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Otwarcie obrad konferencyjnych

Witam wszystkich Państwa: znamienitych Gości, badaczy, naukowców, 
ale chyba przede wszystkim – pozwolę sobie tak powiedzieć – pasjonatów 
muzyki operowej, których połączyło dzisiaj umiłowanie kunsztu jej genial-
nego wykonawcy – Adama Didura.

Jest mi ogromnie miło, że ta biesiada intelektualna, która się zapowia-
da, będzie połączona z biesiadą emocjonalną, artystyczną. Nieczęsto się to 
zdarza w murach uniwersytetu, gdzie zwykle koncentrujemy się na odbio-
rze umysłem, analizujemy rozumem. A dziś będziemy równocześnie prze-
żywać, odczuwać. Kiedy przeczytałam program Konferencji, z ogromnym 
sentymentem i uznaniem dla tak oryginalnej formy seminarium naukowego 
przyjęłam to, że będziemy mogli także słuchać muzyki, a zatem doświadczać 
nie tylko „szkiełkiem i okiem”. Bo konferencja ta jest specyficzna, inna od 
tych, w których często każdy z nas uczestniczy. Połączenie refleksji nauko-
wej przedstawicieli teatrologii i muzykologii, zaproszenie gości z różnych 
ośrodków naukowych i artystycznych, stanowią dużą wartość. To napraw-
dę dobry pomysł. Gratuluję pani Profesor Grażynie Golik-Szarawarskiej, że 
podjęła się organizacji tego spotkania. Nie podejmuję się rozważań mery-
torycznych, bo to nie moja dziedzina – jestem językoznawcą, historykiem 
języka. Kiedy jednak myślałam o tym dzisiejszym spotkaniu, przyszła mi 
do głowy rzecz oczywista, choć do tej pory nieuświadamiana: moje związ-
ki z Adamem Didurem mają charakter… geograficzny. Wynika to stąd, że 
od 30 lat mieszkam w Bytomiu, gdzie On stale jest obecny. Moja najbliższa 
przyjaciółka mieszkała w Bytomiu na ulicy Adama Didura. Ja jako dziec-
ko, jako młoda osoba, niekoniecznie znająca losy tego Artysty, żyłam blisko 
Opery Śląskiej. Część mojej rodziny pochodzi ze Lwowa… I jeszcze jedno: 
pięć lat swojego życia spędziłam w Turynie, na tamtejszym Uniwersytecie, 
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w pobliżu Pinerolo. I to przepiękne piemonckie miasteczko niedaleko Tu-
rynu często odwiedzałam. W Teatrze w Pinerolo, gdzie debiutował Adam 
Didur, bywałam na spektaklach. Przyszła refleksja, że choć mój kontakt 
z Artystą, którego Państwo ukochali, był i jest tylko emocjonalny i na pew-
no nie ośmieliłabym się analizować jego twórczości, to jednak jest mi On 
niezwykle bliski… Z tego powodu z wielką radością przyjęłam zaproszenie 
na dzisiejsze obrady. 

W imieniu Władz Wydziału Filologicznego jako prodziekan ds. promocji 
i współpracy z otoczeniem, oficjalnie witam wszystkich Państwa. Mam na-
dzieję, że przed Państwem bardzo dobre dwa dni: nie tylko owocne obrady, 
ale także ciekawe kuluarowe rozmowy, wspaniałe emocjonalne przeżycia. 
Połączenie doznań intelektualnych i artystycznych, które będzie Państwa 
udziałem, pozwala nam uświadomić sobie, jak duże mamy szczęście, będąc 
ludźmi nauki: pracujemy, jednocześnie realizując nasze pasje. Myślę, że tego 
wszyscy mogą nam zazdrościć.


