
Jaki! czas pó"niej Wodiczko przesta# by$ dyrektorem Fil-
harmonii Narodowej i – jak to u niego – chorowa# na ambi-
cj%. W swoim s#usznym zreszt& przekonaniu dokona# w 'y-
ciu zbyt wiele, by zdejmowano go ze stanowiska jak byle kogo.
Zachowywa# si% tak, jakby nie by# !wiadom, 'e jego reforma-
torskie poczynania oraz zwi&zane z nimi wci&' nowe, katego-
rycznie formu#owane '&dania w stosunku do w#adz musia#y
budzi$ opór biurokratów i tradycjonalistów. Tymczasem mo-
del dzia#ania, jaki wybra#, nie mie!ci# si% po prostu w mini-
sterialnych szufladach. Ówczesny styl zarz&dzania kultur& nie
mia# wzgl%dów dla nieprzeci%tnych indywidualno!ci, a có'
dopiero mówi$ o autentycznym nowatorze, który nie zni'a#
si% do ugrzecznionych pró!b. By# jak bohater klasycznej tra-
gedii zmierzaj&cy nieuchronnie do samounicestwienia.

Oczywi!cie – jak to u nas – po otrzymanej dymisji poczu#
natychmiast wokó# siebie mur milczenia. Nie zadbano dla(
o inne stanowisko, zreszt& dok&d mia#by pój!$ po opuszcze-
niu pierwszej estrady koncertowej kraju? W Wielkiej Orkie-
strze Symfonicznej Polskiego Radia królowa# Jan Krenz, 
a Opera Warszawska by#a jeszcze wtedy scen& raczej lich&.
Wraca$ na prowincj% nie mia# ochoty, nadyrygowa# si% ju'
do syta w Gda(sku, Krakowie i )odzi.

Zamkn&# si% w sobie, zaproszenia na go!cinne wyst%py 
w filharmoniach odrzuca#, nie wiem zreszt&, czy specjalnie
si% nawet do nich kwapiono. Ale 'e o interesy osobiste ni-
gdy dba$ nie mia# czasu i oszcz%dno!ci si% go nie ima#y, mu-
sia# przecie jako! zarabia$. I tu ca#y Wodiczko: zacz&# de-
monstracyjnie wystawia$... operetki! A jednocze!nie, zdaj&c
sobie spraw%, 'e w Polsce nie ma dla niego odpowiedniej ro-
boty, podj&# decyzj% o wyje"dzie. Dok&dkolwiek! Byle dale-
ko od Jasnej i Krakowskiego Przedmie!cia! Tak odleg#a by-
#a... Islandia. I j& uzna# za w#a!ciwe miejsce na dobrowolne
wygnanie. Mo'e zreszt& nie by#o tak wielkiego wyboru?
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Moja uprzednia niech%$ do niego zmieni#a si% teraz w ser-
deczne wspó#czucie, zw#aszcza 'e i w#asne „wyst%py sto#ecz-
ne” da#y mi si% solidnie we znaki. Rzuci#em Pagart, jak nie-
pyszny wróci#em do )odzi i te' nie robi#em nic m&drego.
Wodiczko wystawia# w#a!nie w Operetce )ódzkiej, ja za! 
– szczerze mówi&c – uwa'a#em t% demonstracj% za wysoce
niestosown&. Ale natkn&#em si% na niego w Filharmonii na
jakim! koncercie i umówili!my si% na kolacj% u nas w do-
mu. O dziwo, by# to zupe#nie inny cz#owiek! O'eni# si% po
raz wtóry, wygl&da# na szcz%!liwego i spokojnego. By# nawet
rozmowny. Jego „ucieczka do Islandii” rysowa#a si% ju' zu-
pe#nie realnie. Wyra"nie go to cieszy#o, jak gdyby „na z#o!$
mamie postanowi# odmrozi$ sobie uszy”.

Jako' i wyjecha#. Z jego rzadkich listów wynika#o, 'e pra-
cuje z now& pasj& i 'e Reykjavik potrafi to doceni$. Wie!ci
o jego sukcesach dociera#y do polskiej prasy – zapewne sam
o to dba#, bo musia#o mu to dostarcza$ z#o!liwej satysfakcji.
I nie myli# si%, bo stawa# si% tematem dnia w!ród kochanych
Polaków. Uwielbiamy przecie' tych, którym „udaje si%” za
granic&, byle tylko zbyt szybko nie wracali... By#em prawie
pewien, 'e lada moment gruchnie wie!$ o jego przeprowadz-
ce na jak&! eksponowan& placówk% w Europie Zachodniej.

Jak'e go jednak nie zna#em! Bo oto faktycznie gruchn%#a
wie!$, ale o jego... powrocie. „Ko(czono” z kolei w Warsza-
wie Jerzego Semkowa, i to tak skutecznie, 'e – podobnie jak
Skrowaczewski – wyniós# si% z Polski na dobre. W#a!nie za-
czyna#y si% rodzi$ b#yskotliwe kariery naszych dyrygentów
na obczy"nie. Pó"niej sta#y si% niemal zasad& i obecnie ma-
#o który renomowany maestro ma ochot% zmaga$ si% z rodzi-
mymi instytucjami muzycznymi. Ale nie Wodiczko! On
musia# pracowa$ w kraju!

By# rok 1961. Arnold Szyfman, osza(cowany na placu
Teatralnym, nie traci# czasu: budowa by#a ju' bardzo za-
awansowana, instalowano urz&dzenia techniczne, trwa#o 
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wyposa'anie wn%trz. Termin wprowadzenia Opery do Te-
atru Wielkiego wyznaczono za trzy lata. Rodzi#a si% wi%c pil-
na potrzeba odpowiedniej reorganizacji zespo#u. Przypo-
mniano sobie o... Wodiczce.

