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„Dzisiaj mia!am […] audiencj" prywat-
n# u Ojca $wi"tego. […] Tego do %mierci 
nie zapomn". Mówi! ze mn#, pozdrawia-
j#c mnie s!owami polskimi «niech b"dzie 
pochwalony» itd…, potem widz#c, &e 
mówi" po w!osku, ucieszy! si" moj#, jak 
twierdzi!, wspania!# w!oszczyzn# – dalszy 
ci#g rozmowy by! ju& po w!osku. Cudow-
na, uduchowiona twarz […] z wszystkimi 
rozmawia! w ich j"zyku” – opisywa!a Ada 
Sari swoj# wizyt" w letniej rezydencji pa-
pieskiej w Castel Gandolfo w roku 1957. 

Papie&em by! wtedy Pius XII. Zapewne 
Ada Sari nawet nie %ni!a, &e 21 lat pó'niej 
Ojcem $wi"tym zostanie Karol Wojty!a, 
rodem z Wadowic, tak jak ona.

Jadwiga Leontyna Scheuer urodzi!a si" 
w Wadowicach 29 czerwca 1886 roku. 
Trzy lata pó'niej jej ojciec, Edward Scheu-
er, doktor praw, absolwent Uniwersytetu 
Jagiello(skiego, zmieni! ca!ej rodzinie 
nazwisko na Szayer i, po przeprowadz-
ce do Starego S#cza, otworzy! kancelari" 
prawn#. Szybko zdoby! zaufanie i autory-
tet w%ród mieszka(ców. Zosta! radnym, 

a nast"pnie wieloletnim burmistrzem 
miasteczka. Sze%ciorgiem dzieci (Jadwiga 
mia!a czterech braci i siostr") zajmowa!a 
si" matka, Franciszka, z domu Chybi(-
ska, siostra stryjeczna s!awnego muzyko-
loga Adolfa Chybi(skiego.

W wieku sze%ciu lat Jadwiga zacz"!a 
nauk" w ludowej szkole &e(skiej, pro-
wadzonej przez siostry klaryski, a pod 
okiem matki uczy!a si" gry na fortepia-
nie. Po roku da!a pierwszy publiczny  
wyst"p na lokalnej imprezie dobroczyn-
nej. Do gimnazjum chodzi!a w Cieszynie 
i w Krakowie – i tu, jeszcze jako gim- 
nazjalistka, zacz"!a si" uczy) %piewu. 
Po maturze wróci!a do Starego S#cza, 
ale dalej kszta!ci!a g!os, doje&d&aj#c do  
Nowego S#cza na lekcje u sióstr Szyra-
jew. W 1905 roku rodzice wys!ali j# do 
Wiednia na dwuletni# nauk" w prywat-
nej szkole hrabiny Pizzamano. Program 
zaj") obejmowa! m.in. %piew, taniec, mu-
zyk", kurs dobrych manier i wykwintnej 
kuchni, ha* ozdobny i rysunek. Oczy-
wi%cie Ada koncentrowa!a si" na lek-
cjach %piewu i fortepianu. W nagrod"  
za post"py powierzono jej tytu!ow# par-
ti" w operetce Edmonda Audrana „Lalka”, 
wystawianej przez uczennice w salonie 
ksi"&nej Lichtenstein. Sukces umocni! 
m!od# adeptk" wokalistyki w postano-
wieniu, aby uczy) si" dalej. Przekona- 
!a do tego pomys!u rodziców, a ci ni-
gdy nie szcz"dzili pieni"dzy na edukacj" 
dzieci.
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W owych czasach (ale chyba niewiele 
si" dzi% zmieni!o) prym wiod!a w!oska 
szko!a %piewu. Kto &yw, jecha! do W!och 

i tam szuka! naj- naj- najlepszego pe-
dagoga. Jadwiga Szayer w towarzystwie 
ojca zjawi!a si" w Mediolanie, na prze-
s!uchaniu u profesora Antonia Rupnic-
ka. Za%piewa!a ari" Rozyny. Profesor 
pochwali! j# za intonacj", ale mia! za-
strze&enia do si!y g!osu. Stwierdzi! na-
wet, &e lepiej s!ycha) bzyczenie muchy, 
lataj#cej akurat wokó! &yrandola. Mimo 
w#tpliwo%ci, przyj#! dziewczyn" do gro-
na swoich uczniów, a wkrótce zdolna, 
pracowita Polka traktowana by!a niemal 
jak cz!onek rodziny Rupnicków. 
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Po dwóch latach )wicze( i budowania 
repertuaru maestro Antonio uzna!, &e 
Szayerówna jest gotowa do wyst"pu na 
wielkiej scenie. 

