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Od Autora
Prezentowane materiały przez lata kolekcjonowała profesor Irena Lewińska, jej najbliższa rodzina i grono przyjaciół. Z wybranych fragmentów
recenzji i sprawozdań muzycznych powstał almanach ilustrujący dorobek
artystyczny – śpiewaczki i pedagoga, a jednocześnie niebagatelny przyczynek do dziejów życia muzycznego Krakowa, Katowic, Polski i niektórych
zakątków Europy. Jego ikonograficznym uzupełnieniem są zdjęcia ukazujące artystkę, jej przyjaciół i współpracowników, a nadto fotokopie dyplomów, afisze, informatory repertuarowe i inne pamiątki zwyczajowo
towarzyszące twórcom osiągającym coraz wyższe szczeble wtajemniczenia
artystycznego.
Po śmierci Ireny Lewińskiej – 26 maja 1992 – troskliwym kustoszem
bezcennych pamiątek została magister inżynier Zofia Lewińska z Krakowa,
najmłodsza siostra artystki.
Elektronicznej reedycji archiwalnych materiałów oraz ich poligraficznego opracowania podjęła się magister Joanna Owczarek.
Ułożone zostały w porządku chronologicznym. Recenzje przeplatają się
z dyplomami, fotografiami, afiszami, informatorami itp. Tak skompletowane dossier Ireny Lewińskiej stanowi swego rodzaju wprowadzenie i przewodnik po prezentowanych zbiorach, jest ramą, w której czytelnik będzie
mógł systematyzować wiadomości odnalezione w publikacji.
***

-5-

Irena Lewińska. Maestra śpiewu solowego

Każde spotkanie z Panią Profesor Lewińską stawało się okazją do rozmowy z Panią Ireną.
Miała niezwykły dar aranżowania bezpośredniego kontaktu i mówienia
w ten sposób, że nie można było się oprzeć magii jej przyjaznych i siostrzanych emocji. Krąg swoich studentów i dobrych znajomych przemieniała w wielką rodzinę. Sekret tkwił w tym, że słowa kierowała wprost do
osoby, a w każdym z nich tkwiła nutka liryzmu. Miała doskonałą pamięć.
Pamiętała dziesiątki dorosłych i nigdy nie pomyliła imion ich kilkuletnich
bądź nastoletnich pociech.
Niezapomnianą przyjemnością było słuchanie jej wypowiedzi. Wciąż
miałem dylemat. Do dziś nie wiem – piękniej śpiewała czy wspanialej mówiła. Tak czy siak w jednym i drugim pozostaje moją niedoścignioną mistrzynią.
Z profesor Ireną Lewińską kilka razy umawiałem się na wywiad dla
prasy. Kilka razy odkładaliśmy spotkanie. Ostatnie miało odbyć się w maju
tamtego tragicznego roku. Niestety! Spóźniłem się.
To, co zapisałem w tej książeczce, zawdzięczamy mojej niedoskonałej
pamięci, wspomnieniom siostry, brata, współpracowników, studentów oraz
przyjaciół Ireny Lewińskiej.
Henryk Szczepański
Katowice, czerwiec 2018

-6-

Pierwsza dama pieśni symfonicznej
Pozostaje legendą filharmoników i nauczycielką gwiazd śpiewających w teatrach muzycznych
świata. Nazywa się Irena Lewińska.

Przyjaciół i adeptów pieśniarstwa przyjmowała w swoim mieszkaniu na trzecim
piętrze przedwojennej kamienicy u zbiegu
Podgórnej z Dąbrowskiego. Dawniej mieszkał tam dyrektor Śląskiego Konserwatorium
Muzycznego profesor kapitan Faustyn Kulczycki i jego żona Waleria, a po sąsiedzku
pod nr 8 profesor Jan Bielecki, muzyk tej Zdj. 1. Kamienica, w której mieszkała prof. Irena Lewińska
uczelni. Na drugim piętrze miał mieszkanie
malarz Walter Brzoza. Dla artystów było to miejsce magiczne. Poczesną
ozdobę kameralnego przybytku Polihymnii stanowił lakierowany na czarno
„Bechstein”, w którego dźwięki, a nierzadko i liryczny sopran pani Ireny
z upodobaniem wsłuchiwali się sąsiedzi z pobliskich domów. Pełniło też
funkcję gabinetu, w którym odbywała się nauka śpiewu. Profesor Lewińska
ceniła sobie punktualność. Lekcje rozpoczynały się równo o umówionej
godzinie.
– Zawsze elegancko ubrana zasiadała przy pianinie. Grała, a ja śpiewałam
– wspomina Leokadia Duży, jedna z utalentowanych uczennic Maestry, a potem primadonna Opery Śląskiej. – W przerwach rozmawiałyśmy o technice
wykonawczej. Gdy towarzyszyła nam akompaniatorka, pani Profesor siada-7-

Irena Lewińska. Maestra śpiewu solowego
ła przy stoliku obok… słuchała, śpiewała frazy i robiła uwagi. Doskonale
pamiętam ten dom, trafiłabym tam z zamkniętymi oczyma. Również wtedy,
gdy już pracowałam, chętnie pomagała, doradzała i korygowała mój śpiew.
Dzięki jej radom pokonywałam moje słabości. To było bardzo cenne na piątym roku, gdy zbliżałam się do dyplomu. Umiała dodać otuchy, bo była osobą wielkiej mądrości o nietuzinkowym poczuciu humoru. Zyskiwała przy
bliższym poznaniu. To był szalenie dobry człowiek, nieprawdopodobnie inteligentny i niezwykle dobrze słyszący! Słyszała nadzwyczajnie, co być może
wiązało się ze znacznie osłabionym wzrokiem. Zawdzięczam jej miłość do
muzyki francuskiej. Ona mi ją zaszczepiła. Przechowuję wydane w Paryżu
nuty: Faurégo, Gounoda, Ravela i Debussy’ego, z których kiedyś grała. Po
śmierci swojej siostry pani Zofia Lewińska zgodnie z wolą zmarłej podzieliła jej nuty pomiędzy uczennice. Mnie dostała się kolekcja francuska. Czuję
się spadkobierczynią tej szkoły i tradycji.

W salonie przy Dąbrowskiego Irena organizowała domowe koncerty
noworoczne, podczas których wspólnie z jej bratem Maciejem, księdzem
katolickim, i Zofią, siostrą, architektem z Krakowa, goście śpiewali kolędy, a potem podziwiali pieśni w wykonaniu pani domu. Gdy zasiadała
przy fortepianie na jej twarzy malowało się ożywienie i radość. Miała
czarujący uśmiech i życzliwe, ciepłe
spojrzenie. W jej szarych oczach wyglądających zza okularów zawsze pobłyskiwała iskierka wesołości. Taka
Zdj. 2. Irena Lewińska przy swoim
była na co dzień i taka pozostała na
"Bechsteinie"
fotografiach w rodzinnych albumach.
Miłym i zawsze oczekiwanym gościem pieśniarki była Stefania Szewczykowa, żona śląskiego literata i dziennikarza; Irena przepadała za wypiekanymi przez nią tortami. Znały się od dzieciństwa. W przedwojennym
Sosnowcu dziadek Stefanii miał dom z ogrodem, w sąsiedztwie którego
mieszkali rodzice Ireny. Irena i siostra Stefanii uczęszczały na lekcje gry na
pianinie do tej samej nauczycielki, dobrej znajomej Jana Kiepury, zamiesz-
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kującej w pobliżu ich domów, w okolicy ulicy Pańskiej, potem nazywanej
Rozwojową.
W powojennych Katowicach Lewińska zachodziła do Szewczyków
mieszkających nieopodal przy Plebiscytowej. Tam spotkała Wojciecha
Żukrowskiego, znajomego z czasów okupacji; wtedy animatora zakonspirowanego życia kulturalnego Polaków w Krakowie. Dawniej spotykali się
przy okazji koncertów w kościele Mariackim. W 1948 roku, gdy był już
popularnym pisarzem i poetą, podarował jej jeden z pierwszych egzemplarzy swojej nowej książki Piórkiem flaminga. Na stronie tytułowej wykaligrafował krótką dedykację: „Irusi – Wojtuś”. On wtedy jeszcze nie przypuszczał, że jego urocza koleżanka zostanie pierwszą polską laureatką
Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie, a ona nie przeczuwała, że jej kolega o prezencji eleganckiego oficera Wojska Polskiego będzie kiedyś piastował godność prezesa Związku Literatów Polskich,
a wcześniej otrzyma międzynarodową nagrodę w dziedzinie literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Zaczęło się nad Przemszą...
Urodziła się 14 stycznia 1917 w Sosnowcu,
w parafii Wniebowzięcia NMP, słynącej ze
wspaniałych talentów śpiewaczych. W domu
Janiny i Aleksandra Lewińskich, przy Pańskiej,
zawsze znajdował się jakiś instrument. Ojciec
Ireny śpiewał imponującym basem. Mama akompaniowała, a on z wielkim upodobaniem powtarzał arie i pieśni operowe. Był amatorem autodydaktą. Brzmiał jak profesjonalista. Za oknami
rodzinnego gniazda stojącego nad brzegiem Czarnej Przemszy, za którą wznosiły się mury wysokiego, pięciokondygnacyjnego neobarokowego
pałacu Ernesta Schöna, uwodzicielsko i coraz
-9-
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piękniej kląskały słowiki, a wiosną i latem cudownie pachniały bzy, czeremchy i jaśminy.
Najpierw, jako mała dziewuszka z warkoczykami, podśpiewywała na
podwórku, przed sosnowieckim domem rodziców. Po latach okazało się, że
nie była to przedszkolna zabawa, ale pasja na całe życie. Gdy została gimnazjalistką pani Heleny Rzadkiewiczowej, występowała na szkolnych uroczystościach. Garnęła się do sceny i publiczności. Rówieśnicy zapamiętali
ją jako drobną dziewczynkę w szarym mundurku i plisowanej spódniczce.
Prawie każdej niedzieli, tuż przed rozpoczęciem poranku filmowego dla
dzieci, śpiewała piosenki w sosnowieckim kinie „Zagłębie”.

Zdj. 4. Wśród szkolnych koleżanek, czerwiec 1928.
Irenka Lewińska stoi pierwsza z prawej

W tamtejszym Żeńskim Gimnazjum przy ulicy Dęblińskiej otrzymała
świadectwo dojrzałości.
Kilka lat później, jako profesjonalistka, na porankach artystycznych
śpiewała w katowickim teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego, wtedy osnutym legendą polskiej sceny operowej. Jej poranne recitale symfoniczne
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transmitowała katowicka rozgłośnia Polskiego Radia słuchana nie tylko na
Śląsku, ale i za granicami kraju.
Wcześniej (od 1936 roku) była jedną z pierwszych wokalistek śpiewających przed mikrofonami radiowego studio koncertowego przy ulicy Będzińskiej w Sosnowcu. Prezentowane tam recitale i koncerty transmitowała
katowicka rozgłośnia, dzięki potężnym nadajnikom, mocą i zasięgiem
prześcigająca inne polskie stacje nadawcze. Dźwięcznego sopranu utalentowanej, młodziutkiej debiutantki mogła słuchać publiczność niemal całej
Europy Środkowej.

Pod okiem mistrzów
Studiowała w Śląskim Konserwatorium Muzycznym w Katowicach i tutaj w 1939 roku
zdobyła dyplom. Brała lekcje
u profesor Marii Gajekowej.
Wybuch wojny uniemożliwił
jej wyjazd na stypendium artystyczne do Włoch. W Krakowie, mimo okupacji, kontynuowała studia. Od 1940 roku była
Zdj. 5. Irena Lewińska i akompaniatorzy po dyuczennicą, a przez jakiś czas też plomie Śląskiego Konserwatorium Muzycznego
asystentką sławnego tenora profesora Bronisława Romaniszyna, wychowanka Jana Reszkego – wielkiej
sławy światowej wokalistyki. Swojej uczennicy maestro podarował piękne
gabinetowe zdjęcie z dedykacją.
– Zawsze należało do najcenniejszych pamiątek mojej siostry – zapewnia
Zofia Lewińska. – Profesor Romaniszyn jeszcze przed wojną był wykładowcą katowickiego konserwatorium muzycznego. Zapamiętałam go jako człowieka niezwykle pogodnego, życzliwego i chętnie opowiadającego anegdoty, szczególnie góralskie.
- 11 -
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Okupacja
W 1936 roku Lewińscy z Sosnowca przeprowadzili się do Krakowa.
W czasie wojny młoda pieśniarka podjęła pracę na poczcie, gdzie
sprzedawała znaczki i przyjmowała listy. Tym sposobem uniknęła deportacji w głąb Niemiec, a może ciężkiej pracy fizycznej, na jaką naziści skazywali osoby polskiego pochodzenia.
– Gdy Niemcy zajęli Kraków – wspomina pani Zofia – moja siostra pilnie
zaczęła się uczyć języka niemieckiego. Wcześniej dobrze posługiwała się
włoskim i francuskim. Miała jakieś specjalne uzdolnienia, bo dość szybko
opanowała mowę naszych wrogów. Dzięki temu, że płynnie mówiła po niemiecku, i dzięki wrodzonemu sprytowi uniknęła przymusowej pracy w fabryce, a niedługo potem wymknęła się z łapanki przy moście Dębnickim.