Decyzja ta wywo#a#a –jak  pami%tam – wielkie zdziwie-
nie, bo by# on powszechnie uwa'any za dyrygenta „symfo-
nicznego”. Wiedziano jednak, jak skutecznie potrafi# prze-
obrazi$ Filharmoni% Warszawsk& w Narodow&, i tego same-
go oczekiwano po nim teraz, kiedy Oper% Warszawsk& nale-
'a#o z poczwarki przemieni$ w motyla. A Wodiczko, oczywi-
!cie... natychmiast si% zgodzi#! Nie trac&c czasu w dalekiej Is-
landii, zanim wywi&za# si% do ko(ca z kontraktu, wykoncy-
powa#, znów z dala od krajowych realiów, model nowocze-
snej instytucji operowej na miar% i kubatur% Teatru Wiel-
kiego. I z akumulatorem t%sknoty, na#adowanym a' po
iskrzenie,  wtargn&# na Nowogrodzk&.

Nauczony smutnym do!wiadczeniem, postawi# tym ra-
zem ostre warunki, godne Felsensteina. Za'&da# mnóstwa
pieni%dzy i ca#kowicie wolnej r%ki. Czas nagli#, kontrkandy-
data nie by#o, wi%c ministerstwo znalaz#o si% w sytuacji przy-
musowej. I Wodiczko przyst&pi# do sprawowania swojej
dyktatury. Jego pierwsze decyzje by#y bezwzgl%dne i – co tu
gada$ – okrutne. Rozpocz&# od zwolnie( w zespole: usun&#
wiele osób, które dotychczas uchodzi#y za nietykalne, mi%-
dzy innymi prawdziwe gwiazdy opery polskiej, tyle 'e... by-
#e. Uczyni# to notabene w formie dalekiej od kurtuazji, tak
jakby po!rednio bra# odwet za osobiste dymisje. Prasa i !ro-
dowisko trz%s#y si% z emocji, bo zachowywa# si% jak czo#g 
i mia'd'y# bez pardonu wszystkich i wszystko, co tylko uzna#
za przeszkod% w realizacji swoich planów. Nie taj%, 'e i ja
przygl&da#em si% tej pasji burzenia z prawdziw& zgroz&.

Wkrótce jednak okaza#o si%, 'e nie tylko burzy#, ale i bu-
dowa#. W pierwszym sezonie „dopu!ci#” jedynie do dwóch
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premier zaplanowanych uprzednio przez Jerzego Semkowa,
bo wybór dzie# zechcia# zaakceptowa$, a przygotowania by#y
ju' zaawansowane. Tak wi%c 15 pa"dziernika 1961 roku na
afiszu znalaz# si% Kamienny kwiat Prokofiewa, a 26 listopada
– Manru Paderewskiego. Zgodnie ze swym upodobaniem
do gestów nowy szef kaza# zachowa$... stare ok#adki progra-
mów Opery Warszawskiej. To nie by#y „jego” premiery.

W tym czasie jednak zd&'y#y si% ju' ukaza$ dwa pierw-
sze numery „Opera Viva” – periodyku propaguj&cego
problematyk% nowoczesnego teatru muzycznego. Wodicz-
ko pozyska# do tego przedsi%wzi%cia najbardziej renomo-
wane polskie pióra;  kiedy to zrobi#? – nie wiadomo, chy-
ba jeszcze listownie z Islandii. W ka'dym razie pierwszy
numer ukaza# si% z dat& wrze!niow&, a drugi – z grudnio-
w& 1961. Ku zdumieniu bywalców rozdawano je jako...
bezp#atny dodatek do firmowanych przez Oper% War-
szawsk& programów! Do dzi! stanowi& rarytas w!ród zbie-
raczy cymeliów operowych.

Niezwyk#a indywidualno!$ Wodiczki, jego koncepcja te-
atru totalnego i jaki! zara"liwy entuzjazm, niezachwiana
pewno!$ poczyna(, któr& nasycone by#o ka'de jego s#owo, 
budzi#y wiar% i ch%$ wspó#dzia#ania. Najwybitniejsi arty!ci
ró'nych specjalno!ci stawili si% na jego wezwanie. Mia# w so-
bie co! z wizjonera i potrafi# porywa$ swoj& pasj& nie tylko
najbli'sze otoczenie, ale nawet ludzi spoza !rodowiska mu-
zycznego. Cho$ nie by# „towarzyski” w potocznym rozumie-
niu tego s#owa (o czym ju' pisa#em), mia# przecie' wielk&
kultur% literack& i plastyczn&– z prawdziwymi artystami do-
gadywa# si% w pó# s#owa. Wiedzia# na przyk#ad od razu, ko-
go w Polsce sta$ na najlepsze plakaty operowe. Sam je za-
mówi# u Lenicy, Cie!lewicza, Mroszczaka, *wierzego, M#o-
do'e(ca, Pa#ki, Tomaszewskiego, Lipi(skiego. I powsta#y
natychmiast dzie#a znakomite, do dzi! eksponowane na
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wystawach mi%dzynarodowych, a wtedy szokuj&ce nowocze-
sno!ci& na tle ówczesnej sztampy teatralnej.

W krótkich okresach, kiedy pozwalano mu dzia#a$ bez
w%dzid#a, potrafi# z niezwyk#& przenikliwo!ci& ocenia$ po-
trzeby rynku artystycznego i bezb#%dnie wybiera$ to, co naj-
wa'niejsze. Jak uprzednio w Filharmonii Narodowej posta-
nowi# zapozna$ s#uchaczy z kanonem klasyki muzycznej XX
stulecia, tak teraz wyst&pi# z planem repertuarowym zawie-
raj&cym oko#o dwudziestu tytu#ów operowych i baletowych,
w wi%kszo!ci prapremier dzie# fundamentalnych, od baroku
po wspó#czesno!$. Tylko on wówczas wiedzia#, 'e tak w#a-
!nie buduje si% ambitny, !wiatowy teatr muzyczny.

Szokuj&c& nowo!ci& by#o i to, 'e list% premier swego
pierwszego sezonu poda# do wiadomo!ci publicznej wraz 
z datami, i – jak si% mia#o okaza$ – nie by#a to pusta rekla-
ma: dotrzymywa# tych terminów co do dnia. Ma#o tego, za-
powiedzia#, 'e orkiestra Opery wyst&pi jeszcze z koncertami
symfonicznymi na estradzie... Filharmonii Narodowej! Wy-
prosili go stamt&d przez drzwi – postanowi# wróci$ oknem.

