
DALEKA 
 
 
Od razu, kiedy otrzymała w 1972 roku angaż w Komische Oper, stała się daleka. Berlin 
Wschodni był niby blisko, rodzinę w Polsce odwiedzała często, ale wystąpiła w kraju dopiero 
po dobrych paru latach, jedynie dwa razy, i to też przy okazji wizyt niemieckiego zespołu. 
W Berlinie zakotwiczyła się na długo, śpiewając jednocześnie w różnych miejscach Europy 
i Ameryki. Osiadła w Atlancie w stanie Giorgia, i teraz naprawdę jest już bardzo daleka. 

Magdalena Falewicz pochodzi z Lublina. W tamtejszym liceum muzycznym ukończyła wydział 
pedagogiczny grając na fortepianie i na skrzypcach, a śpiewu zaczęła się uczyć u pochodzącej z 
Wilna Marii Wyleżyńskiej. Studia wokalne odbyła w warszawskiej wyższej uczelni muzycznej 
pod kierunkiem Olgi Olginy i Marii Kunińskiej (1965-1970). Podczas studiów nie brakło jej 
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skromnych koncertów, przez pewien czas związki wokalne łączyły ją z żeńskim kwintetem Partita, 
a związki osobiste - z Asocjacją Hagaw. Już wtedy występowała z powodzeniem w roli Livietty w 
operze Livietta i Tracollo Pergolesiego na Scenie Kameralnej warszawskiego Teatru Wielkiego. 
Współpracowała krótko z Warszawską Operą Kameralną; śpiewała tu w Pimpinone Telemanna, a 
„ślicznym młodym sopranem” jej Maryni w Karmanioli Moniuszki zachwycił się Jerzy Waldorff. 
Waldorff nie był pierwszym, którego urzekł ten głos: nośny, choć o niedużym wolumenie, 
jedwabiście snujący frazy, czarujący w barwie. Falewicz otrzymała nagrodę na Ogólnopolskim 
Konkursie Śpiewaczym we Wrocławiu (1969); na prestiżowym Konkursie ARD w Monachium 
była czwarta (1970). W Międzynarodowym Konkursie w Tuluzie zdobyła Grand Prix (1972).

Żaden jednak ze stołecznych teatrów operowych nie miał dla niej etatu. Podjęła pracę w 
Operetce Warszawskiej i zagrała drobną rolę w osławionej Miłości szejka. W tym czasie 
sceny muzyczne NRD zgłosiły zapotrzebowanie na solistów i Pagart urządził przesłuchania w 
Filharmonii. Przyjechało 69 osób z całej Polski. Po występie Falewicz otrzymała zaproszenie 
na  audycję do Berlina, by przedstawić się sławnemu Walterowi Felsensteinowi. Spodobała się i 
podpisała dwuletni kontrakt z gwarancją udziału w jednej premierze w sezonie. Była szczęśliwa.    

Felsenstein, twórca realistycznego stylu reżyserii operowej, kierował wtedy Komische 
Oper.  Jego przedstawienia objeżdżały świat i były utrwalane na płytach w specjalnej serii 
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Walter Felsenstein Edition. Z opery czynił fascynujący teatr, ale szła fama, że próby trwają 
u niego miesiącami i śpiewacy tracą głosy. Falewicz była jedyną Polką, którą wielki reżyser 
zaakceptował jako solistkę swego teatru. Myślał dla niej o rolach elegantek i arystokratek; 
nie powierzył Micaeli w Carmen, ani Zuzanny w Weselu Figara. Trochę żałowała, ale...
„kilkuletnia praca z Felsensteinem była fascynującą życiową przygodą i skarbnicą bezcennych 
artystycznych doświadczeń - mówiła w rozmowie z Józefem Kańskim przeprowadzonej dla 
“Ruchu Muzycznego”.  Każda próba z nim to było nieomal nabożeństwo w świątyni. Realizował 
własne wyobrażenia o muzycznym teatrze, miał też własną wizję każdej z występujących postaci 
i w zasadzie nic tam nie można było zmienić ani dodać od siebie. Odbywały się i owszem 
rozmowy i dyskusje, mistrz był szalenie uprzejmy i chętnie słuchał wszelkich indywidualnych 
propozycji, ale zarazem miał tak niezwykłą siłę oddziaływania, że w rezultacie każdej dyskusji 
aktor wychodził przekonany głęboko, że koncepcja Felsensteina to jest właśnie to, co sam sobie 
wyobrażał. Potrafił pomniejszać stres i napięcie wykonawców. Powtarzał nam: Kiedy człowiek jest 
szczęśliwy, śpiewa z radości. Bądźcie na scenie szczęśliwi, śpiewajcie z radosnym rozluźnieniem!
 
