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MUZA
	

	 Była	muzą	męża,	zmarłego	w	2006	roku	kompozytora	Augustyna	Blocha,	i	zjawiskiem	dla	wszystkich,	co	
z	wypiekami	na	policzkach	chłonęli	współczesność	na	pierwszych	festiwalach	„Warszawska	Jesień”.	Postawna,	
elegancka	(krocie	wydawała	na	stroje),	nieco	zdystansowana	od	muzyki	i	publiczności,	samym	powabem	głosu	
o	 srebrnym	 połysku	wytwarzała	 nastrój.	 Z	 absolutną	 naturalnością	 intonowała	 odległe	 interwały,	 efektownie	
wokalizowała	i	dokonywała	różnych	sztuk,	do	jakich	kompozytorzy	dwudziestowiecznych	nurtów	awangardowych	
zmuszali	 struny	w	gardłach	 śpiewaków.	Septymy	wielkie,	nony,	kwardecymy	w	górę	 i	w	dół,	 tryle,	 staccata,	
mordenty	to	był	dla	niej	chleb	powszedni.	Jej	sopran	miał	cechy	obdarzonego	życiem	instrumentu.	Pojawiła	się	
na	Czwartej	Jesieni,	by	wziąć	udział	w	prawykonaniu	Requiem	Maciejewskiego	(1960);	jej	głos	brzmiał	też	w	
prezentowanych	wtedy	na	festiwalu	operach	radiowych	Grażyny	Bacewicz	(Przygoda Króla Artura)	i	Zbigniewa	
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Wiszniewskiego	 (Neffru).	Wydarzeniem	Piątej	było	pierwsze	w	Polsce	po	wojnie	wykonanie	–	koncertowe	–	
Króla Rogera	Szymanowskiego	(1961);	za	nagranie	partii	Roksany	Halina	Łukomska	otrzymała	zresztą	nagrodę	
Polskiego	Radia.	Tegoż	roku	zaśpiewała	w	Liście do Marc Chagalla	Stanisława	Wiechowicza	do	słów	Jerzego	
Ficowskiego	-	która	to	kantata,	z	chórem,	orkiestrą,	parą	solistek	i	recytatorami,	mocne	wtedy	wywarła	wrażenie	
-	a	także	w Espressioni	Blocha	do	tekstu	Jarosława	Iwaszkiewicza	doskonale	oddając	poetycki	klimat	utworu:	
Bloch	debiutował	nim	wtedy	na	„Warszawskiej	Jesieni”.		
	 Poznali	 się	 podczas	 studiów	 w	 Warszawie.	 Absolwentka	 Państwowej	 Wyższej	 Szkoły	 Operowej	 w	
Poznaniu	przyjechała	dalej	kształcić	głos	w	stołecznej	uczelni,	a	Bloch	podjął	studia		kompozytorskie	uzyskawszy	
już	dyplom	w	grze	na	organach.	Urzekł	 ją	właśnie	piękną	grą.	Był	organistą	w	 jednym	z	kościołów	Starego	
Miasta,	ona	czasem	śpiewała	tam	na	mszy;	latem	1954	roku	wzięli	ślub.	Dwa	lata	później	młoda	mężatka	wróciła	
z	 konkursu	wokalnego	w	 s'Hertogenbosch	w	Holandii	 z	 I	 nagrodą.	Zdobyła	 ją	w	 typowym	dla	 śpiewaczych	
rywalizacji	 repertuarze	 -	 kantacie	Bacha,	 ariach	 z	 oper	Masseneta	 i	 Pucciniego,	 utworze	Respighiego,	 pieśni	
Brahmsa	–	odległym	od	muzyki,	która	niebawem	uznana	zostanie	za	 jej	specjalność.	Podczas	stypendialnego	
pobytu	w	Accademia	Chigiana	w	Sienie	 też	 jeszcze	pogłębiała	umiejętności	w	zakresie	 tradycyjnej	 literatury	
wokalnej:	pieśni	klasycznej	 i	 francuskiej.	Później,	w	Wenecji,	uczyła	ją	krótko	legendarna	koloratura	Toti	dal	
Monte.	 „Była	 surowa.	Chyba	mnie	nie	polubiła	 -	mówi	Łukomska	 -	 ale	pomogła	w	ustawieniu	najwyższego	
rejestru,	 który	 niegdyś	 jej	 samej	 przyniósł	 sławę.	 Więcej	 bodaj,	 niż	 pedagogom	 wokalistom,	 zawdzięczam	
korepetytorom	i	moim	pianistom.	Bogdan	Ruśkiewicz	zwrócił	moją	uwagę	na	znaczenie	oddechu.	Wiele	nauczyła	
mnie	Jadwiga	Szamotulska”.	