Debiutowa!a parti# Ma!gorzaty w ope-
rze „Faust” Gounoda w Teatro Nazionale 
w Rzymie w roku 1909, przyjmuj#c pseu-
donim artystyczny „Ada Sari” – Ada to 
proste zdrobnienie imienia „Jadwiga”, 
Sari – w!oskobrzmi#ca wariacja na temat 
nazwiska. 

Kariera Ady Sari rozwija!a si" zrazu 
powoli, acz konsekwentnie. Pisa!a do 
rodziny: „Podoba si" mój g!os tak, &e si" 
zastanawiam, co ci ludzie znowu w nim 
widz# takiego cudownego. Tutaj trzeba 
przynajmniej 5-10 audycji zrobi), aby co% 
dosta). Mnie nazywaj# fortunata, czyli 
szcz"%liwa, bo uda!o si" po pierwszej au-
dycji tak# propozycj" otrzyma)”.

Dostawa!a anga&e do kolejnych niezli-
czonych w!oskich teatrów, pilnie )wiczy!a, 
&eby utrzyma) g!os w %wietnej dyspozycji 
i poszerzy) repertuar. Jej jasny, ruchliwy 
sopran najlepiej sprawdza! si" w partiach 
koloraturowych, za% znakomite kreacje 
wokalne i opinia sumiennej, &yczliwej dla 
innych %piewaków partnerki sprawi!y, &e 
wkrótce posypa!y si" propozycje z ca!ej 
Europy i obu Ameryk. Polacy mogli j# 
po raz pierwszy podziwia) w roku 1914 
w Teatrze Wielkim w Warszawie, w partii 
Gildy w „Rigoletcie” Verdiego.

.UöORZD�NRORUDWXU\

Co prawda, lepiej by) pierwsz# Ad# 
Sari ni& drug# Adelin# Patti, ale po- 
równanie do s!ynnej XIX-wiecznej w!o-
skiej divy, koloratury wszech czasów,  
z pewno%ci# nobilitowa!o artystk" z No-

wego S#cza, podobnie jak porównania 
do Marii Malibran czy Selmy Kurz (nota 
bene Polki z Bielska-Bia!ej). Je%li za% 
chodzi o zas!ugi dla rozs!awiania Polski  
w %wiecie, Sari by!a drug# Helen# Mo-
drzejewsk#.

Kamieniem milowym w karierze „S!o-
wika znad Skawy” okaza! si" w roku 1923 
anga& do mediola(skiej La Scali do partii 
Królowej Nocy w „Czarodziejskim +ecie” 

Mozarta. Dyrygentowi, samemu Arturo 
Toscaniniemu, tak zale&a!o na polskiej 
%piewaczce, &e kilkakrotnie przek!adano 
dat" premiery, aby Sari mog!a si" wywi#-
za) z zawartych wcze%niej kontraktów.  
W ostatniej chwili uczy!a si" nowej w!o-
skoj"zycznej wersji swoich arii, ale zd#-
&y!a opanowa) tekst. Pasmo triumfów 
trwa!o a& do wybuchu drugiej wojny 
%wiatowej. Ada wyst"powa!a z najwi"k-
szymi gwiazdami muzyki – dyrygenta-
mi (Tullio Sera,n, Sergiusz Kusewicki), 
%piewakami (Beniamino Gigli, Mattia 
Battistini, Auderliano Pertile) i instru-
mentalistami (skrzypek Fritz Kreisler, 
wiolonczelista Pablo Casals, pianista 
Wilhelm Backhaus). Publiczno%) okla-
skiwa!a wykonywane przez ni# g!ówne 
partie sopranowe w takich operach, jak 
„Uprowadzenie z seraju”, „Hugenoci”  
i „Prorok” Meyerbeera, „Demon” Ru-
binsteina, „Rycersko%) wie%niacza” Ma-
scagniego, „Pajace” Leoncavalla, „-aïs” 