Oczywi!cie zdawa# sobie spraw%, 'e sam jako dyrygent ta-
kiego ci%'aru nie pod"wignie. A 'e nie mia# co do w#asnej
sztuki 'adnych kompleksów, natychmiast rozsnu# swoje cza-
ry wokó# znakomitych mistrzów batuty. Ju' w sezonie
1961/1962 pozyska# Henryka Czy'a, Zdzis#awa Górzy(skie-
go i Mieczys#awa Mierzejewskiego, a kierownictwo orkiestry
powierzy# Arnoldowi Rezlerowi, z którym uprzednio wspó#-
pracowa# w Filharmonii Narodowej. Na asystentów dobra#
sobie Bogus#awa Madeya i Mieczys#awa Nowakowskiego,
których sam wykszta#ci# wcze!niej na dyrygentów. Jako trze-
ci asystent do#&czy# do tego grona – zreszt& mniej z wyboru
szefa, a bardziej z przychylnego zbiegu okoliczno!ci – Antoni
Wicherek. Na ko(cu powy'szej plejady chcia#oby si% postawi$
kilka wykrzykników i zawo#a$ wniebog#osy: gdzie te czasy!
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W dwóch przypadkach intuicja artystyczna zawiod#a Wo-
diczk%. Nie zatrzyma# Jerzego Semkowa, po!rednio przyczy-
niaj&c si% do !wiatowej kariery swego poprzednika na dyrek-
torskim stolcu w Operze. Nie pozna# si% równie' na szczero-
z#otym talencie Kazimierza Korda, którego zasta# na stano-
wisku... kierownika chóru. Kord chcia# samodzielnie dyry-
gowa$ operami, Wodiczko da# mu jedno przedstawienie na
prób%; niestety, m#ody kapelmistrz nie przypad# mu do gu-
stu i tak dosz#o do rozstania i !wiatowej kariery Korda, a po
drodze i do sukcesu... Henryka Wojnarowskiego, który
wraz z Zofi& Urbanyi-*wirsk& odziedziczy# po Kordzie kie-
rownictwo chóru. Aby postawi$ kropk% nad „i” w zadumie
nad igraszkami przeznaczenia, dodajmy, 'e w 1968 roku 
z kolei Wodiczko przejmuje katowick& WOSPR z r&k Kor-
da... Fortuna ko#em si% toczy.

Napi%te terminy premier, wyznaczone przez Wodiczk% na
Nowogrodzkiej, rzucaj& pewne !wiat#o na jego w#asne
upodobania w pracy z orkiestr&. Wyznawa# zasad%, 'e zbyt
wielka liczba prób odbiera zespo#owi rado!$ i emocj% muzy-
kowania. Od instrumentalistów wymaga# ogromnej kon-
centracji w pracy i przypomina# w tym wzgl%dzie trenera
sportowego, który umie przewidzie$ szczyt formy swojej
dru'yny na wyznaczony termin. Nie dopuszcza# do „przetre-
nowania” przed dniem „meczu”. Ufa# orkiestrze, a ona rów-
nie' wierzy#a w niego i gra#a znakomicie, cho$ nie wszystkie
szczegó#y by#y zawsze dopracowane. Ale te' nie wszyscy dy-
rygenci pozyskani do pracy w teatrze nawykli do takiego sty-
lu dzia#ania, wi%c je!li w tym pierwszym okresie zdarza#y si%
ma#e potyczki, to dotyczy#y one w#a!nie liczby prób. Tych
bywa#o sk&po, a plan premier obowi&zywa# kategorycznie.
Wywo#ywa#o to stany zapalne.

W jeszcze trudniejszej sytuacji znale"li si% re'yserzy i sce-
nografowie, którym przysz#o realizowa$ osiem premier
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w dziesi%ciu miesi&cach pierwszego sezonu. Abstrahuj&c
ju' od samej wydolno!ci produkcyjnej pracowni technicz-
nych (trzeba by#o nie tylko pracowa$ od rana do nocy na co
dzie(, ale wspomaga$ si% zamówieniami na mie!cie!), nikt 
z artystów Opery nie by# wdro'ony do takiej morderczej ro-
boty. Od wieków równie' nie zawracano sobie g#owy taki-
mi drobiazgami jak dykcja czy wyraz aktorski. A tego
wszystkiego trzeba si% by#o nagle uczy$. Wodiczko wycho-
dzi# z za#o'enia, 'e !piewak po to uko(czy# studia, aby przy-
gotowywa$ swe partie samodzielnie. Sko(czy#y si% z#ote
czasy, kiedy w teatrze by# do dyspozycji korepetytor i uczy#
solist% fraza po frazie. Teraz próby rozpoczyna#o si% od an-
samblówek, od razu w obecno!ci dyrygenta. By#a to istna
rewolucja i ludzie 'yli pod strachem Boga, a raczej... pierw-
szego po Bogu.

Premiery nast%powa#y po sobie co pi%$, sze!$ tygodni.
Wprawdzie Wodiczko przeplata# opery baletami, wi%c !pie-
wacy i tancerze mieli czas pracy dwukrotnie d#u'szy, lecz nie
dotyczy#o to ani orkiestry, ani pracowni technicznych, które
harowa#y na okr&g#o. Na szcz%!cie Wodiczko mia# przy sobie
znakomitego fachowca, dyrektora Eugeniusza Liber%. Ten
panowa# nad administracj& i technik& w sposób i!cie presti-
digitatorski. Ale$ i tu tworzy#y si% stany zapalne, bo trudno
by#o opiera$ byt ca#ego teatru na nieuchronnych nadgodzi-
nach krawców, szewców, stolarzy i malarzy. Na razie jako! to
trwa#o. Oni te' ulegli magnetyzmowi szefa.

