
Stanach Zjednoczonych tego 
typu praktyki uogólniaj!ce s!  

szczególnie popularne i nic dziw- 
nego, "e nawet orkiestry symfoniczne do-
czeka#y si$ tam swojej ekstraklasy. 

W odniesieniu do nich terminu „wiel-
ka pi!tka” zacz$to u"ywa%, kiedy na ryn-
ku ameryka&skim pojawi#y si$ pierwsze 
p#yty d#ugograj!ce. W radiu coraz cz$'ciej 
transmitowano koncerty, a ka"da ze s#yn-
nych orkiestr co roku wyst$powa#a w No-
wym Jorku. Wspó#cze'nie poj$cie stosuje 
si$ g#ównie po to, by podkre'li% zas#ugi  
i tradycj$ tamtych zespo#ów. Pojawiaj! si$ 

jednak g#osy krytyki. Na #amach „Time 
Magazine” czy „Los Angeles Times” pi-
sano o konieczno'ci rewizji starego po-
rz!dku i wpisania na top-list$ muzyków 
z San Francisco, Atlanty, Pittsburgha, 
Baltimore, Minnesoty, Saint Louis czy Los 
Angeles. Jak dot!d pozostaj! one na po-
ziomie postulatów, a wielka pi!tka trwa  
w niezmienionym sk#adzie: New York 
Philharmonic, Boston Symphony Orche-
stra, Chicago Symphony Orchestra, Phila-
delphia Orchestra i Cleveland Orchestra. 
Najd#u"szy sta" i najwi$kszy dorobek ma 
ta pierwsza, za#o"ona w 1842 roku. Warto 

po'wi$ci% jej pierwsz! cz$'% przekrojowe-
go artyku#u. O pozosta#ych – niebawem.

Wszystko zacz$#o si$ za spraw! dyry-
genta Urela Corellego Hilla, który posta-
nowi# za#o"y% trzecie na ameryka&skiej 
ziemi towarzystwo (lharmoniczne, a po- 
tem zorganizowa% orkiestr$. Jak mówi#, 
g#ównym celem by#o rozwijanie zaintere-
sowania muzyk! instrumentaln!. Pierw-
szy koncert New York Philharmonic od-
by# si$ 7 grudnia 1842 roku w sali Apollo  
Rooms na dolnym Broadwayu, miesz-
cz!cej oko#o 600 s#uchaczy. Hill osobi-
'cie stan!# za pulpitem dyrygenckim, by 
poprowadzi% pierwszy utwór wieczoru –  
V symfoni$ Beethovena. Warto podkre-
'li%, "e od pocz!tku muzycy dzia#ali na 
zasadach demokratycznych. W g#osowa-
niach decydowano o repertuarze, wybo-
rze dyrygenta i przyj$ciu nowych cz#on-
ków. Na koniec ka"dego sezonu odbywa#y 
si$ spotkania podsumowuj!ce.

Cztery lata po za#o"eniu orkiestra mia-
#a ju" na koncie kilkana'cie ca#kiem uda-
nych wyst$pów. Brakowa#o jej jednak sie-
dziby. Postanowiono zorganizowa% wielki 
charytatywny koncert, by zebra% 'rodki 
potrzebne na budow$ nowej sali koncer-
towej. Gwo)dziem programu by#a amery-
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ka&ska premiera IX symfonii Beethovena, 
której, nie wiedzie% czemu, nikt jeszcze  
w USA nie wykonywa#, cho% od euro-
pejskiej prapremiery min$#y 22 lata. Aby 
jeszcze bardziej uatrakcyjni% wykonanie, 
zebrano monumentaln! liczb$ 400 muzy-
ków, a wszystkie teksty partii wokalnych 
przet#umaczono na angielski. Bilety wyce-
niono do'% drogo – po 2 dolary od osoby 

i by# to g#ówny powód, dla którego przed-
si$wzi$cie nie osi!gn$#o oczekiwanego 
sukcesu. Budowa sali musia#a poczeka%.