Masseneta – w sumie ponad trzydzie%ci 
ról o najwy&szej trudno%ci technicznej, 
wymagaj#cych tak&e umiej"tno%ci ak-
torskich. Oprócz tego opanowa!a oko!o 
czterystu pie%ni, a jej recitale kameralne 
by!y popisem interpretacyjnej wra&li-
wo%ci. $piewa!a w jedenastu j"zykach  
i s!yn"!a z doskona!ej dykcji – uwa&a-
!a, &e to podstawowe narz"dzie w pracy 
%piewaka.
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W po!owie lat 30., czuj#c, &e zbli&a 
si" zmierzch jej mo&liwo%ci wokalnych, 
zacz"!a my%le) o stabilizacji zawodowej  
i &yciowej. Mediola(ski apartament, ho-
tele i walizki zamieni!a na mieszkanie  
w Warszawie. Ograniczy!a wyst"py; zaj"!a 
si" prac# pedagogiczn#. Pierwsz# uczen-

nic", Lidi" Abti-Ring, przyj"!a w roku 
1936. .wier) wieku pó'niej Lidia, wtedy 
ju& do%wiadczona solistka teatrów amery-
ka(skich, zaprosi!a Ad" Sari do USA, aby 
uczy!a w nowo otwartej przez ni# szkole 
%piewu. 

Okupacj" Ada Sari sp"dzi!a w Warsza-
wie, utrzymuj#c si" z lekcji. W Powstaniu 
Warszawskim sp!on"!a wi"kszo%) jej do-
bytku. Ostatni raz za%piewa!a na scenie  
5 maja 1946 roku w Operze Dolno%l#skiej 
we Wroc!awiu parti" Gildy. 

Zmar!a 12 lipca 1968 wskutek ataku 
serca w czasie… wypoczynkowego po-
bytu w Ciechocinku. By!a tam z Wand# 
Wermi(sk#, która trzyma!a j# za r"k" na 
szpitalnym !o&u %mierci. Ada Sari zosta!a 
pochowana w Alei Zas!u&onych na Sta-
rych Pow#zkach. Grób zdobi wybrana 
przez sam# artystk" rze'ba, przedstawia-
j#ca j# jako Królow# Nocy.

:HVWDOND�V]WXNL

„[…] przez dwadzie%cia pi") lat &y!am 
na kufrach i w hotelach, gdzie&bym wi"c 
mia!a czas na dziecko?” – powiedzia!a 
pewnemu dyrygentowi, który jej uczen-
nic" nazwa! „cudownym dzieckiem Ady 
Sari”. Uwa&a!a swój zawód za powo!anie 
– powo!anie do sztuki, do muzyki – po-

równywalne z kap!a(stwem. Powtarza-
!a uczennicom: „Pami"taj, &e %piew jest 
zazdrosny. On ci musi zast#pi) i m"&a, 
i kochanka, i ojca, i syna. Je%li zdradzisz 
%piew, to on ci" te& zdradzi. Sztuka jest 
zazdrosna i nie znosi &adnej konkuren-
cji. Je&eli artystka zdradzi sztuk", sztuka 

natychmiast si" zem%ci ju& tego samego 
wieczoru na scenie”.

Nie za!o&y!a w!asnej rodziny, ale by!a 
bardzo zwi#zana z rodzinami dwóch 
braci, a przede wszystkim – z uczenni-
cami, które nie tylko przychodzi!y na 
lekcje, lecz by!y zapraszane na imieniny 
Maestry, opowiada!y o swoich k!opo-
tach, wspólnie kucharzy!y. Korzystaj#c 
z przepisów kulinarnych, zbieranych  
w ró&nych krajach przy okazji koncertów, 
Ada Sari lubi!a gotowa), a tak&e, a jak&e 
je%). Jej specjalno%ci# by!y ciasteczka – 
kwadraciki z kruchego ciasta, ozdobione 
kon,turami, owocami lub kremem.

Jako wyk!adowca warszawskiej Pa(-
stwowej Wy&szej Szko!y Muzycznej prze-
sz!a na emerytur" w 1959 roku, ale nadal 
przyjmowa!a studentów na konsultacje 
i prywatne lekcje, od rana do wieczora. 
Nad fortepianem widnia! napis: „Zanim 
zaczniemy lekcj", prosz" po!o&y) 50 z!”. 
By! to apel do uczniów, aby dobrze wy-
korzystali ka&d# chwil" nauki. 50 z! to  
w latach 60. by!a spora suma. Do%) przy-
pomnie), &e bochenek popularnego chle-
ba kosztowa! 4 z!.