Jako si% rzek#o, w taki w#a!nie wir wkroczyli znakomici
re'yserzy i scenografowie. Nie byle kto: Konrad Swinarski,
Ludwik René, Bronis#aw Horowicz, Jan Kosi(ski, Andrzej
Sadowski. Obok nich – m#odzi, dla których Wodiczko za-
wsze mia# serce otwarte: Andrzej Majewski, stawiaj&cy
pierwsze kroki ku s#awie, i Wowo Bielicki, znany szefowi
jeszcze z Wybrze'a, z pami%tnego Teatrzyku Bim-Bom.
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Co charakterystyczne, Wodiczko nie zabiega# ani o sta#e-
go „g#ównego re'ysera”, ani o „g#ównego scenografa”. By$
mo'e obawia# si% dominacji stylu jednego wielkiego artysty.
Marzy#a mu si% raczej scena, dla której tworzy$ b%d& wszy-
scy wielcy. Na sta#e zatrudnia# natomiast obiecuj&c& m#o-
dzie', która mia#a si% uczy$, podpatruj&c prac% mistrzów.

Tak wi%c pracowni& scenograficzn& kierowa#y na co dzie(
Barbara Jankowska, Izabella Konarzewska i Anna Zakrzew-
ska, a re'yserom partnerowali asystenci. Trudna by#a ich ro-
la, wi%c z tych ostatnich przetrwa# ostatecznie tylko „'ela-
zny” Piotr Widlicki.

Z baletem by#o wi%cej k#opotów. Wodiczko nie by# od te-
go, by da$ szans% choreografom krajowym: niemal od razu
przyst&pili do pracy Eugeniusz Papli(ski, Jerzy Gogó# i Wi-
told Gruca. Trzeba by#o jednak si%gn&$ tak'e do si# z zagra-
nicy. W wyniku szybkich pertraktacji Pagartu uda#o si% za-
anga'owa$ Alfreda Rodrigueza (Portugalczyka dzia#aj&cego
w Londynie), Franc,oise Adret z Pary'a i Gruzina Aleksie-
ja Cziczinadze z Moskwy. Kierownictwo baletu by#o po-
cz&tkowo niestabilne, przez jaki! czas sprawowa# je Euge-
niusz Papli(ski (1908–1978), a potem m#ody i pe#en zapa-
#u Zenon Kaszubski.

Ju' samo wyliczenie nazwisk daje poj%cie, jak& herkuleso-
w& prac% wykona# Wodiczko w pierwszym okresie swego
królowania na Nowogrodzkiej. Ale to jeszcze nie wszystko,
bo$ przecie równocze!nie przebudowywa# orkiestr% i chór,
konstruowa# zespó# wokalny i baletowy, sprowadzaj&c kogo
si% da z Warszawy i spoza Warszawy. Wietrzy# talenty jak do-
!wiadczony my!liwy i nikt nie umia# mu si% oprze$.

Nie potrafi% ju' wymieni$ z pami%ci wszystkich pozyska-
nych przeze( !piewaków, ale pod koniec sezonu 1961/1962
na czele zespo#u stali arty!ci tej miary, co Alina Bolechow-
ska, Krystyna Jamroz, Agnieszka Kossakowska, Barbara

233



Nieman, Hanna Rumowska, Halina S#oniowska, Bogna
Sokorska (do sopranów do#&czy#y pó"niej Zofia Rudnicka 
i Barbara Zagórzanka), Krystyna Szczepa(ska, Barbara Mi-
szel, Krystyna Szostek-Radkowa, Zdzis#aw Nikodem, Bog-
dan Paprocki, Kazimierz Pustelak, Andrzej Hiolski, Zdzi-
s#aw Klimek, Jerzy Kulesza, Robert M#ynarski, Zygmunt
Wojdan, Edmund Kossowski i Bernard )adysz.

Nominacje na I solist% baletu otrzymali: Maria Krzysz-
kowska (primabalerina), Lidia Kowcz, Henryk Giero, Zbi-
gniew Strza#kowski, Zbigniew Kili(ski, Stanis#aw Szyma(-
ski, a w grupie solistów znale"li si%: Bo'ena Kocio#kowska,
Barbara W#odarczyk, Hanna Tarnawska, Hanna Zawadzka,
Olga Glinkówna, Bo'ena Gadzi(ska, Feliks Malinowski,
Wojciech Wiesio##owski i Zbigniew Juchnowski.

W pierwszych partiach debiutowa#a m#odziutka El'bieta
Jaro(, pó"niej przez pewien czas kierowniczka zespo#u
(!wi"to wiosny, Daphnis i Chloe, Don Kichot). By#a rewelacyjna.

Tak w ogólnych zarysach przedstawia# si% trzon zespo#u,
kiedy 10 stycznia 1962 roku Wodiczko wyst&pi# z pierwsz&
„w#asn&” premier&. By# to wieczór po!wi%cony Strawi(-
skiemu Oedipus rex i Persefona. Dyrygowa# sam maestro,
re'yserowa# Swinarski, scenografi% przygotowa# Kosi(ski.
Oczywi!cie nast&pi#o to, co nast&pi$ musia#o – wielkie wy-
darzenie artystyczne! Cho$ min%#y ju' lata, mam to przed-
stawienie w oczach i uszach jak 'ywe. Udowodni#o ono
wszystkim niedowiarkom, 'e rewelacyjna koncepcja Wo-
diczki zaczyna obleka$ si% w cia#o. Sukces by# bezapelacyj-
ny – ca#a prasa trz%s#a si% od zachwytów. Gdy kurtyna za-
pad#a po premierze, nie zdo#a#em si% nawet do niego doci-
sn&$ z gratulacjami, zreszt& trzeba mi by#o noc& wraca$ do
)odzi.

Anim przypuszcza#, 'e nazajutrz rozdzwoni si% mój tele-
fon i 'e w s#uchawce us#ysz% znajomy g#os Wodiczki:
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– Niech pan przyje'd'a do Warszawy, mam dla pana po-
wa'n& propozycj%.

I tyle, trwa#o to z minut%. Niemal polecenie. Ale po#o'y-
#em uszy po sobie i pos#usznie stawi#em si% w gabinecie Je-
go Dyktatorskiej Mo!ci. Rozmowa znów by#a „sztabowa”:

– Chcia#bym powierzy$ panu kierownictwo dzia#u arty-
stycznego Teatru Wielkiego. Mieszkanie b%dzie gotowe za
pó# roku. Na razie za#atwi% panu hotel albo jaki! pokój.