	 Wracając	 z	Włoch	 postanowiła	 zatrzymać	 się	w	Wiedniu	 i	 przystąpić	 do	 przesłuchania	w	Staatsoper.	
Od	czasów	poznańskich	miała	przygotowanych	pięć	partii	operowych,	więc	myślała:	„Spróbuję.	Co	mi	tam...”.	
Rozmawiała	po	włosku.	Wśród	kilku	panów	siedział	Herbert	von	Karajan.	Zaśpiewała	 arię	Gildy.	Usłyszała:	

3



„Dobrze.	Angażujemy	panią	do	tej	roli.	Proszę	zostawić	adres”.	W	Warszawie	otrzymała	list:	„Ogromnie	nam	
przykro.	Kontrakt	jest	nieaktualny.	Sądziliśmy,	że	jest	Pani	Polką	zamieszkałą	we	Włoszech”.	Dyrekcja	Staatsoper,	
wobec	konieczności	dotrzymywania	ustalonych	terminów,	obawiała	się	problemów	paszportowych	osoby	żyjącej	
w	komunistycznej	Polsce.	No	cóż	–	opera,	 jak	widać,	nie	była	Łukomskiej	sądzona.	A	propozycje	koncertów	
sypały	się	gradem.	Jaśnieją	jej	ciemne	oczy,	gdy	wspomina	swój	udział	w	kwartetach	solistów	obok	Krystyny	
Szostek-Radkowej,	Kazimierza	Pustelaka	i	Jerzego	Artysza	w	wykonaniach	dzieł	Bacha,	Händla	i	Mozarta	na	
terenie	całego	kraju;	„pamiętam,	że	po	Wielkiej mszy c-moll		Waldorff	przyklęknął		i	ucałował	kraj	mojej	sukni”.	
W	Poznaniu	był	–	znowu	na	filharmonicznej	estradzie	–	Król Roger	pod	batutą	Roberta	Satanowskiego	(1962),	
w	Krakowie	prowadzone	przez	Andrzeja	Markowskiego Słopiewnie	(1963),	i	dalsze	cykle	Szymanowskiego,	jak	
Pieśni muezina szalonego	wykonane	m.in.	w	Rzymie	z	Orkiestrą	Symfoniczną	RAI	(1963).
	 Na	„Warszawskiej	Jesieni”	w	1962	roku	wystąpiła	z	II Kantatą	Weberna	pod	dyrekcją	Markowskiego.	
Po	roku	była	solistką	w	Sul ponte di Hiroshima – Canti di vita e d'amore	Luigiego	Nono.	Drugi	człon	utworu:	
pieśń	nadziei,	symbol	umiłowania	wolności,	to	monodia	na	sopran	solo,	i	pozostał	mi	w	uszach	nagi	w	wielkiej	
przestrzeni	Filharmonii,	przejmujący	głos	Łukomskiej.	Na	Jesieni	Ósmej	(1964)	pokazała	się	w	Trzech fragmentach	
z	Wozzecka	Berga	z	towarzyszeniem	WOSPR	pod	batutą	Jana	Krenza,	a	na	Dziewiątej	(1965),	też	pod	Krenzem,	
w	 Berga	Pięciu pieśniach	 z	 orkiestrą	 do	 słów	Altenberga.	 Stała	 się	 wówczas	 niezastąpioną	wykonawczynią	
wokalno-instrumentalnych	dzieł	Weberna	i	Berga	w	całej	Europie.	Obie	kantaty	Weberna	nagrywała	dla	radia		
w	Baden-Baden	i	na	płyty	Columbii,	utwory	obu	twórców	w	różnym	wyborze	śpiewała	na	koncertach	we	Florencji,	
Paryżu,	Londynie,	Kopenhadze,	Amsterdamie,	Hadze,	Krakowie	i	Warszawie	(1963-1979).	Wszędzie	ją	chciano	–	
ale	czy	zawsze	chwalono?	Po	występie	w	londyńskim	Royal	Festival	Hall	pod	dyrekcją	Zubina	Mehty,	otrzymała	
dwie	recenzje.	W	jednej	krytyk	napisał:	„Madame	Łukomska	dała	przykład,	jak	należy	interpretować	Weberna”	
-	w	drugiej	zaś:	„Madame	Łukomska	dała	przykład,	jak	nie	należy	interpretować	Weberna”.					