Na berlińską scenę wyszła po raz pierwszy w tzw. spodenkowej roli Oskara w Balu maskowym. Po 
Nataszy w Wojnie i pokoju w reżyserii Lwa Michajłowa (1974) posypały się entuzjastyczne recenzje: 
„urzeka delikatnie zagraną dziewczęcością i jednocześnie ogromną siłą duchową odtwarzanej 
postaci; fascynuje rozkwitającym, pięknym, nośnym sopranem” pisał „Der Morgen”. Otrzymała 
nagrodę krytyki ufundowaną przez redakcję „Berliner Zeitung”. Nataszę przyszło jej potem 
śpiewać w Stanach Zjednoczonych podczas letniego festiwalu operowego w Wolf Trap (1978) oraz 
w koncertowych prezentacjach opery Prokofiewa w Filadelfii i Cleveland  pod batutą znanej tam 
dyrygentki Sary Caldwell. Caldwell kierowała operą w Bostonie, i chętnie zapraszała Polaków; 
Falewicz wystąpiła u niej jako Mimi w Cyganerii (1976), Marcelina w Fidelio obok Teresy Kubiak 
w roli tytułowej i Jona Vickersa (1977) i w operowej gali wśród takich gwiazd, jak Shirley Verrett, 
Anna Moffo, James McCracken (1984). Nie brakło też innych występów gościnnych. W Operze  we 
Frankfurcie n/Menem odtwarzała Zuzannę w Weselu Figara, w Lipsku - Paminę w Czarodziejskim 
flecie. Kurt Masur zaprosił ją na tournée po Japonii z orkiestrą lipskiego Gewandhausu jako 
solistkę w IX Symfonii Beethovena. Natomiast z zespołem Komische Oper wystąpiła na Holland 
Festival (w Weselu Figara, 1976), w Bratysławie (1979) i na Festiwalu w Wiesbaden (1980).  

Warszawska publiczność zobaczyła i usłyszała Falewicz w roli Hrabiny w Weselu Figara w 
lutym 1979 roku na scenie Romy, gdy Komische Oper przyjechała na występy gościnne. Była to, 
wzorowa pod względem stylu, utrwalona na płycie Naxosu, inscenizacja z 1975 roku - ostatnia 
reżyseria chorego już wtedy Felsensteina. W jego ujęciu mozartowska Hrabina, choć jest już panią 
Almaviva, ma wciąż jeszcze duszę i spryt Rozyny, o którą Hrabia-Lindor w Cyruliku sewilskim 
zabiegał, a ona szczerze go pokochała i w Weselu Figara wcale nie zamierza rezygnować z tej 
miłości. Falewicz doskonale oddała taki charakter postaci. Premiera odbyła się wiosną, całe lato 
Felsenstein przeleżał w szpitalu; mówiono, że w ostatnich tygodniach słuchał z nagrania arii Hrabiny 
„Porgi amor” śpiewanej przez młodą Polkę. W październiku zmarł. Uroczystości pogrzebowe 
uświetnił wielki koncert z udziałem solistów teatru Felsensteina. Na prośbę organizatorów 
Falewicz wystąpiła z tą właśnie arią. Dławiło ją w gardle. Był to najtrudniejszy koncert w jej życiu. 
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Kierownictwo Komische Oper przejął wychowanek Felsensteina, Joachim Herz, i za jego 
dyrekcji odtwarzała role Lisetty w Il Re Teodoro Paisiella i Błażenki w Tajemnicy Smetany. 
Wesele Figara długo utrzymywano na afiszu. Było m.in. wydarzeniem festiwalu Berliner Festtage 
w 1977 roku. Falewicz miała już wówczas zaszczytny tytuł Kammersängerin. Jako Hrabina 
wystąpiła ponad 120 razy, na obu zresztą scenach Berlina, Komische Oper i Staatsoper oraz w 
Dreźnie, a także w rejestracji telewizyjnej. Szerokim echem odbiła się jej kreacja w premierowej 
Madame Butterfly (styczeń 1978), bo i przedstawienie w reżyserii Herza (wg pierwotnych 
wersji opery) było głośne. Polski korespondent donosił do kraju, że Falewicz „podbiła serca 
berlińczyków”, pisał o „grze pełnej wyrazu, subtelnie cieniowanym śpiewie” i o tym, że nie 
epatuje egzotyką, „zaznacza tylko lekko strojem, ruchem, gestem, uczesaniem, że jest to tragedia 
Japonki, a może być tragedią każdej kobiety”.  Herz swoją Butterfly wyreżyserował również 
jesienią 1978 z zespołem Walijskiej Opery Narodowej w Cardiff, i Falewicz występowała w 
tej roli w innych też miastach,  Liverpoolu, Oksfordzie,  Birmingham, Southampton, Bristolu i 
Manchesterze aż po kraniec 1980 roku, i ponowiła ją w 1983 w London National Opera. W zespole 
Walijskim kreowała jeszcze Hannę w Wesołej wdówce (1985) i grała w objeździe po Anglii. 