– Od kiedy trzeba zacz&$? – spyta#em nie!mia#o.
– Od pierwszego lutego, to jest za dwa tygodnie. Ani go-

dziny pó"niej, sprawa jest pilna, bo mam pe#ne r%ce roboty
i kto! musi mi pomóc. Oddam panu ca#e planowanie obsad
i prób, nadzór nad scen&, kontrol% przedstawie( i redakcj%
wszystkich wydawnictw z „Oper& Viva” w#&cznie. Dla siebie
zachowam tylko wybór repertuaru i g#ównych realizatorów.
Reszta nale'y do pana. Bierze pan?

Us#ysza#em, 'e kto! mówi moim g#osem:
– Bior%.
Pewnie tak samo by#o z innymi. Do dzi! nie wiem, jaki

diabe# kaza# mi si% zgodzi$. Sezon mia#em wyprzedany do
ko(ca czerwca. Ale to, czym si% wówczas zajmowa#em, wy-
da#o mi si% nagle strasznie ma#o wa'ne wobec afery stulecia,
której na imi% by#o Wodiczko i Teatr Wielki.

Klamka zapad#a. Umowa le'a#a na biurku, podpisa#em,
obejrza#em przyleg#y do gabinetu „mój” pokój. Pensja by#a
niewysoka, pokoik te' raczej zgrzebny i zagracony. Na !cia-
nie wisia#y plany na luty i marzec.

„W co ja si% pakuj%?” – pomy!la#em resztk& przytomno-
!ci umys#u. Ale 'e Wodiczko sta# obok i „spieszy# si%”, ska-
pitulowa#em.

1 lutego 1962 roku przeprowadzi#em si% na Nowogrodz-
k&. Jest to okre!lenie !cis#e: nie do Warszawy, lecz w#a!nie
na Nowogrodzk&. Bo odt&d tylko sypia#em gdzie indziej.
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Wpad#em w samo j&dro wulkanu. Jada#em na chybcika 
w bufecie teatralnym. Wprawdzie byle co, ale na koszt fir-
my. Wkrótce i ten luksus si% sko(czy#. Pokój w „Polonii”
równie'. Musia#em przeprowadzi$ si% do Szyfmana i koczo-
wa$ w przysz#ym ambulatorium. Co rano zerka#em z ut%sk-
nieniem na dom mieszkalny przy Moliera 8. Wydawa#o mi
si%, 'e nigdy go nie wybuduj&. Ale 'e jestem z natury opty-
mist&, bieg#em do pracy na kolejne trzyna!cie godzin. I co-
dziennie... k#óci#em si% z Wodiczk&.

Bo oto mój nowy szef okaza# si% piekielnie wymagaj&cy 
i wszystkie niemi#e operacje zwala# na mnie bez lito!ci. Wyzna-
wa# zasad%, 'e w teatrze ka'dy musi by$ bez tchu zaj%ty. Jed-
no wystawia#, drugie wznawia#, trzecie poprawia#. Najmniej-
szy k&t w teatrze mia# by$ wype#niony prac& od !witu do
zmierzchu. Tu soli!ci, tam próby zespo#owe, jeszcze gdzie in-
dziej szkolenie aktorskie ze specjalnie doanga'owanymi re-
'yserami. Kiedy wszystko mia#em jako tako rozplanowane,
szef wpada# na kwadrans na przedstawienie, to i owo budzi-
#o jego zastrze'enia i wydawa# polecenia dora"nych zmian.
Trzeba by#o rekonstruowa$ plan, zawiadamia$ ludzi, inkaso-
wa$ odium niezadowolenia. „Poszkodowani” szli na skarg%
do... Wodiczki, a ten okazywa# si% czu#ym ojczulkiem, odwo-
#ania za#atwia# pozytywnie, to za! oznacza#o kolejn& robot%
dla mnie, „z#ego”. Oczywi!cie w!cieka#em si%, bo zmienia#
przecie' swoje w#asne polecenia, stawiaj&c mnie na przegra-
nej pozycji wobec zespo#u. Zaciska#em z%by i znów przerabia-
#em plany. Bez ko(ca. Do ob#%du. Wokó# mnie kipia#o. Tak-
'e pode mn&, gdzie znajdowa#a si% salka... perkusistów!

Ale nie by#o czasu ogl&da$ si% za siebie, bo rytm pracy wy-
znacza#y 'elazne terminy kolejnych premier. Jeszcze nie zd&-
'y#em rozejrze$ si% na dobre po teatrze, a ju' 7 lutego wysta-
wiono pod batut& Wodiczki trzy balety kompozytorów pol-
skich: Wierchy Malawskiego – w choreografii Papli(skiego;
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#witeziank" Morawskiego – w choreografii Gogo#a; Zaczaro-
wan$ ober%" Sza#owskiego – w uk#adzie Grucy. Scenografi%
zaprojektowa# Wowo Bielicki.

Trzy tygodnie pó"niej, 28 lutego, by#a ju' gotowa Ifigenia
na Taurydzie Glucka, przygotowana przez Mieczys#awa Mie-
rzejewskiego, Ludwika René i Jana Kosi(skiego. A po na-
st%pnych... trzydziestu czterech dniach – 31 marca – odby#
si% po raz pierwszy spektakl baletowo-oratoryjny: Syn marno-
trawny Debussy’ego, !wi"to wiosny Strawi(skiego i Judith
Honeggera – niezapomniana premiera znakomitego tercetu
realizatorów: Henryka Czy'a, Alfreda Rodrigueza i Andrze-
ja Majewskiego.

I znów ani chwili oddechu, bo oto twórcy kszta#tu sce-
nicznego Ifigenii, Mierzejewski, René i Kosi(ski, wzi%li tym-
czasem na warsztat Juliusza Cezara Haendla i zanim jeszcze
prasa zd&'y#a wyg#osi$ entuzjastyczne oceny po premierze
Czy'a, afisze zapowiedzia#y na 28 kwietnia dzie#o Haen-
dlowskie. Tak si% pracowa#o!

Tote' prawie za u!miech losu uzna#em fakt, 'e na ósm&
premier% sezonu, Opowie#ci Hoffmanna Offenbacha, zosta-
#o a'... czterdzie!ci dni! Tyle w#a!nie otrzymali do dyspozy-
cji Zdzis#aw Górzy(ski, sprowadzony z Pary'a wielki re'yser
Bronis#aw Horowicz oraz scenograf Andrzej Sadowski.