Poza opowie%ciami uczennic, nie mia-
!a wi"kszego kontaktu ze „zwyk!ym &y-
ciem”. Nie orientowa!a si" w cenach to-

warów. Mia!a w!asn# krawcow# i szewca. 
Na wakacje wyje&d&a!a najch"tniej do 
uzdrowiska w Maria(skich /a'niach 
(Czechy) lub w Ciechocinku. Do teatru 
chadza!a w eskorcie m!odego wielbicie-
la, Bogus!awa Kaczy(skiego, który na-
wet odziedziczy! cz"%) dokumentacji jej 
kariery. Do dyspozycji mia!a samochód 
z szoferem, zapewniany przez Minister-
stwo Kultury i Sztuki.

Do trumny Ady Sari, zgodnie z jej &y-
czeniem, w!o&ono ta%m" z nagran# przez 
ni# ari# Rozyny z „Cyrulika sewilskiego”. 
Halina Mickiewiczówna, któr# Maestra 
uzna!a za kontynuatork" swojej sztuki 
wokalnej, wyg!osi!a mow" po&egnaln#. 
W testamencie dosta!a bibliotek" nuto- 
w# legendarnej %piewaczki. Z rzeczy  
osobistych nauczycielki wzi"!a na pa-
mi#tk" drewnian# rze'bion# kapliczk" 
góralsk#.

3U]HSLV�QD�EHOFDQWR

Krytycy pisali o Adzie Sari: „G!os jej 
jest spr"&yn# ze z!ota, która ma gi"tko%) 
stali”, „Wszystko powietrze, jakie przez 
krta( przechodzi, zamienia si" w d'wi"k 
i ani jeden atom nie uchodzi martwo  
w formie przydechu”, „Jest ona mistrzy-
ni# ornamentyki, jest zupe!n# rewelacj# 
w trylach, a jej crescenda s# czym% nie-
bywa!ym”. 

Wy%mienit# form" wokaln# osi#gn"!a 
i zachowa!a przez niemal 40 lat dzi"ki 
%cis!emu przestrzeganiu zasad klasycznej 
w!oskiej techniki belcantowej. Jej funda-
mentem by!a naturalno%) – swoboda od-
dechu, rozlu'nienie mi"%ni ca!ego cia!a, 
elastyczny oddech &ebrowo-przepono-
wy. W wywiadzie udzielonym Józefowi 
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Ka(skiemu t!umaczy!a: „[…] staram si" 
uczy) prawdziwego legata, z jakiego s!y-
n"li dawni wielcy %piewacy, a o którym 
dzi% ju& prawie nikt nie ma rzeczywiste-
go poj"cia. M!odzi adepci, chc#c %piewa) 
legato, %piewaj# w rzeczywisto%ci lamen-
toso, a ja ich besztam, bo nie mog" tego 
s!ucha). M!odzi %piewacy nie bardzo 
te& niestety maj# poj"cie o prawdziwej, 
rzetelnej pracy nad w!asnym g!osem, 

cho) powiedzie) musz", &e w%ród moich 
uczniów mam par" bardzo mi!ych wyj#t-
ków od tej regu!y […]. Najwa&niejsze to 
d#&enie do strzelisto%ci g!osu, a to wyma-
ga pracy kolosalnej i dzi% niestety rzadko 
bywa osi#gane”.

Wiedz" przekazywa!a w sposób ob-
razowy. K!ad!a r"k" ucznia na w!asnej 
przeponie. Wydobywanie oddechu przy 
%piewie diminuendo porównywa!a do 
zdmuchiwania p!omienia %wiecy. Przez 
wszystkie lata dzia!alno%ci pedagogicz-
nej, na lekcjach prywatnych i w ramach 
pracy w pa(stwowych szko!ach muzycz-
nych (%redniej i wy&szej) w Warszawie  
(a tak&e, przez dwa lata po wojnie, w Kra-
kowie) Ada Sari mia!a pod skrzyd!ami 
oko!o setki uczniów. Do jej najbardziej 
znanych wychowanków nale&#: Hali-
na Mickiewiczówna, Zdzis!awa Donat, 
Urszula Trawi(ska-Moroz, Bogna So-
korska, Maria Fo!tyn, Barbara Nieman, 
Wiktoria Calma, Marian Wo'niczko, Je-
rzy Or!owski. Liczni spo%ród nich sami 
podejmowali pó'niej prac" nauczyciela 
%piewu, a nast"pnie ich uczniowie, zdo-
bywszy pewne do%wiadczenie %piewacze, 
próbowali przekaza) dalej tajniki sztuki 
wokalnej. I oto ju& trzecie pokolenie pol-
skich wokalistów w!asn# karier# dowo- 
dzi s!uszno%ci metody stosowanej przez 
Ad" Sari.