Wraz z rodzicami i siostrą mieszkała wtedy przy ulicy Kazimierza
Wielkiego 142. W konspiracyjnych kompletach doskonaliła warsztat wokalny. Brała udział w tajnych recitalach i koncertach organizowanych w domach polskich inteligentów.
Pani Zofia przypomina sobie znakomity kawał, jaki krakowianie zrobili
okupantom. W proniemieckiej gadzinówce „Goniec Krakowski” ktoś zamieścił ogłoszenie Drobne o treści: „Władysław Sikorski – garbuje skóry
dzikich zwierząt; specjalność – iberalesy”. Zanim Niemcy się połapali,
krakowianie zdążyli się dobrze uśmiać!
Irena śpiewała w kościołach i kawiarni dopiero co otwartego Domu Plastyków przy Łobzowskiej 3, a regularnie, każdej niedzieli, w Mariackiej
Bazylice. Była solistką chóru Stefana Profica, wieloletniego organisty oraz
dyrygenta chórzystów od Najświętszej Maryi Panny – organizatora życia
muzycznego w katolickich świątyniach okupowanego Krakowa. W powstałym przy parafii Rzemieślniczym Towarzystwie Śpiewackim „Hasło” jako
wokalista występował także jej ojciec. Przed wspaniałym ołtarzem Wita
Stwosza wielokrotnie wykonywała Modlitwę Leonory z IV aktu Mocy
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przeznaczenia Giuseppe Verdiego, zaczynającą się od słów: „Pace, pace,
mio Dio”.
Udział w na wpół legalnych „koncertach mariackich”, w których śpiewała najważniejsze partie solowe, był dla krakowskich patriotów okazją do
zamanifestowania polskości.

Chyba tęskniła za Katowicami
Z Krakowa do Katowic wyprawiła się natychmiast, gdy tylko dowiedziała się, że są już wyzwolone.
– To było w lutym albo w marcu 1945 roku – wspomina pani Zofia. – Nie
kursowały jeszcze pociągi. Zabrała się jakąś ciężarówką z rosyjskimi żołnierzami. Potem mama natarła jej uszu i bardzo ją strofowała za niepotrzebną brawurę. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Gdy już przyjechała do Katowic, to najpierw pobiegła do Konserwatorium i tam odszukała znajomych. Znalazła sobie jakąś sublokatorkę, ale po dwu czy trzech
tygodniach wróciła do rodziców na Kazimierza Wielkiego.

„Wycieczka” do Katowic zadecydowała o dalszych losach Ireny.
Dnia 15 marca 1945 roku rektor organizującego się konserwatorium
– profesor Faustyn Kulczycki –
przysłał do niej list, a w nim, znamienne dla tamtych czasów, urzędowo-wojskowe wezwanie zaczynające się od: „Wzywam Obywatelkę…”

Zdj. 6. Powojenna inauguracja działalności
Filharmonii Śląskiej, maj 1945

Za wstawiennictwem rektoratu wicewojewoda Zientek przyznał jej dwa
pokoje z kuchnią i łazienką przy ulicy Dąbrowskiego 16. Tam mieszkała do
końca życia.
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– W tamtych latach często podróżowała pomiędzy Krakowem i Katowicami.
Chętnie wpadała do rodziców i śpiewała w obydwu filharmoniach: krakowskiej i katowickiej – wspomina pani Zofia Lewińska.

Uczniowie wielkiej Maestry
Otrzymała angaż nauczycielki Liceum Muzycznego w Katowicach, a od
1954 roku aż do ostatnich dni była wykładowcą klasy śpiewu solowego
w katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. W latach 1967–1969 pełniła obowiązki dziekana wydziału wokalnego tej uczelni. Cieszyła się autorytetem wytrawnego znawcy pieśni francuskiej i prowadziła seminaria z tego zakresu. Studenci zapamiętali ją jako człowieka
szczególnej dobroci o wyjątkowej kulturze osobistej. W ich opinii „pani
docent Lewińska, to doskonały pedagog, rozumiejąca niepokoje śpiewaka,
cennymi radami potrafiąca wesprzeć debiutanta”.
– Ta praca cieszy i przynosi satysfakcję – zwierzała się docent Lewińska,
opowiadając o swoich zajęciach ze studentami wokalistyki.

Trudno byłoby wymienić wszystkich adeptów, którzy kształcili się pod
jej kierunkiem. Primadonnami scen muzycznych i operowych świata pozostają jej uczennice: słynąca z niezwykłego głosu i talentu aktorskiego Urszula Koszut-Okruta, uczestniczka konkursu w Genewie w 1965 roku, potem solistka Teatru Wielkiego w Warszawie, a później wykonawczyni
pierwszoplanowych partii na wielu scenach operowych Europy i Ameryki;
sławna na wielu kontynentach Krystyna Zaręba, zdobywczyni medalu na
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Marii Callas w Atenach
(1978 roku); Leokadia Duży, ostatnia dyplomantka profesor Lewińskiej,
solistka Opery Śląskiej, laureatka konkursów krajowych i międzynarodowych; Maria Zientek, solistka tejże Opery i laureatka licznych nagród;
także tenor liryczny Piotr Beczała, który od 2000 roku oczarowuje melomanów kolejnych, corocznych, teatrów muzycznych: Covent Garden
w Londynie, Opera Bastille w Paryżu, La Scala w Mediolanie, Staatsoper
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w Monachium czy Metropolitan Opera na Broadwayu, gdzie zaśpiewał
księcia Mantui w Rigoletto Giuseppe Verdiego.
– Irena była wspaniała. Prawdę powiedziała każdemu. Należała do osób
odważnych. Była doskonałym fachowcem. Znała się na muzyce – francuską
miała w jednym palcu. Tego, co na ten temat mówiła, słuchaliśmy z ogromnymi uszami! Była laureatką wielkiego konkursu i cudowną koleżanką.
Choć miła i towarzyska, do końca pozostała kobietą samotną. To był jej wybór. Miała więcej czasu dla muzyki. Uczniowie ją kochali i uwielbiali,
uznawali ją za prawdziwą Maestrę! Należała do pokolenia śpiewaczek o sławie niepodważalnej. Upływ czasu przyćmił nieco pamięć tamtych dni, ale ja
chętnie wracam do dawnych autorytetów – zapewnia Halina Skubis, primadonna operetek w Krakowie i Gliwicach, potem starszy wykładowca w klasie śpiewu solowego katowickiej Akademii Muzycznej.

Razem z Filharmonią Śląską
Jako śpiewaczka koncertowa debiutowała 26 maja 1945 roku w Katowicach. Historyczne wydarzenie miało miejsce na scenie Państwowej Filharmonii Śląskiej przy ulicy Sokolskiej 2, która tego samego dnia i tym
samym koncertem – również jako debiutantka – wpisywała się w annały
muzyki narodowej.
Na estradzie towarzyszyli jej najznakomitsi polscy muzycy, a na sali elita
kulturalna ówczesnych Katowic oraz dziesiątki zaproszonych gości z Krakowa, Poznania, Lublina, Łodzi i zrujnowanej jeszcze Warszawy. Katowicki
koncert miał rangę uroczystości ogólnopolskiej, otwierającej w niespełna trzy
tygodnie po zakończeniu okupacji pierwszy powojenny sezon muzyczny.
Owego wiosennego popołudnia wraz z orkiestrą symfoniczną pod batutą profesora Faustyna Kulczyckiego zaśpiewała 3 przez niego skomponowane pieśni: O, gwiazdeczko, Len oraz O czym ci się śni, dziewczyno?
Była gwiazdą starannie wyreżyserowanego koncertu. Po jej występie i burzy braw orkiestra, nad którą dyrekcję przejął Jan Niwiński, grała utwory,
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przy których „nogi same niosą do tańca”: najpierw skocznego Krakowiaka,
autorstwa obecnego w audytorium profesora Ludomira Różyckiego, potem
Tańce góralskie Stanisława Moniuszki, a na finał jego dziarskiego Mazura
z Halki.
Chcąc nie chcąc Irena Lewińska jako pieśniarka symfoniczna została
rówieśniczką Filharmonii Śląskiej.

Zdj. 7. Filharmonia Śląska na przełomie tysiącleci

Tego samego roku z programem inauguracyjnym katowiccy filharmonicy i solistka wystąpili w Zabrzu, a następnie w Dąbrowie Górniczej.
Pierwsza dama pieśni symfonicznej miała szczęście do inauguracji.
Podczas uroczystego otwarcia Filharmonii Śląskiej w Katowicach zapoczątkowała pierwszy sezon muzyczny w wyzwolonej Polsce. Parę dni po
tym historycznym wydarzeniu wystąpiła w „Koncercie Solistów” Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach, który otworzył
cykl popularyzujący osiągnięcia pedagogów i studentów. Od pierwszego
koncertu (25 marca 1945 roku) jako wokalistka śpiewała z towarzyszeniem
- 16 -

Pierwsza dama pieśni symfonicznej

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, wtedy występującej pod batutą Witolda Rowickiego. W jej skład wchodzili muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej założonej w Warszawie w 1935 roku. To
był ich powojenny debiut na antenie rozgłośni Katowice.

Opinie
W sobotę, 9 czerwca 1945 roku, Irena Lewińska znów śpiewała w Filharmonii przy ulicy Sokolskiej, prezentując już nieco inny repertuar. Recenzent muzyczny „Trybuny Robotniczej” napisał:
Irena Lewińska, sopran (…) osiągnęła poziom kultury śpiewaczej, który bez
przesady nazwać można europejskim, a na naszym śląskim terenie najwyższym. Idealnie czysty sopran, wspaniała technika, najdokładniejsze opracowanie każdej nuty, każdego spadku głosu – połączyła z repertuarem interesującym: Szymanowski, Debussy, Franck. Jesteśmy winni Lewińskiej nie
tylko wdzięczność za wspaniały koncert (najefektowniejszy był chyba Syn
marnotrawny Debussy’ego), ale i uznanie dla wielkości jej talentu.

Po kilku miesiącach na łamach „Tygodnika Powszechnego” Ireną Lewińską zachwycał się Stefan Kisielewski, który słuchał jej w Filharmonii
Krakowskiej:
(…) to rzadki u nas przykład głosu idealnie postawionego i wyrównanego.
Jest to duży sopran o pięknym, ciemnym dole i jasnej, donośnej górze, emisja głosu i dykcja nienaganne, muzykalność i kultura również na wysokim
poziomie – w sumie śpiewaczka naprawdę nieprzeciętna, ujmująca przy
tym wszechstronnością repertuaru (obok przepięknych pieśni Debussy’ego i Pieśni Kurpiowskich Szymanowskiego – aria z Wesela Figara Mozarta). Młodą śpiewaczkę oczekuje niewątpliwie wielka kariera estradowa.

Zimą 1946 roku na „talent, walory głosowe i wykonawcze” początkującej artystki uwagę zwrócił także katowicki krytyk muzyczny M. Józef Michałowski. Po wysłuchaniu jej recitalu w Filharmonii Śląskiej prorokował,
że takie atuty „predestynują do zajęcia jednego z pierwszych, jeśli nie
pierwszego miejsca, wśród młodych polskich śpiewaczek estradowych”.
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W jego recenzji odnajdujemy jeden z najbardziej wnikliwych i obszernych opisów artystycznej sylwetki Ireny Lewińskiej:
Głos ma z natury piękny, o miłej barwie, i uczuciowej niezbyt gęstej wibracji. Znakomita, jak się okazało, szkoła p. Romaniszyna i własna praca
artystki uczyniła z niego instrument o bardzo wysokiej sprawności technicznej. Prawidłowa impostacja, przy nadzwyczajnie wyrównanych rejestrach i opanowaniu, ekonomicznie używanym oddechu pozwala artystce na
swobodną i interesującą muzycznie interpretację z wielkim smakiem i kulturą wybranych utworów.
W koncercie Lewińskiej zagadnienie architektoniki muzycznej, t.j. przy
jednoczesnym zachowaniu ładu stylowego, rozwiązane zostało należycie.
W bezpośredniej, szczerej, pełnej umiaru i wyczucia stylu interpretacji
artystki znalazły właściwy wyraz dzieła Bacha, Haendla, Mozarta, Brahmsa, Paderewskiego, Debussy’ego, Szymanowskiego i na bis Chopina, Niewiadomskiego i Moniuszki. Bezwzględna czystość intonacji, wyrazista
dykcja i przemyślana praca sprawiły, że słuchacze, jakkolwiek z żalem
stwierdzamy – nie dość liczni, wynieśli z koncertu jak najlepsze wrażenie –
pisał Michałowski w cyklu Z sal koncertowych, ukazującego się na łamach
„Dziennika Zachodniego”.

Ten sam krytyk równie wysoką notę wystawił jej w kilka miesięcy później, po wysłuchaniu Koncertu ku czci Karola Szymanowskiego. W „Dzienniku Zachodnim” z dnia 6 maja 1946 roku napisał:
Irena Lewińska i tym razem nie zawiodła pokładanych w niej nadziei.
Ślicznie, miękko brzmiący jej głos, wyrazista i czysta wymowa, absolutna
pewność intonacyjna w połączeniu z bardzo muzykalną, można by powiedzieć, idealną interpretacją Pieśni Kurpiowskich Szymanowskiego dały
chwile najpełniejszego zadowolenia.

Właśnie w tych dniach mieszkająca już w Katowicach Irena decydowała
się na udział w ogólnopolskich przesłuchaniach młodych muzyków i śpiewaków, które organizowało ministerstwo kultury.
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Po wojnie była pierwszą Polką, która
swój kraj rozsławiła na artystycznej arenie świata. Dnia 6 października 1946 roku uzyskała najwyższą ocenę międzynarodowego jury na konkursie muzycznym
w Genewie. Dla melomanów pozostaje
jednym z najwybitniejszych znawców wokalistyki i kultury europejskiej.

