
któ rych śpie wa cy tak na praw dę
ży ją. Bio gra fia Ma estry do sko na -
le uka zu je, jak wy so ko so bie i in -
nym naj więk sza pol ska
śpie wacz ka sta wia ła po przecz kę.
Ady Sa ri zwią za na by ła z naj więk -
szy mi te atra mi ope ro wy mi i sa la -
mi kon cer to wy mi na ca łym
świe cie. Jej sła wa się ga ła od Mo -
skwy, Pe ters bur ga, przez Ber lin,
Wie deń, Pa ryż, Me dio lan, Rzym
do No we go Jor ku, Bu enos Aires
i To ron to. Ada Sa ri to pseu do nim
ar tyst ki, któ ra na zy wa ła się Ja -
dwi ga Szay er. By ła cór ką dok to ra
praw Edwar da Szay era i Fran cisz -
ki z do mu Chy biń skiej. Pierw sze
dwa la ta ży cia spę dzi ła w Wa do -
wi cach, gdzie uro dzi ła się 29
czerw ca 1886 ro ku. Dwa la ta póź -
niej ro dzi na prze nio sła się do Sta -
re go Są cza, gdzie oj ciec pro wa dził
kan ce la rię praw ną i przez 26 lat
był bur mi strzem. Ada Sa ri zmar -
ła 12 lip ca 1968 ro ku, w wie ku 82
lat, pod czas ku ra cji w sa na to rium
w Cie cho cin ku. Po la tach Nowy
Sącz uho no ro wa ł sław ną ro dacz -
kę fe sti wa lem. (AG)

Gieł da wo kal nych ta len tów
R O Z  M O  WA  Z pro fe so rem Je rzym Kne ti giem, dzie ka nem Wy dzia łu Wo kal ne go Uni wer sy te tu
Mu zycz ne go w War sza wie, ju ro rem XIII Mię dzy na ro do we go Kon kur su im. Ady Sa ri

Je rzy Kne tig 
Wy bit ny pol ski te nor i pe da gog
śpie wu so lo we go. W re per tu -
arze ma oko ło 110 par tii ora to -
ryj nych oraz 300 pie śni. W 1991
roz po czął pra cę dy dak tycz ną
w War szaw skiej Aka de mii Mu -
zycz nej. W 1999 otrzy mał ty tuł
pro fe so ra sztuk mu zycz nych.
Obec nie jest dzie ka nem Wy -
dzia łu Wo kal ne go Uni wer sy te -
tu Mu zycz ne go w War sza wie.
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An na Wilk, so pran, rocz nik 1981,
po cho dzi ze Skła dzi ste go ko ło
Ła bo wej, ukoń czy ła Pań stwo wą
Szko łę Mu zycz ną w No wym Są -
czu w kla sie prof. Re na ty Jo na -
kow skiej -Ol szow skiej, jest
ab sol went ką Aka de mii Mu zycz -
nej w Byd gosz czy (stu dia pod kie -
run kiem prof. Han ny Mi cha lak).

To pierw szy Pa ni start w na -
szym kon kur sie?

– Tak, wcze śniej pró bo wa -
łam sił w wie lu in nych.
Przed mie sią cem zdo by łam
trze cie miej sce w Kon kur sie
Mu zy ki Sło wiań skiej w Ka to wi -
cach, otrzy ma łam też na gro dę
spe cjal ną w Dusz ni kach -Zdro ju
w ka te go rii ope ro wej, ta kże
w War sza wie na gro dę spe cjal ną
i wy ró żnie nie. Udział w Mię dzy -
na ro do wym Kon kur sie Sztu ki
Wo kal nej im. Ady Sa ri wią że się
ze spo rym stre sem. Trze ba wie -
dzieć, jak się do nie go przy go to -
wać, jak ten stres opa no wać.
Ka żdy kon kurs ma swo ją spe cy -
fi kę?

– Oczy wi ście, każdy konkurs
ma swo je wy ma ga nia. Jednak
połowa suk ce su to od po wied nie
przy go to wa nie re per tu aru. Im
bar dziej zró żni co wa ny program,
tym le piej dla wy ko naw cy. I już
w pierw szym eta pie trze ba star -
to wać ze stu pro cen to wą dys po -

zy cją, bo to prze cież wal ka
o etap dru gi. Ju ry su mu je punk -
ty, więc trze ba od po cząt ku po -
ka zać wszyst ko, co się po tra fi.
– Czy wcze śniej in te re so wa ła
się Pa ni, kto za sią dzie w ju ry?
Wia do mo, że prof. He le na Ła -
zar ska za pra sza wy bit nych
śpie wa ków i pe da go gów.