Przez pierwsze siedem sezonów orkie-
str! kierowa#o a" siedmiu dyrygentów. 
Tak cz$ste zmiany nie pomaga#y w wy-
pracowaniu indywidualnego stylu i cha-
rakterystycznego brzmienia. Wszystko 
zmieni#o si$ wraz z rokiem 1849, kiedy 
stanowisko g#ównego dyrygenta otrzyma# 
*eodore Eisfeld, który piastowa# je a" do 
roku 1865. Wtedy orkiestra wyst!pi#a na 
uroczystym koncercie upami$tniaj!cym 
zamordowanego Abrahama Lincolna. 
Zagrano IX symfoni$ Beethovena, ale 
pomini$to ostatni! cz$'% – s#ynn! „Od$ 
do rado'ci”, jako nieodpowiedni! na ten 
czas. Nowojorska prasa skrytykowa#a to 
posuni$cie. Eisfeld ostatecznie powróci# 
do Europy, oddaj!c kierowanie orkiestr! 
Carlowi Bergmannowi. Ten prowadzi# j! 
do swojej 'mierci w 1876 roku.

W sezonie 1876-77 do Nowego Jorku 
zaproszono Leopolda Damroscha, by#e-
go koncertmistrza orkiestry w Weimarze, 
prowadzonej przez samego Franciszka 
Liszta. Publiczno'% przyj$#a go ch#odno, 
a obra"ona duma artysty kaza#a mu zre-
zygnowa% ze wspó#pracy. Za#o"y# on kon-
kurencyjn! instytucj$ – Symphony So-
ciety of New York i rozwija# j! do 'mierci  
w 1885 roku. Wtedy pa#eczk$ przej!# jego 
syn Walter. To jemu, w jaki' niezwyk#y 

sposób, uda#o si$ przekona% milionera 
Andrew Carnegie, "e miasto potrzebuje 
sali koncertowej z prawdziwego zdarze-
nia. Tak w ci!gu kilku lat powsta# gmach, 
który do dzi' jest miejscem wyst$pów 
najwi$kszych artystów. Uroczyste otwar-
cie mia#o miejsce 5 maja 1891 roku,  
a koncert poprowadzi# wówczas Piotr Czaj-
kowski. Tymczasem sytuacja (nansowa  

i morale nowojorskich (lharmoników by#y  
w op#akanym stanie. +redni dochód  
z pi$ciu koncertów wyniós# 168 dolarów  
i tylko gruntowna zmiana tej tendencji 
mog#a uchroni% zespó# przed rozwi!za-
niem. Muzycy zacz$li starania o pozyska-
nie do wspó#pracy dyrygenta niemieckiego 
pochodzenia – *eodore’a *omasa. Pro-
wadzi# on orkiestr$ swojego imienia, która  
z powodzeniem konkurowa#a z (lharmo-
nikami przez ponad dekad$. Przynios#o 
mu to wielk! s#aw$. Pocz!tkowo *omas 
nie wyra"a# zainteresowania transferem, 
oburzony, "e proponuje mu si$ rozwi!za-
nie ukochanej orkiestry i przej'cie do kon-
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kurencji. Gdy jednak otrzyma# kontrakt 
bez "adnych wst$pnych warunków, przyj!# 
propozycj$ jesieni! 1877 roku. Przez 14 lat 
pracy z NYP skutecznie poprawi# (nanse 
orkiestry i stworzy# zgrany zespó# o zna-
komitym brzmieniu i fantastycznej tech-
nice. Gdy w 1891 roku odszed#, by za#o"y% 
Chicago Symphony, nie omieszka# zabra% 
ze sob! trzynastu najlepszych muzyków.

Kolejne siedem lat nale"a#o do innego 
znanego dyrygenta, Antona Seidla. Za-

s#yn!# jako wybitny interpretator dzie# 
Wagnera, u którego pracowa# kiedy' jako 
asystent. Mimo "e jego niezwykle roman-
tyczne, pe#ne patosu wizje nie wszystkim 
krytykom przypad#y do gustu, orkiestra 
zyska#a ogromn! popularno'% w'ród 
publiczno'ci. Szczytowym osi!gni$ciem 
tego czasu by#o prawykonanie najnowsze-
go dzie#a Antonina Dworzaka – wielkiej 
symfonii „Z Nowego +wiata”. Niestety, 
Seidl zmar# nagle w wieku 47 lat z powo-

du ci$"kiego zatrucia pokarmowego. Jego 
pogrzeb w rejonie Metropolitan Opera 
House zgromadzi# 12 tysi$cy ludzi, kom-
pletnie tamuj!c ruch w mie'cie.