W 1946 roku mijało 10 lat jak Aleksander Lewiński, jego żona, syn i córki zamieszkali przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Krakowie. Nie było
tygodnia, aby Irena, pracująca na Śląsku, nie wpadła do rodziny na kilka
chwil lub na noc. Żartowała, że „skacze” pomiędzy wawelskim wzgórzem
Kraka a Wzgórzem Wandy w Katowicach. Ciągle śpiewała i występowała:
raz nad Wisłą, a raz nad Rawą.
– Pewnego majowego popołudnia postanowiła wystartować w jakimś wielkim konkursie śpiewaczym. Wstępne eliminacje organizowało ministerstwo
kultury w Warszawie, a finały miały się odbyć jesienią w Szwajcarii –
wspomina młodsza siostra artystki. – Gdy wyjeżdżała na przesłuchania,
wszyscy trzymaliśmy kciuki i modliliśmy się po cichutku. Gdy wróciła z wiadomością, że została zakwalifikowana i we wrześniu jedzie za granicę, no to
podskakiwaliśmy z radości, a najbardziej cieszył się tata, bo widział w niej
spadkobierczynię swojego talentu.
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Międzynarodowy Konkurs Muzyczny (Concours de Genève) odbywał
się w genewskiej filharmonii, przed audytorium zgromadzonym w wielkiej
sali koncertowej Victoria Hall. Wystąpiło 111 śpiewaczek i śpiewaków. Po
eliminacjach do finałów dotarło zaledwie siedmiu. Była wśród nich Irena
Lewińska, która na finał zaśpiewała: Kantatę na Zielone Świątki Bacha,
arię z Wesela Figara Mozarta, arię ze Sprzedanej Narzeczonej Smetany
i pieśni Małgorzaty przy kołowrotku Schuberta. Audytorium, złożone z wytrawnych znawców kunsztu wokalnego, reagowało żywo i serdecznie. Występy były filmowane, transmitowane przez wiele europejskich stacji radiowych i telewizyjnych.
– Byłam bardzo wzruszona i dumna – wspominała Irena Lewińska – przede
wszystkim z tego, że wśród oklasków, jakimi mnie nagradzano, słyszałam
okrzyki „Vive la Pologne".

Dnia 6 października 1946 roku tysiące rodaków i melomanów czekało
na ogłoszenie wyników. Wreszcie jury, składające się z najznakomitszych
muzyków Europy i świata, zaprezentowało listę laureatów – Irena Lewińska została uznana za najlepszą śpiewaczkę. Jednocześnie otrzymała nagrody Instytutu im. Ignacego Paderewskiego, a Comité des Intellectuels
zaproponowało jej stypendium oraz studia za granicą. Ukazały się recenzje
– pełne uznania dla artystki i dla polskiej szkoły śpiewu. Zamieściły je tak
znaczące czasopisma jak „Tribune de Genève”, „La Tribune de Lausanne”,
„La Suisse”. Dyrekcja Radia Szwajcarskiego wyemitowała specjalną audycję, w której Irena Lewińska wraz z pianistą Władysławem Kędrą, odznaczonym na konkursie medalem, dała koncert przed mikrofonem. Na jego
program złożyły się utwory muzyki polskiej, a królował wśród nich Karol
Szymanowski.
Nad Wisłą, na łamach „Tygodnika Powszechnego”, najgłośniej zwycięstwo swojej faworytki oklaskiwał Stefan Kisielewski:
Największym tryumfem była II-ga nagroda, zdobyta przez Irenę Lewińską,
młodą sopranistkę, uczennicę prof. Romaniszyna z Krakowa, obecnie zamieszkałą w Katowicach. Ponieważ w kategorii śpiewu kobiecego I-ej nagrody nie przyznano, tym samym uznano Lewińską za najlepszą z uczestni- 20 -
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Zdj. 8. Dyplom Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie, 1946
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Zdj. 9. Dyplom dla Ireny Lewińskiej za zajęcie II miejsce w klasie śpiewu z podpisami
członków prezydium i jury
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czek konkursu. Miło nam stwierdzić wielki sukces Lewińskiej tym bardziej,
że właśnie „Tygodnik Powszechny” z racji jej recitalu w Krakowie przed
rokiem podkreślił ogromne walory muzyczne i głosowe młodej artystki,
którą czeka niewątpliwie wielka kariera estradowa.

Pierwsza gwiazda eksportu artystycznego
Tylko Jerzy Waldorff, zaprzyjaźniony z Kisielewskim, nie ze wszystkiego był zadowolony. W felietonie muzycznym na łamach „Przekroju”
karcił polski impresariat i ubolewał:
Najwyższą międzynarodową nagrodę w śpiewie zdobyła Polka, absolwentka konserwatorium katowickiego – Irena Lewińska. I-szy medal za grę na
skrzypcach zdobyła Polka – Wanda Wiłkomirska, III-ci medal za grę na fortepianie zdobył Polak – Władysław Kędra. – (Rozgrywki konkursowe były
filmowane i transmitowane z Genewy przez radio i telewizyjnie, także na
Amerykę). – Trójka naszych laureatów otrzymała już zaproszenia na koncerty do szeregu krajów, z Francją na czele. Tylko o koncertach ich w Polsce dotąd jest głucho. Tylko my nie cieszymy się, że muzyka polska odniosła taki międzynarodowy sukces. – Tylko u nas prawie nic się o tym nie
pisze.

Zdj. 10. Plakat zapowiadający koncert laureatów konkursu genewskiego, 1946
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Zdj. 11. Plakaty recitali
i koncertów laureatki
Międzynarodowego
Konkursu Muzycznego
w Genewie
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Z tą „zasłoną milczenia” chyba odrobinę przesadził z natury uszczypliwy właściciel psa Puzona, bo jeszcze nawet w 1964 roku Ilona Paczkowska
na łamach „Dookoła świata” wciąż eksponowała genewski sukces Ireny
Lewińskiej i uznawała ją za historycznie pierwszą gwiazdę polskiego eksportu artystycznego:
Kto był pierwszy? – zapytywała. – Pani Lewińska jest dziś profesorem
PWSM w Katowicach. Po jej triumfie w Genewie posypało się wiele nagród
dla polskich solistów. Zdobywają je śpiewacy, dyrygenci, pianiści i tancerze.
W Klingenthal – pierwsza nagroda w konkursie akordeonu! Mamy również
laureatkę nagrody zdobytej za grę na harfie. Jest nią Bogna Lutek, która
otrzymała ją za najlepiej wykonany utwór kompozytora izraelskiego w Tel
Avivie. Gdzież nas nie ma!

W historii muzyki po zakończeniu drugiej wojny genewskie laury Ireny
Lewińskiej zyskały miano pierwszego polskiego tryumfu artystycznego na
skalę światową. W szwajcarskim konkursie, który do dziś jest najbardziej
prestiżową „wyrocznią” dla muzyków wszystkich kontynentów, brali też
udział, ale z mniejszym powodzeniem, wspominani już: skrzypaczka Wanda Wiłkomirska, śpiewaczka Krystyna Szczepańska i pianiści Władysław
Kędra oraz Tadeusz Żmudziński z Chorzowa. Wtedy uczestniczyło w nim
364 osoby, reprezentujące 35 narodów; z Polski przyjechało tylko pięcioro
artystów.
– Irena Lewińska dysponowała wysokim głosem. Była sopranem lirycznym.
Uprawiała wyłącznie repertuar oratoryjny i pieśniowy. Przez długie lata
katowicka Akademia Muzyczna legitymowała się jej wielkim sukcesem, jaki
odniosła w Genewie – stwierdzał profesor Leon Markiewicz, rektor tej
uczelni w latach 70. XX wieku.

„Czystym jak kryształ strumieniem”
Po powrocie z Genewy z pierwszym recitalem Irena Lewińska wystąpiła w Filharmonii Śląskiej. Słuchał jej wtedy M. Józef Michałowski, który
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dostrzegł też słabsze strony pieśniarstwa swojej ulubienicy. W swoich zapiskach „Z Sal koncertowych w Katowicach” notował:
Największym walorem Lewińskiej jest jej
niezwykle piękny w barwie, pełen miękkości, ciepła i słodyczy, czysty i szlachetny
w tonie, ponadto w całej swojej skali, bardzo wyrównany głos. Przepiękny ten głos
jest nie tylko darem natury, lecz także w dużym stopniu wynikiem wytrwałej pracy oraz
mądrego kierownictwa w studiach wokalnych (prof. B. Romaniszyn). W technice
śpiewaczej Lewińskiej pod względem emisji, intonacji, rytmiki czy dykcji nie można
by postawić żadnego poważnego zarzutu,
również operowanie oddechem jest u niej
sztuką opanowaną, z małym wszakże zastrzeżeniem, odnośnie fraz wymagających
długiego oddechu, które niestety nie są dotychczas dziedziną popisów artystki. Porównując efekty recitalu p. I. Lewińskiej i przyznając jej bardzo poważne walory, odnośnie
strony muzycznej, nie sposób jednak nie
wskazać na pewną wąskość skali gradacji
uczuciowych, dostępnych jej lirycznemu
głosowi, który w efekcie końcowym sprowadza wszystkie mocniejsze akcenty i wybuchy uczucia do pewnego wyrównanego
poziomu. Rozpiętość skali dynamicznej p. Lewińskiej jest za mała zarówno w kierunku
piana nie dość zróżnicowanego w subtelnych pianissimach, jak i w kierunku forte.
Interpretowanym utworom brak przez to
często punktów kulminacji dynamicznej,
a równolegle z tym i uczuciowej.
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Zdj. 12. Bronisław Romaniszyn
w Pajacach
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Wnikliwą charakterystykę talentu śpiewaczego Ireny Lewińskiej podał
recenzent muzyczny „Głosu Wielkopolskiego”, który w marcu 1948 roku
słuchał jej recitalu w poznańskiej Filharmonii:
P. Irena Lewińska jest głosowo doskonałym typem pieśniarki lirycznej. Jej
sopran ma skalę nie nazbyt szeroką i nie wykazuje znamion tzw. wielkiego
głosu, ale jest nadzwyczaj dźwięczny i w całej skali tonów idealnie równy.
Perfekcja w opanowaniu tego najbardziej naturalnego, ale i najtrudniejszego
bodaj instrumentu, jakim jest głos ludzki, jest u Lewińskiej godna wszelkich
pochwał. Śpiew płynie lekko, bez wysiłku, równym i czystym jak kryształ
strumieniem. Fraza formowana muzykalnie bez cienia tendencji do wszelkiego przeciągania, dowolności tempa, fermat i tym podobnych efektów,
będących słabością tylu śpiewaków, obdarzonych przez naturę pięknym
głosem. Spośród wykonanych pieśni najlepiej zdawał się odpowiadać indywidualności śpiewaczki Debussy i Szymanowski. Schuberta pieśni i Brahmsa, choć technicznie świetne, miały zbyt mało podkreślonych momentów
nastrojowych i retoryki deklamacyjnej.

Kilka miesięcy wcześniej za Szymanowskiego wychwalała Lewińską
surowa krakowska recenzentka Stefania Łobaczewska, która po prezentacji
Pieśni kurpiowskich w krakowskiej filharmonii napisała:
Wieczór ten był wielkim triumfem I. Lewińskiej, jej pięknego głosu i wspanialej techniki wokalnej.

Wysoką ocenę wystawiła śpiewaczce za wykonanie poetyckich Słopiewni Karola Szymanowskiego – uchodzących za prawdziwe „Magnum
Opus” polskiej literatury pieśniarskiej XX wieku:
Lewińska jest od czasów niezapomnianej Stanisławy Szymanowskiej
pierwszą śpiewaczką, która wykonuje „Słopiewnie” w całości i której udało
się dotrzeć do tajników interpretacyjnych i muzycznych tego arcytrudnego
utworu. Co więcej – wykonuje „Słopiewnie”' inaczej, niż Szymanowska. Jej
punktem wyjścia jest nie tekst, ale sama muzyka. Trudno się spierać, które
podejście jest właściwsze. Muzyka „Słopiewni” na pewno wzięła swój początek z tekstów Tuwima i bez tego nie byłaby zrozumiała. Ale jest sama
przez się muzyką tak świetną i tak twórczą, że i ten punkt widzenia może
być w pełni usprawiedliwiony.
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Przypomnijmy, że Słopiewnie Tuwima – to manifest futurystyczny i eksperyment poetycki. Charakteryzuje go prymat sugestywnego dźwięku nad zalfabetyzowanym zasobem słów. Składa się z pięciu wyraziście umuzycznionych i wyjątkowo śpiewnych pieśni. Każda z nich należała do ulubionych
Ireny Lewińskiej. Emanują rozległą skalą nastrojów. Jej głos jak onomatopeja
wyczarowywał trele słowika, ekstatyczną ludową piosnkę albo opłakiwanie
zmarłego. Były słowotwórczą grą. Nawiązywały do prapolskości. Ich brzmienie pomimo surowej prostoty ma w sobie wyrafinowane piękno, ale jego wydobycie wymaga perfekcji, którą dysponują tylko wirtuozi.
Wielokrotnie słuchając Ireny Lewińskiej podczas solowych koncertów
w Filharmonii Krakowskiej, Łobaczewska bez wahania uznała ją za „czołową polską śpiewaczkę estradową”:
Tyle razy pisało się już o wybitnych zaletach jej głosu, szkoły i techniki,
oraz nieprzeciętnych zdolnościach interpretacyjnych, że dziś trudno byłoby
dodać jeszcze do tych słów coś nowego, chyba to, że Lewińska ustawicznie
rozwija się i doskonali swą sztukę, że ani na krok nie odstępuje od owych
najpoważniejszych zadań, które sobie postawiła, że jej ambicje artystyczne
coraz są wyższe i coraz pełniejszą znajdują realizację. Świadczy o tym
choćby sam układ programu, zakrojony w wielkich wymiarach, uwzględniający tylko muzykę najlepszą, wymagającą najwyższego wysiłku dla
przezwyciężenia wszelkiego rodzaju trudności, repertuaru, na który istotnie
nie każda śpiewaczka może sobie pozwolić.