– Za wsze cie ka wi mnie, czy
w ju ry za sia da ją dy rek to rzy oper
lub dy rek to rzy ar ty stycz ni. Oni

tu taj po ja wia ją się w trze cim eta -
pie. Dla śpie wa ków to wa żni lu -
dzie. Na gro dy pie nię żne są mniej
istot ne, niż np. za pro sze nie
do spek ta klu, do wy stę pu w te -
atrze, wfil har mo nii czy wope rze. 
Pani jest już absolwentką
Akademii Muzycznej, czy
znalazła już Pani pracę?

– Na ra zie jestem pe da go -
giem w Byd gosz czy. Trak tu ję
tę pracę bar dzo po wa żnie. Dla

mło dych lu dzi, któ rych uczę
śpiewu, udział ich pe da go ga
w kon kur sie, jest no bi li tu ją cy.
Czy mia ła Pa ni oka zję przy glą -
dać się są dec kie mu kon kur so wi?

– Już ja ko uczen ni ca przy -
słu chi wa łam się
konkursowym  pre zen ta cjom,
któ re od by wa ły się w sa li im.
Si chra wy.
Jesz cze wcze śniej ju ry pra co -
wa ło w sa li ra tu szo wej. Pre zy -
den ci od da wa li swo je ga bi ne ty
na gar de ro by. Przez ty dzień nie
mie li się gdzie po dziać.

– Ta ki kon takt ze sztu ką na
pewno im wy szedł na dobre,
wszak śpiew, to też muzyka i
może zła go dzić oby cza je.
Roz ma wia my przed fi na łem
pierw sze go eta pu. Jak Pa ni
oce nia swój wy stęp?

– Jestem wobec siebie
krytyczna, co by wa nie kie dy
wa dą. Nie je stem roz cza ro wa -
na, chociaż zaw sze się coś tra -
ci pod czas ta kiej pró by. Uda ło
mi się zre ali zo wać 80-90 pro -
cent z te go, co so bie za kła da -
łam. Te raz wszyst ko w rę kach
kon ku ren cji i ju ry. Ry wa li za cja
jest moc na, ale to do da je ran gi
kon kur so wi.
Mia ła Pa ni oka zję wystąpić już
na sce nie?

– De biu to wa łam już w Rzy -
mie. By ło by mi ło do stać ja kąś

pro po zy cję po tym kon kur sie,
ale to nie ta kie pro ste. Nie mo -
żna li czyć tyl ko na ofer ty, trze -
ba brać swoją karierę w swo je
rę ce.
Śpiewała Pani w No wym Są czu?

– Kie dy cho dzi łam tu taj
do Szko ły Mu zycz nej, bra łam
udział w kon cer tach w ra tu szu
i w Ma łej Ga le rii. Szko ła to nie
jest jesz cze dro ga, któ rą się
idzie, do pie ro stu dia na da ją
kie ru nek na szym za mie rze -
niom. Je stem bar dziej zwią za -
na z Byd gosz czą, tu taj
w No wym Są czu by wam rza -
dziej.
Ale wspo mnie nia ze szko ły po -
zo sta ły w pa mię ci?

– By ło nas osiem albo dzie -
więć osób w kla sie. Jed na ko -
le żan ka skoń czy ła
„Ba dusz ko wą” w Gdy ni, in -
na po szła w kie run ku jaz zu,
jeszcze kolejna tra fiła
do Wro cła wia. Na sze dro gi się
ro ze szły, roz rzu ci ło nas
po świe cie. Ta ki już ma my za -
wód, więc nie ze wszyst ki mi
uda je się utrzy my wać kon -
tak ty. Jed nak za wsze mo je
naj wspa nial sze wspo mnie nia
bę dą zwią za ne z nowosą dec -
ką Szko łą Mu zycz ną i Li ceum
Ogól no kształ cą cym w Kry ni -
cy -Zdro ju.

Roz ma wiał PIOTR GRYŹ LAK

Śpiew też może zła go dzić oby cza je

An na Wilk FOT. PG

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M