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	 Miała	dar	uwodzenia	dyrygentów	swoim	głosem.	Na	„Warszawskich	Jesieniach”	bywali	Karel	Ančerl	
i	 Ernest	Bour.	 Pierwszy	 zaprosił	 ją	 na	 koncerty	 do	Nowego	 Jorku.	 Z	Bourem	 kilkakrotnie	 nagrywała	 (m.in.	
Szecherezadę	 Ravela,	 kompozycje	 Szwajcara	 Ulricha	 Lehmanna)	 i	 występowała	 -	 w	 Donaueschingen,	 w	
Katowicach	 (1967,	 z	 WOSPR),	 na	 Dwudziestej	 Drugiej	 Jesieni	 (1978,	 z	 Radiową	 Orkiestrą	 Kameralną	 z	
Hilversum).	Inny	gość	„Jesieni”,	Otto	Tomek	z	Austrii,	organizator	życia	muzycznego	na	Zachodzie,	otworzył	
przed	 nią	 estrady	 i	 studia	 radiowe	RFN.	Prezentowała	 tam	nie	 tylko	współczesny	 repertuar:	 również	 utwory	
Johanna	Christiana	Bacha	(kantaty),	Händla	(motet	Silete venti),	Pergolesiego	(Msza),	Mozarta	(Davide penitente).	
Z	 jej	 popisowym,	wielekroć	powtarzanym	motetem	Exultate,	 jubilate	wystąpiła	m.in.	w	Wiedniu	 (1967)	pod	
dyrekcją	Claudio	Abbado.	Stanęła	 (jednak!)	na	operowej	 scenie:	w	Amsterdamie	 (1967,	1971)	–	w	Orfeuszu	
Monteverdiego	(Musica,	Speranza,	Euridice)	oraz	w	Koronacji Poppei (Poppea).	
	 Angażowano	ją	chętnie	do	programów	pieśni	rosyjskich	(Czajkowski,	Rachmaninow,	Strawiński).	Igor	
Markevitch	zinstrumentował	pięć	pieśni	Musorgskiego	i	zaprosił	ją	do	wspólnego	ich	wykonania	w	Madrycie.	
Była	wśród	nich	pieśń	Na Dnieprze,	której	słowa	Tarasa	Szewczenki	mówią	o	powstaniu	wolnej	Ukrainy,	bez	
Lachów	i	Żydów.	„Dniepr	uniesie	ich	wraże	kości,	a	krwią	szlachecką	i	żydowską	upoi	się	morze”...		Łukomska	
depeszowała:	 „Nie	mogę	 tego	 śpiewać.	 Jestem	 Polką”.	Markevitch	 nalegał	 (pieśń	 jest	 piękna),	 stanęło	więc	
na	tym,	że	publiczność	nie	otrzyma	przekładu	tekstu	na	hiszpański,	a	w	komentarzu	także	nie	będzie	mowy	o	
treści.	I	koncert	się	odbył.	Zdarzały	się	występy	w	utworach	Mahlera	(Des Knaben Wunderhorn),	Schönberga	
(Pierrot lunnaire),	 Varèse'a	 (Offrandes),	 Brittena	 (War Requiem).	 I	 cała	 tura	 koncertów	 pod	 batutą	 Bruna	
Maderny.	 Z	Witoldem	Lutosławskim,	 jako	 dyrygentem,	 nagrała	 dla	 EMI	 5	 pieśni	 do	 słów	 Iłłakowiczówny	 i	
często	je	wykonywała	(Ateny,	Saloniki,	Odense,	Rzym,	Hamburg).	W	Warszawie	zachwyciła	w	Męczeństwie św. 