W tym czasie, w repertuarze Lewińskiej pojawiają się – komponowane
do tekstów Artura Rimbauda – pieśni Benjamina Brittena z cyklu Les Illuminations. Po londyńskiej premierze jego opery Peter Grimes został uznany za bożyszcze melomanów preferujących muzykę współczesną. Brittena
śpiewała na krakowskich koncertach kameralnych organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Odbywały się w popularnej
„Floriance” – auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej przy Basztowej 8. W kwietniu 1948 roku w „Dzienniku Polskim” znów pisała o nich
Łobaczewska. Podkreślała, że:
Olbrzymie powodzenie, jakie zdobył sobie ten numer, przypisać należy
w głównej mierze świetnemu wykonaniu Ireny Lewińskiej.
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Zasłużone komplementy prawił Lewińskiej także recenzent słuchający
jej recitalu podczas Koncertu Wielkoczwartkowego w Łodzi. W „Dzienniku Łódzkim” z dnia 20 kwietnia 1949 roku K. S. napisał:
Irena Lewińska swym pięknym, kryształowym, doskonale opanowanym
głosem sopranowym wykonała trzy arie z oratoriów – Pergolesiego, Haendla, Haydna – i nie po raz pierwszy wykazała swą wysoką sztukę śpiewu;
śpiewu, który nie jest ani krzykiem ani kokieterią...

Z opinii krytyków muzycznych lat 40. wynika, że Irena Lewińska była
znakomitą profesjonalistką po mistrzowsku wykonującą utwory kompozytorów ostatnich trzech stuleci, niemniej doskonale czuła i rozumiała muzykę nie tylko dawną, ale także współczesną, np. Brittena – była więc śpiewaczką uniwersalną.

Poważna, a jednak popularna
Choć Lewińska specjalizowała się w wokalistyce symfonicznej, to chętnie słuchano jej także w odeonach i na estradach polskich letnisk i zdrojowisk. O jednym z takich występów napisał Stefan Otwinowski:
Nauczyciele wiejscy, urzędnicy z prowincji, robotnicy to publiczność naprawdę wdzięczna – dawno nie słyszałem takich oklasków, takiego dopominania się o „bisy”, jak w czasie występu Lewińskiej w Szklarskiej Porębie… A warto dodać, że śpiewaczka miała repertuar trudny – oklaskiwano
najżywiej Szymanowskiego.

Była jedną z najwybitniejszych przedstawicielek wokalistyki estradowej. Śpiewała z orkiestrami, którymi dyrygowali: Stanisław Skrowaczewski, Henryk Czyż, Jan Krenz, Witold Rowicki i Grzegorz Fitelberg. Występowała w towarzystwie: Haliny Czerny-Stefańskiej, Klary Langer-Daneckiej, Wandy Wiłkomirskiej, Zbigniewa Drzewieckiego i Andrzeja
Jasińskiego. Akompaniowali jej: Jadwiga Szamotulska, Sergiusz Nadgryzowski i Henry Poulenc, jej przyjaciel z Paryża, a do ostatnich dni życia
podczas występów i w czasie lekcji ze studentami – pianistka Magdalena
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Schoppa. Oklaskiwano ją w wielu miastach Francji, Szwajcarii oraz Czechosłowacji. Śpiewała w programach tamtejszych rozgłośni radiowych,
współpracując z muzykologiem Karolem Stromengerem. W dorobku artystycznym Lewińskiej wyjątkową pozycję zajmują pieśni Karola Szymanowskiego. Pochlebne recenzje na temat jej dokonań twórczych pisywali
najbardziej wymagający krytycy: Jan Weber, Jerzy Waldorff, Stefan Kisielewski i Lucjan Kydryński.
Opromieniona sławą primadonny śpiewała także w towarzystwie chórów amatorskich, przykościelnych i robotniczych, co było tradycją polskiego Śląska starannie pielęgnowaną przez katowicką filharmonię. Requiem
Wolfganga Amadeusza Mozarta – jeden z takich wielkich koncertów, w listopadzie 1948 roku zaprezentowany przez Chór św. Cecylii, od zapomnienia ocaliła recenzja znakomitego muzykologa i regionalisty Adolfa Dygacza:
(…) amatorski chór mieszany z Rudy Śl., prowadzony stale przez dyrygenta
amatora Bogdana Sieronia, skupia prawie wyłącznie robotników. Ci ludzie
twardej pracy okazują zdumiewający zapał, entuzjazm i zdrowy głód przeżyć artystycznych. Ochoczo znoszą wszystkie trudy i poświęcenia, byle tylko dopiąć zamierzonego celu, posiadają bowiem ambicje osiągania sukcesów, dostępnych jedynie w warunkach zawodowego uprawiania sztuki.
I – trzeba to podkreślić dobitnie – bliscy są tego poziomu i mogą śmiało
ubiegać się o palmę pierwszeństwa. (…) W Karolu Latosce, jedynym amatorze wśród solistów, poznaliśmy basa-barytona o wyjątkowej muzykalności i pięknym głosie. Zawodowymi solistami w tym koncercie byli artyści
tej miary, co Irena Lewińska, Krystyna Szczepańska i Bogdan Paprocki.

W dniu swoich urodzin 14 stycznia 1949 roku Irena Lewińska wystąpiła
w roli Gabriela – jednego z trzech archaniołów – w monumentalnym oratorium Stworzenie świata, napisanym przez F. J. Haydna.
Tamtej zimy nasiliły się jej dolegliwości astenoptyczne. Widziała coraz
gorzej. Nie pomagały już okulary. Tracącej wzrok Irenie, przywiązanej do
tradycji katolickich, Stworzenie świata stało się szczególnie bliskie nie
tylko ze względu na religijne proweniencje, ale również ze względu na
tekst oratoryjny zainspirowany scenami Raju utraconego niewidomego
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Miltona. Przeżywała wielkie emocje osobiste i artystyczne. Liryczne i dramatyczne partie wokalne Haydnowskiego arcydzieła nakładały na nią duży
ciężar odpowiedzialności, co dla młodej, ambitnej i pedantycznej sopranistki stawało się źródłem mobilizującego, ale i wyczerpującego stresu. Pod
każdym względem było to dla niej wydarzenie przełomowe.
Oratorium Haydna składa się z trzech części; dwie pierwsze opiewają
dzieło stworzenia, trzecia – życie w raju. W roli narratora występują trzej
archaniołowie: Gabriel (sopran), Uriel (tenor) i Rafael (bas).

Zdj. 13. Narratorzy w towarzystwie chóru i orkiestry

Wyjątkowe poruszenie słuchaczy wywołują fragmenty partytury towarzyszące słowom: „i stało się światło”. Cały drugi dzień stworzenia obrazuje orkiestra. W scenach, epizodach i jako tło dla partii wokalnych rozbrzmiewają instrumentalne przedstawienia przyrody: burza, deszcz, grad,
morze, rzeki (dzień trzeci) – wschód słońca, wędrujący księżyc (czwarty
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dzień). Piątego dnia w głosach instrumentów słyszymy ptaki szybujące,
a szóstego cały zwierzyniec – wtedy to archanioł Gabriel czystym jak
kryształ sopranem Ireny Lewińskiej zaśpiewał swoją opowieść, zwaną „arią
zoologiczną”. Ten finałowy popis melomani nagrodzili rzęsistymi brawami, a po koncercie – bukietami i koszami kwiatów.
Podczas premiery orkiestra zagrała pod batutą Witolda Krzemieńskiego.
Tak się podobało miłośnikom Polihymnii, że na życzenie publiczności
odtworzono je jeszcze czterokrotnie: 23 stycznia, 12 oraz 18 lutego i po raz
ostatni: 2 kwietnia. Były to wielkie dni Filharmonii Śląskiej oraz Ireny
Lewińskiej.
Chórem „Ogniwo”, śpiewającym od 35 lat, dyrygował Karol Stryja,
student Ludomira Różyckiego, a następnie wieloletni dyrygent i dyrektor
katowickiej Filharmonii. Męskie partie Haydnowskiego oratorium śpiewali
wtedy Bogdan Paprocki – tenor i Antoni Majak – bas.
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W 1949 roku Irena Lewińska, pierwsza
dama polskiej pieśni symfonicznej, wyjechała do Paryża, aby doskonalić talent
i poznać sekrety muzykowania sławnych
mistrzów.

Lewińska występowała na scenach Warszawy, Poznania, Wrocławia
oraz innych miast inaugurujących działalność koncertową w odbudowującej się Polsce. Wzbudzała sympatię śląskich melomanów, rosła jej popularność w kraju – do czego przyczyniała się opromieniająca ją sława zwyciężczyni światowego konkursu w Genewie. Miłośnicy pieśniarstwa i krytycy
muzyczni podziwiali „znakomitą, pełną głębokiej kultury interpretację śpiewanych przez nią utworów Duparca i Debussy’ego”
W Łodzi po raz pierwszy wystąpiła latem 1947 roku. Tamtejszy sprawozdawca muzyczny zanotował:
Przekonaliśmy się, że Irena Lewińska to nie tylko piękny głos, ale również
poważne studia wokalne i to coś wrodzonego, dzięki czemu śpiewając nie
tylko zachwyca, ale równocześnie czarem swej sztuki panuje nad słuchaczami. Wybrany repertuar (Pergolesi, Bach i Mozart, a na bis dwukrotnie
Szymanowski) utwierdziły nas w przekonaniu, że Irena Lewińska nie goni
za tanim efektem ani też nie stara się schlebiać t.zw. gustom i t.zw. szerszej
publiczności. Po prostu służy bezinteresownie sztuce. Można bez obawy
i też ryzyka wyrazić przypuszczenie, że nazwisko naszej śpiewaczki będzie
znane z pewnością i za granicą.
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Zdj. 14. Wybrane plakaty zapowiadające koncerty symfoniczne i kameralne z lat 1950, 1952, 1953 i 1966
z udziałem Ireny Lewińskiej
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W takim samym tonie pisała prasa, gdy ponownie zaproszona do Łodzi
przyjechała w rok później. Stanisław Woyna-Gwiaździński w łódzkim
„Kurierze Popularnym” z 15 czerwca 1948 roku napisał:
(…) wysłuchaliśmy trzech arii z towarzyszeniem orkiestry – arcydzieł repertuaru sztuki wokalnej: Pergolesiego – ze Stabat Mater, Bacha – z Kantaty na Zielone Świątki i Mozarta – Arii koncertowej. Odśpiewała je Irena
Lewińska, sopranistka obdarzona pięknym głosem, umiejętnie wyszkolonym, śpiewaczka o dużej kulturze muzycznej. Artystka uwydatniła w sposób bardzo ujmujący zarówno styl trzech dawnych mistrzów, jak i różnorodny nastrój uczuciowy ich kompozycji. W naddatkach usłyszeliśmy
jeszcze dwie pieśni Szymanowskiego i jedną Wiechowicza, wszystkie doskonale wykonane pod względem wokalnym i uczuciowego wyrazu. Irena
Lewińska odniosła sukces rzetelny, przyjmowana była bardzo gorąco.

Zasłynęła nie tylko z talentu, ale także z ogromnej pracowitości. Docenił to Stefan Dybowski, ówczesny minister Kultury i Sztuki. Została
stypendystką rady ministrów, której wtedy przewodniczył premier Józef
Cyrankiewicz.

Z katedrą Notre Dame w tle
W 1949 roku Irena Lewińska uzyskała
stypendium artystyczne i wyjechała do Paryża, aby pogłębić studia w tamtejszym
konserwatorium, słynnym Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris, którego absolwentami byli artyści tej
miary, co Maurice Ravel, Georges Bizet,
Claude Debussy czy Charles Gounod. Mieściło się przy rue de Madrid, w okolicach
dworca Saint Lazare. Tam kontynuowała
naukę i przystępowała do opracowania rozprawy doktorskiej.
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katedry Notre Dame, Paryż, 1950
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Pracowała pod kierunkiem wybitnej
śpiewaczki Marii Freund (1876–1966),
legendarnej interpretatorki pieśni niemieckich romantyków (rodowitej Wrocławianki
z domu Henschel, sławnej przyjaciółki
Arnolda Schoenberga). W arkana francuskiej pieśni impresjonistycznej wprowadzał Lewińską szwajcarski baryton koncertowy i operowy – Charles Louis Panzéra
(1896–1976), wytrawny znawca tej twórczości orazi epoki; z usposobienia i biografii szalenie podobny do poprzedniego
mistrza Lewińskiej – Bronisława Romaniszyna z Krakowa. Natomiast amerykański organista i dyrygent Edmund J. Pendleton (1899–1987) odsłaniał przed nią
muzyczne sekrety oratoriów Jana Sebastiana Bacha.

Zdj. 16. Irena Lewińska w Paryżu,
w pobliżu Konserwatorium

W paryskiej uczelni była ilustratorką utworów tego kompozytora. Société des Amis de Bach zaprosiło ją do wzięcia udziału w oratorium Johannespassion. Doskonaliła się w wykonywaniu pieśni impresjonistów francuskich, romantyków niemieckich i oratoriów bachowskich. Jej śpiew – jako
wzór kunsztu wokalnego – prezentowano studentom.
Na łamach „Dziennika Polskiego” Stefania Ciesielska Borkowska
wspominała:
Zawsze pogodna, zawsze spiesząca na jakiś wykład czy konferencję muzyczną, ożywiona chęcią zdobycia jak największego ładunku wiedzy artystycznej, nie tylko ze względu na własne głębokie umiłowanie sztuki wokalnej, ale z rzetelnego poczucia obowiązku społecznego i narodowego, by
do Polski nie wrócić z pustymi rękami. Wzrusza się, gdy w słowach uznania, których jej nie szczędzą Francuzi, podkreślają, że jest „cantatrice polonaise” – a bawi ją niesłychanie, kiedy usiłują zgadnąć, gdzie się uczyła, jaką
szkołą śpiewa, włoską czy francuską. Rozwiewa ich domysły, zaznaczając
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jak najmocniej, że jest pierwszy raz na studiach zagranicą, a kształciła się
dotychczas tylko w Katowicach i w Krakowie pod kierunkiem prof. Romaniszyna.