Ale$ to jeszcze nie wszystko, bo 14 i 27 czerwca Wodicz-
ko i Czy' wyst&pili w Filharmonii Narodowej z koncertami
symfonicznymi orkiestry operowej!

By# to sezon maraton co si% zowie. Ka'dy, kto go prze'y#,
nigdy go nie zapomni – jest ju' niemal legend&. Niewyko-
nalne sta#o si% mo'liwe: dawna Opera na Nowogrodzkiej za-
s#u'y#a sobie na miano Teatru prawdziwie Wielkiego.

Wodiczko zwyci%'y#, co rzecz oczywista – nie wszystkim
jednako przypad#o to do gustu. Na razie nikt jednak nie
!mia# podnie!$ g#owy, bo sezon 1962/1963 te' zapowiada#
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si% ol!niewaj&co: sze!$ premier i jedno wznowienie. Mia#a
równie' wej!$ w 'ycie znakomita inicjatywa Wodiczki, adre-
sowana do m#odzie'y akademickiej: cykl szesnastu przedsta-
wie( ukazuj&cych rozwój opery i baletu na przestrzeni wie-
ków. Impreza otrzyma#a miano Opera viva, zapo'yczone od
czasopisma, którego trzy kolejne numery ukaza#y si% jeszcze
przed inauguracj& drugiego sezonu.

Maszyna nakr%cona przez swego animatora funkcjono-
wa#a coraz sprawniej mimo szalonych obrotów. Wszyscy wo-
kó# szefa nabrali do!wiadczenia i rytm pracy nikogo ju' nie
przera'a#. Tak'e budowlani, dozorowani przez Arnolda
Szyfmana na placu Teatralnym, wywi&zywali si% z terminów
jak nale'y, m.in. dom przy Moliera 8 by# na uko(czeniu. Ar-
tystom dodawa#o to ducha; nie tylko ja marzy#em o wpro-
wadzeniu si% do w#asnego mieszkania, czeka#o na t% chwil%
siedemdziesi&t rodzin. (W listopadzie 1962 roku i to sta#o
si% faktem).

Przysz#o!$ zacz%#a si% rysowa$ zgo#a pomy!lnie. Podobnie
jak drugi sezon Wodiczki. Otworzy# go 4 pa"dziernika 1962
roku niezwykle udany wieczór baletowy z trzema prawyko-
naniami polskimi: Czterech temperamentów Paula Hindemi-
tha, Czerwonego p&aszcza Luigiego Nono oraz Trójk$tnego ka-
pelusza Manuela de Falli. Choreograficznie przygotowa#a go
Franc,oise Adret, wspomagana re'yseri& swego ma#'onka
Guillota de Rode. Scenografi% opracowa# Andrzej Majew-
ski, dyrygowa# Wodiczko.

Równolegle Henryk Czy' trudzi# si% wraz z Wowem Bie-
lickim i Witoldem Gruc& nad prapremier& swego musicalu
Bia&ow&osa – utworu odbiegaj&cego daleko od ówczesnych
konwencji. Dzie#o okaza#o si% w próbach do!$ oporne i ro-
dzi#o si% w atmosferze bardzo nerwowej. Wprawdzie na afi-
szu musical ukaza# si% punktualnie, 24 listopada, ale sam au-
tor nie by# ca#kowicie usatysfakcjonowany i po premierze
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za'&da# dalszych prób celem wprowadzenia niezb%dnych
– jego zdaniem – korekt. Zw#aszcza 'e spektakl spotka#
si% z krytycznym przyj%ciem prasy.

Có' by#o robi$? Mieczys#aw Mierzejewski i Lia Rotbaum
te' musieli rozpocz&$ próby nad nie mniej trudnym (cho$
inaczej) Kawalerem srebrnej ró%y Richarda Straussa. Terminy
nagli#y (Wodiczko trzyma# si% planu w sposób bezwzgl%dny)
i tak oto dosz#o do pierwszego otwartego konfliktu. Czy'
postawi# spraw% na ostrzu no'a, a otrzymawszy zaledwie
osiem prób, miast '&danych trzynastu, zg#osi# dymisj%. By#a
to dla teatru strata niepowetowana i wszystkie perswazje
okaza#y si% bezskuteczne.

Jako' 30 grudnia kurtyna podnios#a si% planowo przed
premier& Kawalera srebrnej ró%y, a natychmiast potem Wo-
diczko przyst&pi# do pracy nad Zamkiem Sinobrodego Barto-
ka i Wi"'niem Dalapiccoli – dwiema prapremierami polski-
mi w re'yserii Aleksandra Bardiniego i scenografii Tade-
usza Kantora. Wysz#o z tego wspania#e przedstawienie, cho$
same dzie#a, gor&co oklaskiwane 16 lutego 1963 roku, nie
cieszy#y si% powodzeniem zbyt d#ugo. Zaczynano ju' wyrze-
ka$ na ukochane przez Wodiczk% „sk#adanki” z dwóch lub
trzech pozycji; konserwatywni bywalcy operowi upominali
si% o utwory ca#ospektaklowe.

Resztkami si# goni#y pracownie techniczne, a uparte for-
sowanie nadgodzin pracy okaza#o si% na d#ug& met% nie do
obrony, tak'e ze wzgl%dów formalnoprawnych. Wodiczko
musia# wyci&gn&$ z tego jakie! wnioski, zw#aszcza 'e i mini-
sterstwo zg#asza#o coraz ostrzejsze zastrze'enia. Zaplanowa#
wi%c na 22 maja 1963 roku wznowienie Romea i Julii Pro-
kofiewa (Mierzejewski, Gogó#, Roszkowska), co odci&'y#o
zespó# techniczny. Sam za! zabra# si% do rekonstrukcji party-
tury Strasznego dworu Moniuszki, którego premier% wyzna-
czy# dopiero na 20 czerwca. „Opór materii” i jemu dawa# si%
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we znaki. Na szcz%!cie czasu nie straci#; dzi%ki jego odwa'-
nym retuszom Moniuszkowskie arcydzie#o nabra#o blasku 
i niemal Rossiniowskiej lekko!ci. W tym samym duchu
kszta#towali wizj% sceniczn& Strasznego dworu Aleksander
Bardini i Teresa Roszkowska. Efekt ich wspólnej pracy oka-
za# si% prawdziwie porywaj&cy. I pod znakiem tego sukcesu
zako(czy# si% sezon drugi.