Sebastiana	Debussy'ego.	
	 W	 pewnym	 okresie	 mogła	 uchodzić	 za,	 określając	 rzecz	 żartobliwie,	 dziewczynę	 Bouleza!	 Po	 raz	
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przeważał	Webern	i	Berg	(m.in.	na	Holland	Festival	w	1968),	jednak	Boulez	prowadził	też	prawykonania	różnych	
współczesnych	kompozytorów,	np.	Lament Andrzeja	Wołkońskiego,	ucznia	Nadii	Boulanger.	
	 Wierzył	w	możliwości	wokalne	Łukomskiej	i	jej	muzyczną	inteligencję.	Po	próbie		Altenberglieder	Berga		
wskazał	trudny	takt:	„tutaj	jest	wariant	z	zejściem	głosu	w	dół,	lecz	zależy	mi,	aby	zakończyć	w	górze.	Z	Pani	
łatwością	staccata	nie	będzie	to	problemem”.	Westchnęła,	zamknęła	się	w	pokoju	artystów	i	ćwiczyła	godzinę.	
W	miękkim	i	piano	zamknięciu	frazy	skokiem	przez	dwie	oktawy	z	c	razkreślnego	na	trzykreślne,	nie	zawiodła		
Bouleza.	Pewnego	dnia	wręczył	jej	kartkę	nutową	z		zapisem	partii	solowej	w	nowym	utworze	młodego	Japończyka.	
Mało	to	było	precyzyjne....	ale	od	czegóż	doświadczenie	w	quasi	improwizacyjnym	charakterze	sopranowych	soli	

pierwszy	 śpiewała	 jego	 Pli selon pli	
w	 sierpniu	 1965	 roku	 na	 Festiwalu	 w	
Edynburgu	i	on	dyrygował.	Po	wykonaniu	
tego	utworu	w	Paryżu	prasa	dostrzegła	w	
głosie	 Łukomskiej	 barwy	 śnieżne	 i	 złote	
(„la	 voix	 de	 neige	 et	 d'or”).	 Nagrali	 to	
dla	Columbii.	W	Kolonii	 zaprezentowała 
Bouleza Le soleil des eaux,	 właśnie	
drukowaną	 w	 Paryżu	 (1968)	 trzecią	
wersję	 ustawicznie	 zmienianego	 dzieła,	
teraz	 na	 sopran	 (czyżby	 na	 sopran	
Łukomskiej?),	chór	i	orkiestrę.	A	rok	1967	
wypełniła	seria	aż	siedemnastu	wspólnych	
koncertów.	W	programach	 ich	występów	
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w	kompozycjach	samego	Bouleza!	Dzisiaj	przyznaje,	że	zerkając	na	batutę	mistrza	wyśpiewywała	co	chciała.	
A	Japończyk	przybiegł	za	kulisy	i	giął	się	w	podziękowaniach	za	wspaniałe	wykonanie.	Z	zespołem	Ensemble	
Intercontemporain,	założonym	przez	Bouleza,	zaśpiewała	w	Paryżu	pod	dyrekcją	Abbado	aż	trzy	opusy	pieśni	
Weberna,	w	tym	do	słów	Rilkego	i	Trakla.						