Do grona przyjaciół Ireny należał znakomity francuski pianista Henry
Poulenc. Mieszkała na stancji, dzieląc ją ze Zdzisławą Kawką, swoją starszą koleżanką i dawniejszą sąsiadką z Sosnowca, która po kilku latach została pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Gdy powróciły nad Rawę, znów odżyła tradycja dawnych
koleżeńskich spotkań.
– Łączyła je serdeczna przyjaźń – mówi Grażyna Barbara Szewczyk, siostrzenica Zdzisławy, profesor germanista Uniwersytetu Śląskiego. – Zawsze
miały coś do powspominania. Poznały się w dzieciństwie; mój dziadek
w Sosnowcu miał dom z ogrodem. Był sąsiadem Lewińskich. Bawiły się razem z moją mamą i starszym bratem Ireny – Maciejem. Po wojnie spotkały
się w Paryżu, gdzie ciocia studiowała prawo i ekonomię.

Na Montmartre „pozowała znakomitościom, sam Buffet ją portretował”
– dworował sobie Wojciech Żukrowski, znany z uszczypliwości, ale zawsze przyjazny Wilhelmowi Szewczykowi, jego rodzinie oraz Irence Lewińskiej, swojej uroczej koleżance z czasów okupacji spędzonej w podwawelskim grodzie.

W hołdzie Fryderykowi z Żelazowej Woli
Na galowym koncercie z okazji setnej rocznicy śmierci Fryderyka Chopina śpiewała przed prezydentem Auriolem, którego po latach anegdota,
plotka i doniesienia prasowe myliły z generałem Charlem de Gaullem.
Koncert odbył się 17 października 1949 roku w największej sali teatralnej
Sorbony, której wnętrza zdobią malowidła sławnego Pierre’a Puvis de
Chavannes. Prócz prezydenta artystów oklaskiwał także minister edukacji
narodowej Yvon Delbos oraz polski literat z Warszawy Jerzy Putrament,
pełniący wówczas funkcję ambasadora Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
w Paryżu.
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Zdj. 17. Irena Lewińska śpiewa
Chopina na Sorbonie, plakat koncertowy, Paryż 1949

Po koncercie, mimo owacji, zeszła ze
sceny. Nie zauważyła, że przed rampą stanął przystojny mężczyzna z ogromnym
koszem kwiatów. Za kulisami i na widowni
powstało zamieszanie. Tym, który chciał
jej osobiście pogratulować, był Vincent
Auriol, pierwszy prezydent IV Republiki
Francuskiej. Wyszła jeszcze raz. W starannej francuszczyźnie podziękowała wielbicielowi i przeprosiła za swą słabowzroczność. Prezydent Auriol, zapragnął osobiście
poznać uroczą rodaczkę Chopina i spędził
z nią kilka chwil na prywatnej rozmowie.

Tego popołudnia utwory Chopina grał
legendarny muzyk Aleksander Brailowsky,
pierwszy gwiazdor francuskich sal koncertowych okresu międzywojennego
i pierwszy pianista, który w 1926 roku wystąpił z cyklem recitali prezentujących dzieła wszystkie polskiego kompozytora. O młodej „cantatrice polonaise” recenzenci pisali, że zaprezentowała „pełną pietyzmu a inteligentną interpretację pieśni Chopina”. Chwalono jej nienaganną technikę
wokalną i zwracano uwagę na niezwykle czysty i dźwięczny głos o wysokiej skali.
Podczas galowego koncertu na Sorbonie Irenie Lewińskiej przypadła
w udziale prezentacja pieśni mistrza z Żelazowej Woli. Należały do bardziej ekspresyjnych i emocjonujących. Od wykonawcy wymagały dużej
wrażliwości artystycznej i dobrego przygotowania warsztatowego. Słuchający jej recitalu paryski krytyk Henry Malherbe na łamach tamtejszego
„Peuples Amis au Service de la Paix” (nr 19 z 1949 roku) stwierdził:
Śpiewając pieśni młodego Chopina, pobrzmiewające nutą melancholijnej
skargi, zachowując styl kompozytora, w nienagannej technice, głosem doskonale ukształtowanym i niezwykle czystym Panna Irena Lewińska stworzyła odpowiedni dla nich nastrój. Jej występ wzbudził też wielkie zaintere
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sowanie dla Sześciostronicowego zbioru melodii – zgodnie z wolą autora –
wydanych dopiero po jego śmierci.

W ramach Roku Chopinowskiego wystąpiła w Paryżu i odbyła tournée
po Francji. Śpiewała w Radio National i w ambasadzie polskiej. Dała ogółem 12 koncertów, w tym 7 poświęconych twórczości romantycznego kompozytora z Żelazowej Woli.
Klimat tamtych dni dobrze oddają fragmenty reportażu, zatytułowanego
Kwadrans ze sławną śpiewaczką polską, opublikowanego i przez reportera
„A.K.”:
Dzisiaj pannę Lewińską udaje się nam zastać przy pracy, na porannej próbie
śpiewu z akompaniatorką. Już od progu witają przybysza tony czystej, klasycznej melodii, którą artystka właśnie „szlifuje” jak klejnot.
– To aria z Pasji św. Jana Bacha – objaśnia nas szeptem uczeń, czekający
swej kolei.
Po utworze Bacha, którego dwóchsetną rocznicę śmierci świat cały święci
właśnie uroczyście, płyną dwie piękne pieśni Franciszka Schuberta. Wykonawczyni, znakomicie przygotowana, trzyma nuty w ręku, ale nie zagląda
do nich ani razu i śpiewa, jak gdyby była już na estradzie. Nastaje krótka
przerwa i z niej korzystamy, by dowiedzieć się coś więcej dla „Polski i
świata”.
– Jakie były Pani występy od jesiennego koncertu w Sorbonie?
– W dalszym ciągu śpiewałam pieśni Chopina – odpowiada artystka. – Sposobność ku temu dał mi Komitet Chopinowski we Francji, w ramach imprez
przezeń urządzanych występowałam kilkakrotnie, w Paryżu, w Saint-Étienne,
Montbéliard oraz na innych koncertach.
– Ćwiczyła również Pani dzisiaj arię Bacha. Czy z myślą o jakimś aktualnym występie?
– I owszem. W ramach koncertów urządzanych w celu uczczenia dwóchsetnej rocznicy śmierci mistrza z Lipska wystąpić mam jako solistka w oratorium Pasja św. Jana. Batutę dzierżyć będzie znany dyrygent Pendleton.
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Pobytem młodej katowiczanki nad Sekwaną interesowała się prasa
krajowa. „Dziennik Zachodni” z dnia 30 listopada 1949 roku informował
o „Paryskich sukcesach Ireny Lewińskiej”:
Szczególnym powodzeniem cieszyły się wykonane w Paryżu po raz pierwszy, nieznane tam dotychczas pieśni Karola Szymanowskiego. Na zaproszenie Radia Francuskiego nagrała artystka polska na płyty szereg pieśni
Szymanowskiego m.in. Pieśni Kurpiowskie, Słopiewnie, Pieśni Muezzina
Szalonego i Rymy dziecięce.

Fascynujący sopran
Po powrocie z Paryża Lewińska jest czołową solistką filharmonii krakowskiej i katowickiej. Trasy jej tournée prowadzą przez wszystkie regiony
kraju; śpiewa nie tylko w wielkomiejskich filharmoniach, ale także na estradach powiatowych miasteczek Dolnego Śląska, Mazowsza, Pomorza,
Kujaw, Wielkopolski, Lubelszczyzny i Małopolski. Jest częstym gościem
w audycjach muzycznych Polskiego Radia, którego z roku na rok Polacy
słuchają w coraz to odleglejszych zakątkach Europy i świata. Współpracuje
z Karolem Stromengerem, autorem popularnego „Kwadransa muzycznego”.
Przez krytykę i publiczność uznana za „fascynujący sopran liryczny”
zdobywa sławę cenionej i lubianej wykonawczyni dzieł: J. F. Haendla, J. S.
Bacha, J. F. Rameau, W. A. Mozarta i kilku innych najznakomitszych
kompozytorów XIX-wiecznej i XX-wiecznej Europy. Już od czasów studenckich występuje jako solistka w recitalach, koncertach symfonicznych
i oratoryjnych oraz radiowych.

Haydna Pory roku
Po raz pierwszy Haydna śpiewała jako Archanioł Gabriel w Stworzeniu
świata. Od tamtej pory upłynęło już 5 lat. W kolejnym oratorium wiedeń- 40 -
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skiego prekursora baroku, prezentowanym przez Filharmonię Śląską i jej
chóry, Irenie Lewińskiej przypadła w udziale rola Hanny, córki dzierżawcy
Szymona. Z nim i ze swoim rówieśnikiem, Łukaszem, śpiewała w duecie
urocze arie oraz recytatywy. Obok niej wystąpili Sławomir Żerdzicki –
tenor i Antoni Majak – bas. Dyrygował Karol Stryja.
Dzieło Haydna odznacza się naturalnością i prostotą, opowiada o zwykłych sprawach dnia powszedniego, o radościach i smutkach, o których
śpiewają Hanna, Szymon i Łukasz. Poprzez te postacie i sugestywny zapis
muzyczny kompozytor żartuje i napomina, cieszy się i smuci. Wprowadza
nastrój zadumy lub wesołości, jego rozmaite odcienie można było odnaleźć
w kunsztownym śpiewie Ireny Lewińskiej. Przypomnijmy fabułę tej pięknej muzycznej opowieści portretującej fazy europejskiego kalendarza.

Zdj. 18. Irena Lewińska Hanna w oratorium Haydna Pory roku

- 41 -

Irena Lewińska. Maestra śpiewu solowego

Wiosną troje bohaterów wychodzi przed dom, by pozdrowić nadchodzącą primawerę. Szymon śpiewa arię Już rolnik wesół spieszy się i zmierza do zajęć w polu; melodia, którą pogwizduje, to temat Andante z Haydnowskiej symfonii Z uderzeniem w kocioł. Po pracy tercet z chórem prosi
o życiodajny deszcz. Spełnione życzenie Hanna i Łukasz witają pieśnią
radości, śpiewaną na tle orkiestry naśladującej „szemrzące wody, skaczące
owieczki, pluskające rybki, brzęczące pszczoły, fruwające ptaki...”
Podczas upalnego Lata Hanna marzy o ożywczym chłodzie cienistego
lasu; orkiestra imituje szelest listowia, słychać bzykające owady, zawodzi
fujarka pastusza. Nagle coś mąci spokojny nastrój: Szymon, Łukasz i Hanna śpiewają o nadciągającej burzy; grzmią kotły, a błyskawice naśladują
syczące triole fletów. Po chwili ciszy wybucha nawałnica...
Jesień to roztańczone, pełne radości święto winobrania.
Zimą Hanna z Szymonem śpiewa o dokuczliwościach tej pory roku, a potem wraz z chórem intonuje popularną pieśń prządek, której towarzyszy
akompaniament naśladujący warkot kołowrotka. W swawolny ton uderza
opowieść o wykpionym przez dziewczynę szlachcicu. Utwór ten, podobnie
jak święto winobrania w Jesieni, bywa porównywany z dawnym malarstwem ukazującym życie codzienne włościanina – potomka dawnych Flamandów i Walonów.
W tym oratorium Irenie Lewińskiej przypadła główna rola. Spotkało się
z aplauzem publiczności muzycznej. Najpierw – 8 maja 1953 roku – śląscy
filharmonicy wystąpili w Bytomiu, a nazajutrz w Gliwicach. W gmachu
Filharmonii przy ulicy Sokolskiej 2 zaprezentowali się dwukrotnie w dniach
10 i 29 maja. 30 maja ich występ został powtórzony w Bielsku Białej.
Lewińska była gwiazdą i znów święciła tryumfy.
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W stronę muzyki dawnych mistrzów
Katowicka śpiewaczka podbiła serca melomanów Filharmonii Wrocławskiej i tamtejszego wybrednego krytyka – Wojciecha Dzieduszyckiego, który w miesięczniku „Odra” nr 23(80) zauważył:
Laureatka genewskiego konkursu – Irena Lewińska – odśpiewała czystym,
pięknie wyrównanym, o fletowym brzmieniu głosem 3 pieśni Karłowicza
z towarzyszeniem orkiestry i K. Szymanowskiego 4 „Pieśni kurpiowskie”
przy niezawodnym akompaniamencie prof. Piotra Łoboza. Muzykalność,
kultura i piękno, głęboko odczute podanie tekstu, stawia tę młodą artystkę
w rzędzie naszych najlepszych pieśniarek.

W 1956 roku Dzieduszycki, oceniając premierę Mozartowskiego Requiem we Wrocławiu, jeszcze raz powtórzył werdykt sprzed lat i wskazał
ścisłą czołówkę ówczesnego polskiego pieśniarstwa:
Soliści dali nam dużo satysfakcji. Wątpię, czy szukając najpilniej znaleźlibyśmy w Polsce lepszych wykonawców i lepiej dobrane głosy do oratorium, jak właśnie równe w brzmieniu i emisji, idealnie czyste w intonacji
głosy Ireny Lewińskiej, Krystyny Szczepańskiej, Bogdana Paprockiego i Edmunda Kossowskiego.