Przed sezonem trzecim repertuar teatru obejmowa# #&cz-
nie 26 przedstawie(, spo!ród których zaledwie dziewi%$
przetrwa#o z okresu przedwodiczkowskiego. Ale pracowa#o
si% z coraz wi%kszym trudem. Liczba nowo zaplanowanych
premier spad#a do czterech; tempo wyra"nie s#ab#o, rós#
opór niezadowolonych, wyczerpywa# si% wyra"nie kredyt,
którego udzielono niegdy! Wodiczce w pa#acu przy Kra-
kowskim Przedmie!ciu. Mimo 'e nowe przedstawienia
znów okaza#y si% znakomite.

Pierwszym z nich by#a 16 pa"dziernika 1963 roku kolej-
na „sk#adanka” baletowa: Orfeusz Strawi(skiego, Soirées et
matinées musicales Rossiniego w opracowaniu Benjamina
Brittena oraz Daphnis i Chloe Ravela Uk#adu choreograficz-
nego podj&# si% ponownie Alfredo Rodriguez, scenografi%
zaprojektowa# Andrzej Majewski, orkiestr% poprowadzi#
Wodiczko.

6 grudnia na afiszu pojawi#a si% polska prapremiera ope-
ry – musicalu Kurta Weilla i Bertolta Brechta Powstanie 
i upadek miasta Mahagonny pod kierownictwem muzycz-
nym Zdzis#awa Górzy(skiego, w re'yserii Adama Hanusz-
kiewicza i w scenografii Kazimierza Mikulskiego.

Wydarzeniem sezonu okaza# si% 12 lutego 1964 roku
Don Carlos Verdiego w realizacji Mieczys#awa Mierzejew-
skiego i znakomitego teamu operowego z Narodniego Diva-
dla w Pradze: Ladislava +trosa (re'yseria), Josefa Svobody
(scenografia) i Jana Skalickiego (kostiumy).
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26 i 27 marca Wodiczko wyst&pi# w Filharmonii Narodo-
wej, przedstawiaj&c prawykonanie polskie War Requiem
Brittena z chórem i orkiestr& Teatru Wielkiego, zespo#em
sopranów i altów Pozna(skiego Chóru Ch#opi%cego oraz
solistami Krystyn& Jamroz, Bogdanem Paprockim i An-
drzejem Hiolskim. Odnotowuj% ten koncert ze szczególn&
atencj& nie tylko ze wzgl%du na pe#ny sukces artystyczny,
lecz równie' dlatego, 'e mia# to by$... ostatni wyst%p dyry-
gencki Wodiczki na estradzie sto#ecznej.

Wreszcie 9 kwietnia odby#a si% czwarta premiera sezonu:
balet Minkusa Don Kichot z muzyk& wed#ug partytury nowo
opracowanej przez Mieczys#awa Nowakowskiego. Choreogra-
fem by# Aleksiej Cziczinadze, autork& scenografii – Izabella
Konarzewska, kierownikiem muzycznym – Bogus#aw Madey.

Bezpo!rednio potem rozpocz%#y si% przygotowania do tour-
née Opery za granic&. W pierwotnym zamierzeniu mia#o
ono obj&$ trzy kraje, lecz sko(czy#o si% na Niemczech Za-
chodnich: festiwalach w Essen i Wiesbaden. Wodiczko
przedstawi# program baletowo-operowy Strawi(skiego oraz
Straszny dwór Moniuszki, odnosz&c triumfalny sukces po-
twierdzony jednog#o!nie przez krytyk% mi%dzynarodow&.
Zespó# operowy powróci# do Warszawy, a balet zatrzyma# si%
jeszcze w Berlinie Zachodnim, aby utrwali$ na ta!mie filmo-
wej !wi"to wiosny.

Fakt znamienny, 'e Wodiczko mia# jakie! „z#e szcz%!cie”
do zagranicznych tournées. Tak jak niegdy! wyst%py na
Expo w Brukseli sta#y si% zwiastunem jego odej!cia z Filhar-
monii Narodowej, tak i teraz mówi#o si% coraz g#o!niej 
o cofni%ciu mu #ask przez ministerstwo. Ale wiedzieli o tym
tylko wtajemniczeni. On sam, z niewyczerpanym zapasem
optymizmu, tkwi# ju' wyobra"ni& na placu Teatralnym.

Czwarty sezon na Nowogrodzkiej mia# by$ po!wi%cony
tylko pracy zamkni%tej. Z ostatni& premier& wyst&pi#
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7 pa"dziernika zespó# baletowy. By#y to trzy utwory m#o-
dych kompozytorów polskich w choreografii Witolda Gru-
cy: Ad kominem Zbigniewa Wiszniewskiego, Oczekiwanie
Augustyna Blocha oraz Nagi ksi$%" Romualda Twardow-
skiego. Dyrygowa# Bogus#aw Madey, scenografi% przygoto-
wali: Krzysztof Pankiewicz (I) i Andrzej Sadowski (II i III).
Ta dziewi%tnasta premiera Wodiczki na Nowogrodzkiej
mia#a si% okaza$ ostatni&.

On jeden nie chcia# w to uwierzy$. Z nies#abn&c& energi&
szykowa# osiem pozycji na otwarcie Teatru Wielkiego, m.in.
rewelacyjne przedstawienie Wozzecka Albana Berga. Któ'
móg# przypuszcza$, 'e ten wspania#y spektakl nigdy nie zo-
stanie pokazany publiczno!ci?