Chyba najs!ynniejsz# jej uczennic# by!a 
Halina Mickiewiczówna, sopran kolora-
turowy, specjalizuj#ca si" w repertuarze 
podobnym co jej mistrzyni. Wykszta!-
ci!a ona mi"dzy innymi Bo&en" Porzy(-
sk#, wyk!adowc" akademii muzycznych 
w Gda(sku i Bydgoszczy. U Porzy(skiej 
%piewu uczy!a si" Aleksandra Bubicz, 
solistka Warszawskiej Opery Kameral-
nej, wyst"puj#ca te& w Teatrze Wielkim  

w Warszawie i na innych scenach, nie tyl-
ko europejskich. Bubicz jest, tak jak Sari, 
sopranem koloraturowym, a jej popisowa 
partia to Królowa Nocy w „Czarodziej-
skim +ecie”, nale&#ca równie& do najlep-
szych dokona( legendarnej poprzednicz-
ki. Aleksandra Bubicz dzieli si" swoimi 
do%wiadczeniami wokalnymi ze studen-
tami Akademii Muzycznej w /odzi. Mo&e 
w%ród nich znajdzie si" talent na miar" 
Ady Sari?

']LHG]LFWZR

W latach 20. i 30. Ada Sari dokonywa!a 
nagra( p!ytowych dla ,rm Polydor i His 
Master’s Voice. W latach 60. Polskie Na-
grania wyda!y dwa longplaye ze zrekon-
struowanymi rejestracjami. Obecnie s# 
one dost"pne na p!ytach kompaktowych 
– to popularne arie z oper i pie%ni kom-
pozytorów polskich.

W Wadowicach jest ulica jej imienia. 
W Nowym S#czu, na domu, który kiedy% 
nale&a! do jej rodziców (ulica Sobieskie-

go 16), umieszczono tablic", a wewn#trz 
urz#dzono Izb" Pami"ci Ady Sari – od-
dzia! Muzeum im ks. Józefa Tischnera. 
Na miejscowym cmentarzu, staraniem 
Towarzystwa Mi!o%ników Starego S#cza, 
odnowiono ponadstuletni grobowiec ro-
dziny Szayerów.

Od 1985, co trzy lata, w Nowym S#czu 
odbywa si" Konkurs Sztuki Wokalnej im. 
Ady Sari. Jego pomys!odawczyni# by!a 

profesor Helena /azarska, pedagog uczel-
ni muzycznych w Krakowie i w Wiedniu. 
Od roku 1991 jest to konkurs mi"dzyna-
rodowy. W gronie laureatów z poprzed-
nich lat znajdziemy takich znanych dzi% 
%piewaków, jak Piotr Becza!a, Urszula 
Kryger, Wojciech Gierlach, Andrij Szkur-
han, Anna Luba(ska, Iwona Hossa, Iwo-
na Sobotka, Stanis!aw Kierner, Aleksan-
dra Kubas. Ostatni konkurs, w roku 2011, 
wygra!a Niemka Hanna Elisabeth Müller, 
sopran.

Nazw" „Ada Sari” nosi pi"kny kwiat – 
czerwony liliowiec wyhodowany w 1991 
roku przez polskiego jezuit". Poczta Pol-
ska w 1990 roku wyemitowa!a znaczek 
po%wi"cony %piewaczce, o nominale 350 z!  
(!, ale przed denominacj#).

Kogo sta) na taki luksus, mo&e sp"dzi) 
noc w „Apartamencie Ada Sari” w Krako-
wie, przy ulicy Karmelickiej 5, na II pi"-
trze. W tym mieszkaniu zatrzyma!a si" 
kiedy% Ada Sari w czasie pobytu w grodzie 
Kraka.   ■
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