Niebawem, jako solistka grupy wokalnej zespołu „Musica antiqua”, na
scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie – dotychczas uznana mistrzyni
pieśni impresjonistycznej – wkroczyła w nową dla siebie dziedzinę i zaprezentowała kilka utworów polskiego baroku. Zygmunt Mycielski w „Przeglądzie Kulturalnym” z 22 maja 1957 roku napisał:
Irena Lewińska wykonała szereg dawnych arii z XVII i XVIII wieku. Jej
głos, o dużej, wyrównanej skali, ciepły i czysty, brzmiał bardzo pięknie, jedyne zastrzeżenia, to niewyraźna dykcja, co jednak w tych właśnie ariach
mniej raziło.

W 1966 roku dawnych mistrzów Irena Lewińska śpiewała w Lublinie
z kwintetem tamtejszych filharmoników. Anonimowy sprawozdawca „Kuriera Lubelskiego” z 26 kwietnia 1966 roku odnotował:
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Z tą samą wnikliwością w stylu XVIII w. opracowali oni koncerty solowe
(wokalno-instrumentalne) S. Szarzyńskiego Ave Regina oraz Pariendo non
gravaris; tym razem wespół z solistką, Ireną Lewińską (sopran), śpiewaczką
o długim stażu artystycznym i omalże historycznym znaczeniu w wokalistyce PRL, bowiem jako pierwsza śpiewaczka w Polsce po wojnie zdobyła
laury na międzynarodowym konkursie w 1946 r. W jej też interpretacji
usłyszeliśmy jeszcze 4 pieśni Schuberta choć wykonane już nie z młodzieńczą ekspresją, za to kulturalnie.

U kolebki muzyki barokowej
Wybitne znawstwo muzyki dawnej i najwyższą klasę w jej interpretacji
Irena Lewińska potwierdziła w 1967 roku. Przed audytorium Filharmonii
Śląskiej śpiewała partie tytułowej bohaterki w Koronacji Poppei Claudia
Monteverdiego. Orkiestrą i chórem dyrygował Karol Stryja. Dodajmy, że
katowicka artystka przyjaźniła się z profesor Nellą Anfuso, śpiewaczką oraz
muzykologiem z Florencji – specjalistką w dziedzinie pieśni starowłoskiej.
Spotykała się z nią we Włoszech i w Polsce. Korzystała z porad i konsultacji tej wybitnej znawczyni literatury i muzyki dawnych mistrzów. Wysoką
ocenę kunsztu wokalnego śpiewającej po włosku Lewińskiej wystawił
M. Józef Michałowski („Dziennik Zachodni” z 4 lipca 1967 roku):
Nie wszyscy młodzi śpiewacy operowi, którym zaproponowano udział we
wczesno-barokowej operze Monteverdiego zdolni byli sami dopracować się
właściwego stylu wykonawstwa wokalnego i pogłębionej, przemyślanej interpretacji. Najwyższą bez wątpienia kulturę wokalną i interpretacyjną zaprezentowała Irena Lewińska w tych recitatiwach i ariach, które były napisane dość wysoko dla lirycznego sopranu, jakim ta wybitna śpiewaczka,
laureatka genewska, jest w rzeczywistości. Obok niej wiele kultury i znajomości stylu wykazał, obyty już z estradą i dawną muzyką Henryk Grychnik.
Ocena ta nie dotyczy warunków głosowych pozostałych solistów. Od pięknego głosu do artyzmu wykonawczego wiedzie bowiem dość daleka droga,
na której zdobywa się pełne władanie swoim instrumentem i głęboką kulturę muzyczną.
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Koronacja Poppei napisana przez „ojca opery”, za jakiego uchodzi
Claudio Monteverdi, wymaga od śpiewaków dobrego profesjonalnego
przygotowania. Wydarzenia, na których jest oparta, osnuwa artystyczna
legenda. Poppea Sabina była drugą żoną Nerona, którą uwielbiał i w której
był zakochany. Zabił ją jednak w przypływie furii. Uchodziła za piękną,
niezwykle inteligentną i dowcipną. To ona kąpała się w mleku oślicy. Za
najbardziej wzruszający uchodzi duet Poppei i Nerona z finałowej części
wczesnobarokowego arcydzieła, którego libretto nawiązuje do starożytnych
kronik Tacyta.
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Irena Lewińska była szatynką o miłym, ujmującym wyrazie twarzy i budzącym sympatię uśmiechu. W jej szarych oczach, wyglądających zza okularów, zawsze tliła się życzliwość. Taka była na co dzień i taka pozostała
na fotografii, stojącej na honorowym miejscu w pokoju gościnnym jej
młodszej siostry Zofii, mieszkającej w Krakowie przy ulicy Królewskiej.
Gabinetowego formatu portrecik w ramce stał obok radioodbiornika. Pani
Zofia, dawniej architekt i projektant obiektów przemysłowych, słuchała
głównie nagrań i audycji z muzyką klasyczną. Do ostatnich dni życia była
kustoszem rodzinnych pamiątek starannie poukładanych w albumach, w szufladach i na regałach.
– W czasie niemieckiej okupacji razem z rodzicami mieszkałyśmy na ulicy
Kazimierza Wielkiego w Krakowie. To była kraina naszej młodości. Po
wojnie siostra wyprowadziła się do Katowic, ale do nas zaglądała co najmniej kilka razy w miesiącu. Tam ulokowała się w miejscu o pięknej legendzie; w kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego, która przed wojną stanowiła
własność Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w lokalu numer 7, w którym
poprzednio mieszkał rektor Konserwatorium Muzycznego. Mówiła, że to
mieszkanie ma muzyczną aurę.

Ponad 40 lat przed publicznością
Wśród rodzinnych archiwaliów Zofii Lewińskiej zachował się pożółkły
wycinek prasowy anonimowego recenzenta „Polski Zachodniej”, przypo- 46 -
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minający, że jej siostra już jako studentka wzbudzała podziw krytyków
muzycznych. Pochlebna publikacja ukazała się 80 lat temu, na początku
wakacji 1938 roku:
Pani Lewińska, tegoroczna absolwentka śląskiego Konserwatorium, laureatka klasy śpiewu solowego prof. Marii Gajekowej, wykonała z towarzyszeniem orkiestry dwie arie Pazia z opery „Wesele Figara” Mozarta. Wykonanie ich stało na tak wysokim poziomie, odznaczało się tak nieskazitelną
precyzją i odczuciem stylu, że zasługuje w pełni na miano artystycznej.

Pani Zofia, moja rozmówczyni, przypomina i dodaje:
– Tata był dumny z tej recenzji. Pokazywał ją znajomym i kolegom. Jego
przyjaciel profesor Stefan Stoiński, pierwszy dyrektor Teatru Operowego
w Katowicach i założyciel polskiego Instytutu Muzycznego na Śląsku, składał mu osobiste gratulacje.

Inny szacowny wycinek pochodzi z katowickiej „Trybuny Robotniczej”
i przypomina pierwszy powojenny występ sopranistki przed audytorium
tutejszej Filharmonii:
W sobotę, dnia 26 bm. o godz. 16.30 nastąpi dawno oczekiwane otwarcie
sezonu Państwowej Filharmonii w Katowicach koncertem inauguracyjnym
we własnej sali przy ul. Sokolskiej (obok Placu Wolności). Pod dyrekcją
Jana Niwińskiego wykonane będą między innymi: „Step” – Noskowskiego,
„Rapsodia Litewska” – Karłowicza, L. Różyckiego – „Krakowiak” (1-e
wykonanie). Jako solistka wystąpi znana, młoda, śpiewaczka, Irena Lewińska, która wykona 3 pieśni z tow. orkiestry, układu i pod dyrekcja F. Kulczyckiego.

Po wojnie śpiewała przed mikrofonami rozgłośni radiowej. Towarzyszyły jej orkiestry koncertujące pod batutą Włodzimierza Ormickiego oraz
Witolda Rowickiego, później przekształcone w Orkiestrę Symfoniczną
Polskiego Radia – obecnie Narodową.
Już w maju 1945 roku, po katowickim koncercie inaugurującym pierwszy muzyczny sezon w wyzwolonej Polsce, z podziwem i uznaniem o jej
talencie pisali krytycy muzyczni. Ryszard Bukowski, wtedy jeszcze po-
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czątkujący publicysta „Dziennika Zachodniego”, a w przyszłości znakomity twórca kantat i symfonii oraz wybitny pedagog Akademii Muzycznej we
Wrocławiu, napisał:
Irena Lewińska miała trudne zadanie. Pieśni Kulczyckiego nie należą do łatwych – zawierają poważne problemy; muzyczne i czysto techniczne, z których śpiewaczka wyszła z pełnym sukcesem. Jej kulturalny równy głos
sprawił na słuchaczach bardzo dodatnie wrażenie. Orkiestrą dyrygował
kompozytor, prowadząc ją sprężyście, dzięki czemu brzmiała ona czysto
i zdecydowanie.

Dnia 7 czerwca 1945 roku Lewińska wystąpiła, wspólnie z pianistą Tadeuszem Żmudzińskim, w Sali koncertowej katowickiego Konserwatorium
Muzycznego. To również była inauguracja, tym razem powojennego sezonu artystycznego szkół muzycznych, i pierwszy z cyklu recitali przez szereg lat prezentujących solistów związanych z uczelnią oraz śląsko-dąbrowskim oddziałem Związku Zawodowego Muzyków. Tutaj oklaskiwali
ją koneserzy, koledzy i młodzież akademicka. Sprawozdawca „Dziennika
Zachodniego” zanotował:
Irena Lewińska w części pierwszej zaprezentowała nam repertuar, którego
dobór świadczył o wybitnym smaku artystki. Nie zawierał on pieśni utartych z etykietą „żelaznego repertuaru”, był natomiast wyrazem dużej kultury. Usłyszeliśmy pieśni Stojowskiego, Opieńskiego, Pankiewicza (o ciekawych zwrotach melodycznych) oraz cztery pieśni przednich kompozytorów
francuskich, a mianowicie: Francka, Debussy’ego, Chaussona oraz Duparca. Repertuar ten o tak różnorodnym charakterze, pozbawiony bufonady
wokalnej postawił Lewińską przed trudnym zadaniem, lecz, jak się okazało,
całkowicie na jej siły. Zwłaszcza w „Nocturne” Francka oraz w wykonanym na bis „Synu marnotrawnym” Debussy’ego Lewińska wykazała zdumiewające wyniki swojej wytrwałej pracy nad sobą. Na pochwałę zasługuje
zachowanie tekstu oryginalnego w pieśniach francuskich.

W dniu 17 maja 1976 roku była pierwszą śpiewaczką, której recital zainaugurował działalność zakopiańskiego Muzeum im. Karola Szymanowskiego. Zostało otwarte w legendarnej willi „Atma”. Nikt tak jak ona nie
potrafił zaśpiewać Słopiewni. Uchodziła za ich niezrównaną interpretatorkę.
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Jeszcze na początku lat 80. Brała udział w krakowskich Dniach Muzyki
Sakralnej, śpiewając m.in. wyjątkowo wzruszające Ave Maria Schuberta.
Chyba po raz ostatni zaprezentowała je podczas pielgrzymki do Włoch w maju
1981 roku. Występ transmitowano do kliniki Gemelli, gdzie przebywał walczący o życie Jan Paweł II. Potem ostatecznie zrezygnowała z estrady i sal
koncertowych.
Jej śpiew polscy melomani oklaskiwali przez ponad 4 dziesięciolecia.
Była perfekcyjną i niedościgłą odtwórczynią utworów ponad 40 kompozytorów reprezentujących rozmaite epoki, zróżnicowaną wrażliwość i stylistykę.
Po uzupełnieniu studiów muzykologicznych w Paryżu i podjęciu pracy
nauczyciela akademickiego profesor Irena Lewińska stała się jednym z najwybitniejszych autorytetów kształcących młodych śpiewaków w duchu
kultury europejskiej. Obecnie jej uczniowie śpiewają dla publiczności największych teatrów operowych i filharmonii świata.

Mistrzyni i przyjaciel młodzieży
Złotymi zgłoskami zapisała się w pamięci początkujących artystów. Ich
kształceniem zajęła się tuż po otwarciu konserwatorium i liceum muzycznego w Katowicach.
15 marca 1945 roku Irena Lewińska, zachęcona przez swoją dawną maestrę profesor Władysławę Markiewiczówną, podjęła pracę jako nauczyciel
klasy śpiewu w Gimnazjum i Liceum Muzycznym, funkcjonującym wówczas przy dopiero co reaktywowanym Śląskim Konserwatorium Muzycznym, w którym profesor kapitan Faustyn Kulczycki pełnił obowiązki rektora i pracował jako dyrygent organizowanej orkiestry symfonicznej.
W 4 lata później, po powrocie z paryskiego stypendium, Irena Lewińska
związała się z krakowską Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną, gdzie
w latach 1950–1951 była asystentką w klasie śpiewu profesora Bronisława
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Romaniszyna. Od 1954 roku pracowała jako wykładowca śpiewu solowego
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.
Cieszyła się autorytetem wytrawnego znawcy pieśni francuskiej i prowadziła seminaria z tego zakresu.
W 1965 roku odbyła przewód kwalifikacyjny i otrzymała tytuł docenta.
Na stanowisku dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego w katowickiej
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej pracowała przez 2 lata, od 1967
roku. W tamtych dziesięcioleciach była także cenionym i lubianym konsultantem średnich szkół muzycznych województwa katowickiego.
W latach osiemdziesiątych współpracowała z Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu dykcji
i fonetyki.
Uczniowie zapamiętali ją jako człowieka szczególnej łagodności i dobroci o wyjątkowej kulturze osobistej.
Miała kłopoty z widzeniem. Pogłębiały się z biegiem lat. Były coraz dotkliwszą przeszkodą w życiu codziennym i w wykonywaniu zawodu. Nigdy
jednak nie myślała o rezygnacji z pracy pedagogicznej.
Do ostatnich dni prowadziła lekcje. Młodych śpiewaków przygotowywała do dyplomów, recitali i koncertów. Była dla nich nie tylko mistrzem
wskazującym drogę na sceny muzyczne, ale także osobą bliską i serdecznym przyjacielem. Taki wizerunek zapamiętali jej wychowankowie.
Zauroczona magią nut i melodii już od dzieciństwa czuła jak muzyka
wypełniała jej życie; chciała nią obdarować wszystkich ludzi. Dzięki niej ta
dziedzina sztuki – szczególnie dla niewidomych, których także zaliczała do
kręgu swych przyjaciół – stawała się pryzmatem, pozwalającym lepiej dostrzegać to, co dalekie i bliskie albo nikczemne i wzniosłe. Przekonywała,
że muzyka potrafi zastąpić „mędrca szkiełko i oko”, a jeszcze skuteczniej –
wrażliwość serca.
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– Świat albo człowieka widzimy oczyma, ale można go też oglądać przez soczewkę pięciolinii i klucza wiolinowego – przekonywała profesor Lewińska
w rozmowach z wychowankami i przyjaciółmi.