	 Szafa	z	muzycznymi	skarbami	w	domu	na	Mokotowie	kryje	szeregi	dużych	płyt;	jedna	za	drugą	to	„Boulez	
–	Łukomska”,	„Boulez	–	Łukomska”,	„Boulez,	Boulez”.	 I	najcenniejsza:	„Boulez	conducts	Berg”	z	orkiestrą	
BBC	nagrana	dla	CBS	Columbia.	Stoją	tam	też	płyty	z	nagraniami	dzieł	męża.	Medytacje	do	tekstów	biblijnych	
na	sopran,	organy	i	perkusję	wykonali	po	raz	pierwszy	na	koncercie	Związku	Kompozytorów	Polskich	(1961)		
z	Augustynem	Blochem	przy	organach.	Ajelet,	 powstała	na	 zamówienie	Polskiego	Radia	opera-misterium	do	
libretta	 Iwaszkiewicza,	 z	 elementami	 śpiewów	 synagogalnych	 i	 partią	 tytułową	 dla	 jej	 głosu,	 zabrzmiała	 na	
„Warszawskiej	Jesieni”	w	1968	roku.	Kapitalnie	dowcipne,	bezsłowne	Salmo gioioso	usłyszeliśmy	na	tym	festiwalu	
cztery	lata	później	(1972).	Cykl	Carmen biblicum	na	sopran	i	9	instrumentów	do	łacińskich	tekstów	Bloch	napisał	
dla	miasta	Witten	na	festiwal	Dni	Nowej	Muzyki	i	tam,	ze	śpiewającą	żoną	i	pod	jego	batutą	z	zespołem	Kölner	
Solisten,	w	1980	roku	odbyło	się	prawykonanie.	W	parę	miesięcy	później,	na	Jesieni,	poprowadził	 ten	utwór		
z	muzykami	The	London	Sinfonietta.	
	 Ale	 ze	 wspólnych	 występów	 najbardziej	 utrwalił	 się	 Łukomskiej	 nastrój	 pewnego	 wieczoru...	 wśród	
przyjaciół.	W	połowie	lat	osiemdziesiątych	znalazła	się	w	ich	kręgu	księżniczka	Ingeborg	zu	Schleswig-Holstein,	
uzdolniona	malarka.	Zainteresowała	się	muzyką	Augustyna	Blocha,	i	w	ogóle	kulturą	polską.	Przeżyła	wstrząs	
dowiadując	się,	że	niemiecki	okręt	z	jej	rodowym	nazwiskiem	wymalowanym	na	burcie,	rozpoczął	1	września	1939	
roku	ostrzał	Westerplatte	i	Polakom	kojarzy	się	z	wybuchem	wojny.	Późniejsze	dzieło	Blocha,	Droga ku światłu,	
inspirowały	obrazy	księżniczki.	Pracownię	miała	w	Hamburgu,	i	rodzinną	rezydencję.	Na	nocnym	spotkaniu	po	
udanym	koncercie	poprosiła	o	śpiew.	Ku	zdumieniu	Łukomskiej	każdą	arię	i	pieśń,	 jaką	przywodziła	pamięć,	
mąż	odnajdywał	wśród	klawiszy	i	sprawnie	akompaniował.	Muzyka	płynęła	bez	końca,	zasłuchana	księżniczka	
siedziała	na	dywanie.	Z	parą	polskich	artystów	połączyła	ją	przyjaźń.	Byli	na	jej	ślubie	i	weselu.	
	 Późną	 jesienią	 roku	1978	w	Krakowie	w	sali	Arsenału,	Halina	Łukomska	z	 towarzyszeniem	Szabolca	
Esztenyiego	 dała	 koncert	 z	 cyklu	 „Wielkie	 cykle	 wokalne”.	 Roman	 Kowal	 napisał	 po	 nim,	 iż	 najbardziej	
frapującą	 cechą	 kunsztu	wokalnego	Łukomskiej	wydaje	 się	 niezwykła	 rozmaitość	 kolorystycznych	 rejestrów	
głosu.	Pierwszy,	nabrzmiały	zmysłowością,	czasem	lirycznie	śpiewny,	albo	płochliwy	i	ulotny	wypełnił	Ariettes 
oubliées	Debussy'ego.	Drugi	dał	się	słyszeć	w	Sieben fruhe Lieder	Berga,	gdy	barwa	głosu	uległa	zasadniczej	
przemianie	i	utraciła	ciepło,	obciążona	twardymi	spółgłoskami	języka	niemieckiego.	Trzeci,	zabarwiony	swojską	
nutą,	pojawił	się	w	Rymach dziecięcych	Szymanowskiego;	w	nich	głos	Łukomskiej	na	przemian	brzmiał	przekorą	
i	przestrachem,	usypiał	i	kołysał.	„Był	to	recital	z	gatunku	tych,	które	pamięta	się	długo.	Może	zawsze”.		
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