Należała wtedy do grona solistów berlińskiej Staatsoper, od dawna zresztą współpracując z 
tą sceną. Do ważniejszych stworzonych tu ról należała  Zdenka w Arabelli Straussa, w której 
pokazała się w Moskwie podczas gościnnych występów Staatsoper w Teatrze Bolszoj (1976). 
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Również Arabellę, i Czarodziejski flet z Falewicz jako Paminą, obwiózł ten teatr w wielkim 
tournée po Japonii obejmującym takie miasta jak Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Yokohama, 
Hiroshima, Nagasaki (1980). W swej trzeciej, równie długiej japońskiej turze jeździła z rolą 
Ewy w Śpiewakach norymberskich (1985). Z innych operowych postaci odtwarzanych w 
Berlinie wymieńmy Elwirę w Don Giovannim, Tatianę w Eugeniuszu Onieginie, Liu w 
Turandot, Giuliettę w Opowieściach Hoffmanna, jedną z Dziewcząt-Kwiatów w Parsifalu 
i operetkową Rozalindę w Zemście nietoperza. W ważnej dla Berlina premierze Skazania 
Lukullusa Paula Dessaua przypadła jej partia epizodyczna - ważniejszą, Sophie, wykonywała 
we współczesnej operze Friedricha Cehry wg Bertolda Brechta Baal; przedstawienie cieszyło 
się powodzeniem, sławny bas Theo Adam  grał rolę tytułową. W niewielkiej roli Diany 
odwiedziła paryski Théâtre de Chatelet, gdzie Staatsoper gościła z Ifigenią w Taurydzie Glucka 
(1994). Trzeba by jeszcze Falewicz dodać partie, których nie odtwarzała na scenie, lecz 
nagrała na płyty dla firmy Berlin Classics - z Mądrą Orffa oraz Alfonso i Estrellą Schuberta.   

Nie byłaby tak cenioną w niemieckim świecie muzycznym, gdyby nie występy koncertowe. 
Sopranowa partia w IX Symfonii należała do najczęściej przez nią wykonywanych; występowała 
w utworach oratoryjnych z orkiestrą Gewandhausu i drezdeńską Staatskapelle. W Pradze śpiewała 
w Mszy h-moll Bacha pod dyrekcją znanego tenora Petera Schreiera. Była solistką w Pasji wg 
św. Mateusza Bacha pod Nevillem Marrinerem i w VIII Symfonia Mahlera prowadzonej przez 
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Serge'a Baudo, a także w Mszy C-dur „Koronacyjnej” Mozarta i w Niemieckim Requiem Brahmsa. 
Programy koncertowe obejmowały nie raz arie i sceny operowe: np. Filharmonia w Halle (1984) 
słyszała ją we fragmencie m.in. z Otella Verdiego; pięknie śpiewała Desdemonę. Z recitalami 
i na koncertach w latach osiemdziesiątych pojawiała się często w Dreźnie, Lipsku oraz innych 
miastach Niemiec (Cottbus, Heidelberg, Magdeburg), a także w programach telewizyjnych. 
Odnotujmy też jej występy w dalszych miejscach Europy: w Londynie i na festiwalu w Aldeburgh, 
założonym przez Beniamina Brittena i Petera Pearsa, którego miała przyjemność poznać (1981); 
Brukseli, gdzie nagrywała Orfeusza i Eurydykę pod dyrekcją Rene Jacobsa (1982); Lyonie (Alicja 
Ford w Falstaffie Verdiego, 1982) i Madrycie (Marcelina w koncertowej wersji Fidelia, 1988).   
 
Poślubiła Amerykanina, Johna Moulsona. Żył, jak ona, w Berlinie, śpiewał czołowe partie tenorowe 
w Komische Oper. Był jej Riccardem w Balu maskowym, i Pierrem w Wojnie i pokoju. Nie zwalczył 
ciężkiej choroby. Śmierć męża wypaliła w niej śpiew. W 1996 roku wyjechała z synem do Ameryki. 
Został pilotem, ona - pedagogiem wokalistyki w School of Music stanowego uniwersytetu Giorgii w 
Atlancie. Interesuje się fotografią. Jej uczennica, Magdalena Wór, doskonale zaprezentowała się na 
ostatnim (2010) Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.  
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