Z klasy wielkiej Maestry
Na scenach muzycznych świata i kraju śpiewają jej uczennice:

Słynąca z ładnego tembru, głosu i talentu
aktorskiego Urszula Koszut-Okruta, solistka Teatru Wielkiego w Warszawie, a później wykonawczyni pierwszoplanowych
Zdj. 19. Urszula Koszut-Okrutna
partii na wielu scenach operowych Niejako Łucja z Lammermooru,
Teatr Wielki, Warszawa 1985
miec, Europy i Ameryki.
Sławna na wielu kontynentach Krystyna Zaręba, zdobywczyni medalu
na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Marii Callas w Atenach (1878 rok), albo Leokadia Duży, ostatnia dyplomantka profesor
Lewińskiej, solistka Opery Śląskiej, laureatka konkursów krajowych
i międzynarodowych, gościnnie występująca na scenach Niemiec i Holandii, a także Operetki Warszawskiej, polskich teatrów operowych i
filharmonii.
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Zdj. 20. Maria Zientek w Halce
Stanisława Moniuszki, Opera
Śląska 1994

Maria Zientek – to sopran dramatyczny,
laureatka między innymi: „Viva il canto”,
Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu oraz III Internationaler Gesangwettbewerb der italienischen
Oper Ranieri I Cestelli Competizione
dell’Opera w Berlinie. Recenzenci podkreślają, że jej pieśniarstwo wyróżnia:
„niezwykła muzykalność i naprawdę silny,
o cudownej barwie głos – rzadkość na
polskich scenach operowych”. Przez kilkanaście lat była solistką Opery Śląskiej
w Bytomiu, a potem gwiazdą Agencji
Koncertowej „Silesia”. Idąc w ślady profesor Ireny Lewińskiej, swojej mistrzyni
pieśni symfonicznej, występuje w dziełach
oratoryjno-kantatowych, śpiewając również dla melomanów Filharmonii Śląskiej.

Tenor liryczny Piotr Beczała, związany na
stałe z operą w Zurychu, od 2000 roku
zdobywa publiczność i krytyków kolejnych teatrów muzycznych: Covent Garden
w Londynie, Opéra Bastille w Paryżu, La
Scala w Mediolanie, Staatsoper w Monachium. W grudniu 2006 roku pierwszy raz
wystąpił na deskach Metropolitan Opera
w Broadwayu; zaśpiewał księcia Mantui
w Rigoletto Giuseppego Verdiego. Taki
zaszczyt przypada w udziale tylko najwybitniejszym tenorom świata. Potem śpiewał Alfreda Germonta w Trawiacie wystawianej przez operę w Berlinie.
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Zdj. 21. Piotr Beczała jako książę
Mantui w Rigoletto, Convent Garden 2005
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Nie sposób wymienić wszystkich adeptów wokalistyki, którzy kształcili
się pod kierunkiem Ireny Lewińskiej. Z jej klasy wyszli także: Maria Kruszyńska, Henryk Gierak, Andrzej Zborowski. Udzielała konsultacji popularnej śpiewaczce Operetki Śląskiej – Elżbiecie Koniecznej.
– Ta praca cieszy i przynosi satysfakcję – wyznała kiedyś dziennikarzowi.

10 lat akompaniamentu
– Były to niezapomniane, wspaniałe lata twórczej współpracy, przez 10 lat
akompaniowałam w klasie śpiewu profesor Ireny Lewińskiej – wspomina
Magdalena Schoppa, starszy wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego. – Profesor Lewińska należała do świetnych fachowców
o rozległej wiedzy humanistycznej i muzycznej. Znała kilka języków obcych.
Posiadała imponującą znajomość literatury wokalnej, instrumentalnej i orkiestrowej. Najwyżej ceniła dzieła Jana Sebastiana Bacha, klasyków wiedeńskich, romantyków niemieckich oraz twórczość Karola Szymanowskiego.
Była miłośniczką i gorącą propagatorką muzyki francuskiej. Przez szereg
lat na wydziale wokalnym Akademii Muzycznej prowadziła zajęcia, na których ze studentami opracowywała utwory Faurégo, Lully’ego, Duparca,
Chaussona, Weckerlina, Debussy’ego czy Poulenca. Organizowała koncerty muzyki francuskiej na terenie uczelni i poza nią. Zawsze podkreślała, że
najtrudniejszą formą wykonawczą jest recital pieśni z towarzyszeniem fortepianu. Przywiązywała ogromną wagę do akompaniamentu. Z uznaniem
i szacunkiem wyrażała się o roli pianisty współtworzącego utwór wokalny.
Była perfekcjonistką. Nie uszła Jej uwagi najdrobniejsza pomyłka ani w tekście literackim, ani muzycznym, zarówno w linii melodycznej, jak i w partii
fortepianu. Irena Lewińska zwracała uwagę na dokładność wykonania – artykulację, tempo, styl i charakter utworu. Zachęcała swoich studentów do
uprawiania sztuki wokalnej na najwyższym poziomie. Wymagała od nich
systematycznej pracy, zaangażowania i wszechstronnego zainteresowania
muzyką. W procesie nauczania nie ograniczała się do utworów wokalnych.
Od swoich podopiecznych wymagała rzetelnego i wnikliwego poznania
twórczości kompozytora, jego stylu. Ogromna wiedza i urok osobisty Ireny
Lewińskiej wywarły duży wpływ na moją osobowość i rozwój muzyczny.

W 1946 roku, na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Genewie (Concours de Genève), Irena Lewińska zajmuje drugie miejsce –
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pierwszego wtedy nie przyznano. Odtąd datuje się jej przyjaźń z uczestniczącą w tym konkursie skrzypaczką Wandą Wiłkomirską, której Joanna
Rawik poświęciła książkę Maestra. Wspomina tam też o Irenie Lewińskiej.
A pani Magdalena dodaje:
– Pani profesor lubiła też opowiadać o serdecznej znajomości i współpracy
artystycznej z Klarą Langer-Danecką, miłych kontaktach z Henrykiem Czyżem, Andrzejem Hiolskim i innymi kolegami. Chętnie wracała pamięcią do
okresu studiów wokalnych w Paryżu oraz do licznych występów, między innymi w koncercie inaugurującym powojenną działalność Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Ars educandi
Wychowawcze i dydaktyczne sekrety nauczania profesor Ireny Lewińskiej odsłania jej studentka Aldona Komorowska, która swojej nauczycielce poświęciła pracę magisterską:
Dzięki temu, że sama przez długie lata należała do grona wybitnych śpiewaczek, potrafiła przygotować swoich absolwentów do trudnej, ale pięknej
pracy artysty-śpiewaka. Niesłychana aktywność i zainteresowanie nowymi
prądami w sztuce pozwalały jej prowadzić do końca efektywną pracę pedagogiczną. W pracy ze studentami zawsze podkreślała, że najważniejszy jest
uczeń, jego osobowość i wrażliwość.
Ponieważ śpiew jest jedyną w swoim rodzaju dziedziną muzyki, jego nauczanie wymagało specyficznych metod. Podstawą osiągnięcia dobrych rezultatów dydaktycznych była umiejętność dotarcia z odpowiednimi wskazówkami do każdego studenta. Metody pracy dydaktycznej były zawsze indywidualnie dobrane, jednym z jej elementów było nawiązanie partnerskich, a nawet przyjacielskich kontaktów na linii pedagog – uczeń. Każda
lekcja (szczególnie ta, która odbywała się w mieszkaniu profesorki przy ulicy Dąbrowskiego ) rozpoczynała się od rozmowy. Częstymi były zatem pogaduszki przy herbacie, wspominające czasy pobytu we Francji, pierwszych
koncertów i recitali w filharmoniach całego kraju. Irena Lewińska interesowała się swoimi studentami, nie tylko ich problemami wokalnymi, ale rów-
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nież tymi, które przynosiło życie. Podkreślała często, jak istotną sprawą dla
śpiewaka jest umiejętność oderwania się od przykrości dnia codziennego,
aby nauczyć się przekazywania i przeżywania głębi emocji, którą zawiera
w sobie utwór muzyczny. Technika wokalna miała być podstawowym, aczkolwiek nie jedynym elementem osiągnięcia dobrego przekazu muzyki do
odbiorcy.

Ze wspomnień primadonny, diwy bytomskiej opery
– Nawet po ukończeniu Akademii bywałam u pani Profesor raz albo dwa
w tygodniu – opowiada Leokadia Duży, solistka Opery Śląskiej. – Polubiłyśmy się bardzo i przypadłyśmy sobie do gustu, choć na początku wcale za
sobą nie przepadałyśmy. Ostatnio odwiedziłam panią Profesor na kilka dni
przed śmiercią.
– Tamto spotkanie? Pamiętam bardzo dobrze. To było na Dąbrowskiego
w mieszkaniu pani Ireny. Śpiewałam walc Musetty z drugiego aktu „Cyganerii” Pucciniego; zaproponowała kilka cennych korekt. Potem wspólnie
z naszą akompaniatorką panią Madzią spędziłyśmy miłe chwile przy kawie
i ciasteczku. Gospodyni miała dobre samopoczucie, czemu sprzyjała słoneczna majowa pogoda. Dbała o wesołą atmosferę. Były ploteczki, anegdotki, no i to i owo o muzyce.

Leokadia Duży była ostatnią dyplomantką profesor Ireny Lewińskiej.
Wciąż jako solistka śpiewa na scenie Opery Śląskiej. Jako najmilej wspominane role wymienia: Adelę z Zemsty nietoperza oraz Zelinę z Don Giovanniego Mozarta.

„Mieliśmy zbyt zielono w głowie”
W przerwie pomiędzy próbami w berlińskiej operze opowiada Piotr Beczała, sławny tenor i największa od wielu lat gwiazda scen operowych
świata, odtwórca Alfreda Germonta w Traviacie, utrwalonej przez FARAO
Classics i nominowanej do międzynarodowej nagrody Grammy 2008 w kategorii najlepsza opera:
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– Była moją pierwszą nauczycielką śpiewu. Lekcje odbywały się w jej
mieszkaniu. Kiedy wszedłem tam po raz pierwszy, byłem onieśmielony wystrojem tego salonu, a i pani Profesor, co do joty spełniała moje wyobrażenia o wielkiej Maestrze-nauczycielce śpiewu. Jako że nie znałem żadnej arii
operowej, a było to jakoś po świętach, zaśpiewałem kilka kolęd i tak zaczęła
się nasza praca. W gościnnych progach mieszkania przy Dąbrowskiego na
II piętrze śpiewałem aż do egzaminu wstępnego na Akademię Muzyczną.
Potem już jako student przez dwa lata byłem w klasie Profesor Lewińskiej.
Miała do mnie świętą cierpliwość i z perspektywy moich dzisiejszych doświadczeń uważam, że wtedy mieliśmy jeszcze zbyt zielono w głowie, aby
właściwie zrozumieć Jej uwagi. Była jednym z niewielu pedagogów, którzy
osobiście poznali warunki pracy artystycznej poza granicami Polski. Wiedząc jak pracują muzycy w innych krajach Europy, starała się kształtować
naszą świadomość wokalną i artystyczną w oparciu o standardy międzynarodowe. Jej kłopoty ze wzrokiem, w jakiś tajemniczy sposób przekładały się
na niezwykłą wrażliwość słuchową, potrafiła wychwycić najdrobniejszy
niuans i nie można było jej zwieść żadnym trikiem; ona słyszała zamiast widzieć! Miała do mnie słabość i była mi bardzo życzliwa, nawet wtedy, gdy
po zredukowaniu liczby studentów Jej klasy przeniosłem się na lekcje Profesora Ballarina, u którego później zrobiłem też dyplom. Zawsze służyła mi
radą i dobrym słowem, co ogromnie sobie ceniłem! Moją biografię artystyczną wielokrotnie porównywano z życiorysem wielkiego tenora niemieckiego Fritza Wunderlicha. W naszych CV jest jedno niewątpliwe podobieństwo – tak jego, jak i moją pierwszą nauczycielką była prawie niewidoma
śpiewaczka!