Bo oto znów nadszed# moment, w którym tytan zosta#
powalony. Sta#o si% to, je!li pomn%, w grudniu 1964 roku.
Pewnego dnia dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury
i Sztuki Stanis#aw Witold Balicki wezwa# Wodiczk% na uro-
czysto!$... wr%czenia nominacji dyrektora Teatru Wielkie-
go. Szef niczego nie podejrzewa#, gdy ku swemu ca#kowite-
mu zaskoczeniu zasta# w gabinecie ministerialnym dwóch
ludzi, których z ca#ego serca nie cierpia#: Zdzis#awa *liwi(-
skiego i Witolda Rowickiego. Ceremonia by#a bardzo krót-
ka, tak mi j& przynajmniej zrelacjonowa# sam zainteresowa-
ny. Dyrektor Balicki o!wiadczy#:

– Chcia#bym poda$ panom do wiadomo!ci sk#ad dyrek-
cji Teatru Wielkiego: Zdzis#aw *liwi(ski – dyrektor naczel-
ny, Witold Rowicki – dyrektor artystyczny, Zdzis#aw Libera
– dyrektor administracyjny. To by#oby wszystko.

Obaj z szefem mieli!my miny do!$ zas%pione. On ju' 
w my!lach zd&'a# do Islandii, gdzie odgrywa# rol% wci&' oczeki-
wanego bohatera narodowego. Ja nie mia#em dok&d si% wy-
biera$ – zosta#em po prostu „skasowany”, nawet niegodzien
by#em byle jakiej propozycji. Wróci#em wi%c do zerwanych
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przez engagement Wodiczki kontaktów z Filharmoni& Byd-
gosk& (Pomorsk&) i jej znakomitym, cho$ s#awnym ze sk&p-
stwa dyrektorem Stanis#awem Szwalbem. Sam nie zdawa-
#em sobie sprawy, 'e Pan Bóg czuwa# nade mn& i zabieraj&c
mi jednego Mistrza, podsuwa# drugiego. Wodiczko by# mi-
strzem improwizacji, Szwalbe – precyzyjnym zegarmi-
strzem, któremu Pomorze zawdzi%cza#o Filharmoni%, Wy'-
sz& Szko#% Muzyczn&, cykle znakomitych festiwali, pierwszy
w Polsce sk#ad Zespo#u Muzyki Dawnej Stanis#awa Ga#o(-
skiego, na koniec za! now& oper% i... remont dworca kolejo-
wego! Bo w mie!cie mia#o by$ #adnie.

Dawa#em tam  setki koncertów dla m#odzie'y i dla doro-
s#ej publiczno!ci. Szwalbe k#óci# si% o ka'de pi%$ z#otych, 
a ja, chc&c nie chc&c, irytowa#em si% tymi oszcz%dno!ciami,
ale uczy#em si% 'y$ w pozytywnym trudzie. Wci&' studiowa-
#em, jak dawa$ sobie rad% przy mno'&cych si% k#opotach,
lecz tak'e – jak kocha$ m#odzie'. Z czasem liczba moich spo-
tka( z m#odymi s#uchaczami wzros#a do sze!ciu tysi%cy...
Dzi! sam ledwie w to wierz%!

Tymczasem Wodiczk% ponownie wezwano do kraju. Na
dyrektora naczelnego Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach. On tak ju' przywyk# do wspó#-
pracy ze mn&, 'e od razu wyst&pi# o stanowisko wicedyrek-
tora dla Cegie##y. Ale partia nie 'yczy#a sobie bezpartyjnego
wicedyrektora, wi%c moj& kandydatur% odrzucono. Nikogo
to nie dziwi#o, nawet mnie. By#em zakochany w swojej m#o-
dzie'y. Wodiczko szanowa# t% moj& sk#onno!$. Tu zawsze
pozostawali!my w zgodzie, 'e przypomn% cho$by dawny
cykl Opera viva w Operze na Nowogrodzkiej, zainicjowany
w#a!nie przez niego, a przeze mnie realizowany.

Wbrew pozorom mieli!my kontynuowa$ wspó#prac%.
Wodiczko postanowi# wystawia$ na ekranie telewizyjnym dwa
programy. Pierwszy firmowa# osobi!cie. Rzecz otrzyma#a
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tytu#: „Quod libet, czyli telewizyjne co kto lubi”. Zaanga'o-
wa# do tego przedsi%wzi%cia najwybitniejsze i najs#awniejsze
si#y artystyczne z ca#ego kraju.

Program drugi powierzy# mnie. Nie by#o tam ani najs#aw-
niejszych nazwisk, ani rewelacyjnej wystawy.

I sta#a si% sprawa niepoj%ta! Wygra# mój skromny pro-
gram „S#uchamy i patrzymy”, w którym wyst&pili:

– Wielka Orkiestra Symfoniczna PR pod dyrekcj& Boh-
dana Wodiczki,

– Capella Bydgostiensio pro Musica Anti&ua pod dyrek-
cj& Stanis#awa Ga#o(skiego,

– Warszawski Zespó# Madryga#owy „I musici contanti”
pod dyrekcj& Zofii Urbanyi-*wirskiej,

– Krakowski Zespó# MW 2 pod kierownictwem Adama
Kaczy(skiego,

– Kwartet Jazzowy „P.J.Q.” Ptaszyna Wróblewskiego,
– Bartosz Wadiak – skrzypce, ucze( Pa(stwowej *red-

niej Szko#y Muzycznej w Krakowie,
– Janusz Cegie##a – komentarz.
Re'yserowa# Ryszard Ray-Zawadzki. Autorem scenografii

by# Jerzy Moskal, redaktorem – Jadwiga Cieszewska.
Co rozumiem pod okre!leniem, 'e mój program wygra#?

To, 'e „Quod libet” spad# z repertuaru po trzech wyda-
niach, a „S#uchamy i patrzymy” ju' po trzech emisjach sta-
#o si% s#awne. Oba programy przyczyni#y si% do tego, 'e Boh-
dan Wodiczko i Janusz Cegie##a otrzymali nagrody prezesa
Sokorskiego za rok 1968.  ,ywot „S#uchamy i patrzymy” zo-
sta# przerwany dopiero po trzydziestu wykonaniach – pra-
wie po trzech latach – 25 stycznia 1972 roku z powodu po-
wo#ania mnie na stanowisko dyrektora Redakcji Muzycznej
Telewizji Polskiej w Warszawie. Zachowa#o si% troch% archi-
walnych fotografii. No i  s& Ryszard Ray-Zawadzki, Stani-
s#aw Ga#o(ski oraz inni przyjaciele mojej m#odo!ci...
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