Moderatorka i pocieszycielka
– Pani docent Lewińska to doskonały pedagog, rozumiejąca niepokoje
śpiewaka, potrafiła wesprzeć wskazówkami i cennymi radami takiego jak ja
wątpiącego w siebie debiutanta – powiedziała Krystyna Zaręba, uczennica
profesor Lewińskiej, ponad 40 lat temu wracająca ze srebrnym medalem
zdobytym w Atenach na Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym im.
Marii Callas.
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Nie wszyscy mieli okazję
W albumie z pamiątkowymi fotografiami doktor Aleksandry Różyckiej,
dawniej wykładowcy języków romańskich w Akademii Muzycznej im.
Szymanowskiego, przetrwała fotografia z 1987 roku, na której oglądamy
profesor Irenę Lewińską tańczącą podczas uczelnianego balu.
– Spotykałyśmy się w Akademii. Prowadziłyśmy rozmowy kurtuazyjne. Tym
niemniej mile ją wspominam jako pogodną osobę. Była w tym czasie kobietą
niewysokiego wzrostu, pulchną i w okularach. Uczestniczyłyśmy w balu
karnawałowym zorganizowanym przez studentów wokalistyki. Jest uwieczniona na zdjęciu z tego wydarzenia. Tańczy ze studentem Adamem Myrczkiem, obecnie aktorem teatru w Bielsku-Białej.

Zdj. 22. Profesor Irena Lewińska na balu Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej 1987

Wiele osób zna profesor Lewińską z widzenia lub ze wspomnień.
– Ja niestety poznałam profesor Lewińską już, jak słabo widziała, i to właśnie Halinka Skubis była jej przewodnikiem, gdy uśmiechnięte i rozgadane
przy chodziły do Akademii z Dąbrowskiego – mówi Anna Kauczka, sekretarka rektoratu tej uczelni.
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Ze wspomnień Funi i jej córki
W mieszkaniu przy Dąbrowskiego Irenę często odwiedzała, mieszkająca
nieopodal przy Plebiscytowej, Stefania Szewczykowa, żona pisarza; przez
męża, katowickich poetów, literatów i artystów nazywana Funią.
– Łączyła je serdeczna przyjaźń – mówi Grażyna Barbara Szewczyk, córka
Stefanii. – Zawsze miały sobie coś do opowiedzenia i powspominania.
Poznały się w dzieciństwie. Do ożywionych rozmów obu pań chętnie przyłączał się mój ojciec, który do pani Ireny odnosił się z ogromnym szacunkiem
i sympatią. W redagowanych przez niego „Poglądach” z 1973 roku zamieścił jej kolorowe zdjęcie, dołączając krótki biogram napisany przez profesora Leona Markiewicza. Po śmierci mamy pani Irena również i mnie często
zapraszała na domowe koncerty noworoczne.

Wśród ludzi z białą laską
Zawsze wzruszał ją los ludzi słabszych i biednych. Do katowickiej siedziby Polskiego Związku Niewidomych, którego członkiem była od 1985
roku, przybywała w towarzystwie studentów wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Towarzyszyli jej między innymi
Maria Zientek, sopran, i Piotr Beczała, później światowej sławy tenor operowy. Chciała, aby życie inwalidów wzroku było piękniejsze i weselsze.
Dzięki niej co kilka tygodni można było tam posłuchać recitali młodych
pieśniarzy. Zachęcała do śpiewu i gry na instrumentach. Nauczała przeżywania i rozumienia muzyki. Niejeden spośród ludzi z białą laską stał się
prawdziwym melomanem. Przekonywała, że muzyka łagodzi obyczaje, a człowieka niepełnosprawnego uczy odporności na stresy. Zwykła mawiać:
„Życie ich nie rozpieszcza!”
Należała do osób o ogromnym uroku osobistym. Dzięki niej spotkania
z muzyką miały kameralny, domowy charakter. Umiała stworzyć klimat,
jaki panuje wśród członków szanującej i kochającej się rodziny. W ostatnich latach życia pełniła funkcję honorowego prezesa katowickiego Klubu
Miłośników Sztuki. Marzyła, aby życie ludzi z dysfunkcjami widzenia było
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piękniejsze i weselsze; nauczyła ich kochać muzykę. Wiedziała, że jest to
magiczne panaceum na uciążliwości życia codziennego.
Żegnając ją, na świeżo usypanej mogile złożyli wiązankę kwiatów z dedykacją: „Narodziła się po to, aby być z innymi”.

Złowróżbna jaskółka snu
W poniedziałek, po lekcji, która upłynęła w miłym nastroju, studentka
Maria Zientek wracała do domu pełna optymizmu. Miała coraz lepsze wyniki, robiła postępy, które zadowalały profesor Lewińską, i tamtego majowego zmierzchu z przyjemnością oddała się marzeniom o dyplomie akademickim, do którego pozostał już tylko jeden rok.
Krzątała się po mieszkaniu, zerknęła na ekran telewizora, przejrzała
prasę i szykowała się do wieczornej toalety. Nagle odczuła mocny i paraliżujący ból zęba. Był tak obezwładniający, że musiała się położyć. Obolałą
twarz wtuliła w poduszkę. Nie pomagały żadne specyfiki podawane przez
mamę. Nie potrafi powiedzieć, jak długo się męczyła. Rano, po przebudzeniu, nie mogła uwierzyć, że wczorajsze, traumatyzujące dolegliwości były
realnym doznaniem, a nie przywidzeniem.
Maria Zientek mówi o swej profesorce, że była jej bliska jak matka.
Niewielu pedagogów potrafi przywiązać do siebie swych wychowanków.
Irenie Lewińskiej to się udawało. Znały się od kilku lat. We snach nigdy
jednak studentka swej Maestry nie widywała.
Pewnej nocy, u schyłku kwietnia 1992 roku, obudziła się nagle z męczącą świadomością tego, co przed chwilą śniła. Szły obok siebie. Pomagała niewidomej Profesor, wskazując drogę i służąc ramieniem. Takiego obrazu dobrze znanej sobie osoby nigdy nie widziała; cała w czerni, nienaturalnie milczała i wyglądała jak pomniejszony woskowy posążek. Napięte,
skupione i ostrożne brnęły przez plątaninę torowisk tramwajowych i asfaltowych wykrotów. Swojej bezradnej podopiecznej dodawała otuchy. Sama
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strwożona prosiła o zachowanie spokoju. Mówiła, że lada chwila dojdą.
Upewniała, że zaraz będą na drugiej stronie. Pani Profesor milczała.
Studentka była roztrzęsiona i nazajutrz nie potrafiła ukryć niepokojących wizji przed bohaterką nocnego koszmaru. Wtedy uznały to za znak,
ale niebawem skojarzyły go z krótkotrwałymi dolegliwościami, jakie odczuła wrażliwa artystka po pewnym przykrym przeżyciu w miejscu pracy.
Chłodne ramiona grozy, towarzyszące sennym marom, ku Marii Zientek ponownie wyciągnęły się we wtorek, gdy jako pierwsza przekroczyła
próg mieszkania przy Dąbrowskiego, a swą ukochaną Panią Profesor ujrzała martwą na podłodze.

Ostatnie słoneczne popołudnie
Poniedziałkowa lekcja śpiewu przebiegała jak zwykle, może nawet trochę bardziej pogodnie niż zazwyczaj, bo rozpoczęła się po obiedzie, którym profesor Irena Lewińska podejmowała swego starszego brata, Macieja,
przyjeżdżającego do niej z Sosnowca, gdzie przez długie lata pracował w parafii św. Andrzeja Boboli. Lubił pożartować. Zawsze wprawiał ją w dobry
nastrój i pomagał zapomnieć o kłopotach towarzyszących utracie wzroku.
To było ostatnie słoneczne popołudnie Ireny Lewińskiej – 26 maja 1992
roku.
Gdy pod wieczór rozstawała się ze swoją studentką Marią Zientek, nic
nie zapowiadało katastrofy. Wręcz przeciwnie – uczennica zapamiętała, że
pani profesor była pełna wigoru, wesoła i promienna.
Nazajutrz, po południu o umówionej godzinie, Marię Zientek i Magdalenę Świtaj, od kilku chwil nerwowo przyciskające guzik milczącego domofonu, z minuty na minutę ogarniały najgorsze przypuszczenia. Zaniepokojone zadzwoniły do sąsiadki. Stojąc już pod drzwiami mieszkania, dosłyszały głośno grający telewizor. Z wnętrza nikt nie odpowiadał ani na
dzwonek u drzwi, ani na telefon. Dłużej nie można było się wahać. W po- 60 -
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śpiechu przeszukiwały zakamarki pamięci i notesiki w torebkach. Odnalazły adres i numer telefonu krewnych Ireny Lewińskiej. Tymczasem nadjechało pogotowie ratunkowe i policjanci.
Oględziny wykazały, że docent Lewińska przed kilkunastu godzinami
zmarła na zawał serca.
– Gdy opuszczałam progi jej mieszkania, zawsze odprowadzała mnie aż
na klatkę schodową. Byłam już na półpiętrze, a ona jeszcze stała w otwartych drzwiach, żegnała mnie podniesioną dłonią i powtarzała: „Bądź
zdrowa! Bądź zdrowa!” Minęło już wiele lat od naszego ostatniego spotkania, a ten obraz jak żywy wciąż tkwi w mojej pamięci – wspomina Maria Zientek.

Pożegnanie
Zmarła w 47. rocznicę swego debiutu na scenie Filharmonii Śląskiej –
26 maja 1992 roku w swoim mieszkaniu przy ulicy Dąbrowskiego w Katowicach.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
dnia 2 czerwca 1992 roku w Krakowie, na
cmentarzu Rakowickim. Wielka artystka –
niezrównana mistrzyni pieśni klasycznej –
została pochowana w grobowcu rodziny
Lewińskich, nieopodal mauzoleum Matejków. Msza św. w jej intencji rozpoczęła
się pieśnią Panis angelicus Cezarego
Franka. Śpiewała Maria Zientek, która
uczestniczyła w ostatniej lekcji docent
Ireny Lewińskiej.

Zdj. 23. Grobowiec Lewińskich,
Kraków, Cmentarz Rakowicki

Koncelebrowane nabożeństwo odprawili księża: prałat Józef Janson, Marian
Skoczowski i Zbigniew Maciej Lewiński
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(starszy brat Ireny). Śpiewały studentki zmarłej nauczycielki: Sabina Olbrich, Aleksandra Stokłosa i Maria Zientek.
W pogrzebie uczestniczyli artyści i pedagodzy: profesorowie Michalina
Growiec, Andrzej Jasiński i Jan Wincenty Hawel, ówczesny rektor katowickiej Akademii, oraz Halina Czerny-Stefańska, Maria Vardi-Morbitzerowa z Krakowa i Henryk Woźnica z Katowic. W ostatniej drodze swojej dozgonnej przyjaciółce towarzyszyła też Stefania Szewczykowa wraz
z córką Grażyną. W imieniu środowiska akademickiego i artystycznego
pożegnał zmarłą Jan Wincenty Hawel. Powiedział m.in.:
– Jej życie wypełniała muzyka. Ona nadawała mu sens. W sposób fascynujący prowadziła lekcje śpiewu, a swoją wiedzą i wielkim doświadczeniem
gotowa była dzielić się z każdym, komu nieobojętne były tajniki Polihymnii.

Nazajutrz, w środę, 3 czerwca tamtego pamiętnego roku kolejna Msza
św. w intencji Ireny Lewińskiej została odprawiona w katowickiej katedrze
Chrystusa Króla. Uroczystości żałobne zakończyła Msza św. celebrowana
w intencji Zmarłej w sosnowieckim kościele katedralnym pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP. Jak pamiętamy, parafia ta jest miejscem urodzenia
artystki.

Sosnowieckie pamiątki
Na cmentarzu katedralnym przy
ulicy Smutnej (boczna: Alej Mireckiego), w duszpasterskiej krypcie kaplicy „Poległym Bohaterom
Śląska” został pochowany starszy
brat śpiewaczki – ks. Zbigniew
Maciej Lewiński. Zmarł 3 stycznia
Zdj. 24. Grób ks. Zbigniewa Macieja
Lewińskiego
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1999 roku. Był długoletnim duszpasterzem parafii św. Andrzeja Boboli
w Sosnowcu i emerytowanym proboszczem diecezji częstochowskiej. On
także urodził się nad Przemszą 9 listopada 1915 roku. Parafianie zapamiętali, że śpiewał mocnym i dźwięcznym tenorem. Jego ojcem był Aleksander Lewiński, obdarzony nadzwyczajnym basso profondo, a matką pianistka Janina Lewińska z Zawadów (1890–1917).
Jej grób, dziś niestety zlikwidowany, jeszcze kilka lat temu znajdował
się kilkadziesiąt metrów dalej, w jednej z pobliskich alejek.
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Henryk Szczepański, rocznik 1945, urodzony w Holzminden nad Wezerą (Dolna Saksonia), absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarz,
eseista i reporter, członek zwyczajny Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
W latach 70. XX wieku jako felietonista debiutował na antenie wrocławskiej Rozgłośni Polskiego Radia (w redakcji Jadwigi Skotnickiej);
potem na łamach „Kultury Dolnośląskiej” i tamtejszych dzienników. W tym
czasie pisał scenariusze i reżyserował popularne widowiska artystyczne
prezentowane na scenie Hali Ludowej we Wrocławiu, na estradach „Pod
Iglicą” i w „Pergoli” sąsiadującej z Parkiem Szczytnickim.
Znany m.in. z łamów dawnego krakowskiego „Przekroju”, magazynu
„Zwierciadło”, „Dziennika Zachodniego”, „Gazety Wyborczej” i innych
czasopism. Aktualnie stały współpracownik miesięcznika „Śląsk” i publicysta „Kroniki Katowickiej”.
Maestra śpiewu solowego jest swego rodzaju uzupełnieniem książkowej edycji Gwiazd i legend dawnych Katowic, w 2015 roku opublikowanych nakładem katowickiego Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”.
Szczepański odkrywa i animuje białe plamy na historycznej mapie śląskozagłębiowskiego regionu. Od ponad 30 lat jest zauroczony opisywaniem dziejów Śląska – tego na wschodnim, jak i na zachodnim brzegu Odry. Nurtują go nieznane sekrety dawnych mieszkańców tych okolic, zapomnianych krajobrazów i wydarzeń.