Nast$pne sezony prowadzili zapraszani 
przez orkiestr$ go'cinni dyrygenci. Zna-
le)li si$ w'ród nich tacy mistrzowie, jak 
Willem Mengelberg, Ryszard Strauss, Fe-
lix Weingartner czy Henry Wood. W 1909 
roku, by zapewni% (lharmonikom stabil-
no'% (nansow!, grupa zamo"nych nowo-
jorczyków pod przewodnictwem dwóch 
szanowanych kobiet – Mary Seney Shel-
don i Minnie Untermyer – za#o"y#a tzw. 
Komitet Gwarantów. Zmieniono tak"e 
osobowo'% prawn! orkiestry. Ze swoistej 
spó#dzielni muzyków sta#a si$ ona struk-
tur! zarz!dzan! na zasadach korporacji. 
Nowo powo#any komitet jedn! ze swoich 
pierwszych decyzji zaprosi# do wspó#pra-
cy Gustawa Mahlera oraz zwi$kszy# liczb$ 
koncertów w sezonie z 18 do 54. Wspó#-
praca z Mahlerem uk#ada#a si$ znako-
micie. By#o to jedyne miejsce, w którym 
wielki kompozytor i dyrygent móg# si$ 
spokojnie zaj!% muzyk! orkiestrow!, bez 
operowych romansów, które w Metropo-
litan Opera kosztowa#y go sporo nerwów. 
Pod jego wodz! orkiestra nabra#a jeszcze 
bardziej indywidualnego charakteru, cho% 
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z drugiej strony jego gust muzyczny by# 
oceniany jako zbyt radykalny dla ówcze-
snej publiczno'ci, co prze#o"y#o si$ na 
spadek sprzeda"y biletów. Artysta zmar# 
nagle w 1911 roku, a na stanowisku g#ów-
nego dyrygenta zast!pi# go Josef Stransky. 
Zmiana by#a kontrowersyjna i wielu uzna-
#o, "e niekorzystna, jednak zespó# polubi# 
nowego szefa. Pozosta# on z Nowojorczy-
kami przez 9 lat, a w 1917 roku dokona#  
z nimi pierwszych nagra&.

Korporacje maj! to do siebie, "e rosn!c 
wch#aniaj! mniejszych i s#abszych konku-
rentów. Ta zasada zacz$#a obowi!zywa% 
równie" na ameryka&skim rynku sztuki. 
W 1921 roku (lharmonia po#!czy#a si$  
z New York National Symphony Orche-
stra. Kolejne lata przynios#y wch#oni$cie 
City Symphony, American National i State  
Symphony. Instytucja ros#a w si#$ i pod 
koniec lat 20. pozosta# jej ju" tylko jeden 
licz!cy si$ konkurent – New York Sym-
phony Orchestra. W 1928 roku giganci 
postanowili po#!czy% si#y. Powsta#a orkie-
stra o ogromnym potencjale i szerokich 
kontaktach z najs#ynniejszymi dyrygenta-
mi oraz solistami. O(cjaln! siedzib! New 
York Philharmonic sta#a si$ od tej pory 
Carnegie Hall. 

Jak ka"da fuzja, tak"e i ta mia#a jednak 
swoje negatywne konsekwencje. Winth-
rop Sargeant, skrzypek, a pó)niej krytyk 
muzyczny „New Yorkera” okre'li# ca#e 
wydarzenie jako „operacj$ chirurgiczn!, 
w czasie której usuni$to dwudziestu mu-
zyków ze starej (lharmonii, a ich miejsce 
zaj!# niewielki zespó# legionistów z New 
York Symphony. 57. ulica pogr!"y#a si$  
w niespotykanym dot!d chaosie i wzajem-
nych oskar"eniach”.

Je'li pozosta% przy medycznej meta-
forze, to g#ównym chirurgiem by# nowy 
szef orkiestry – Arturo Toscanini. Wspó#-
praca najbardziej utytu#owanych ame-
ryka&skich muzyków z dyrygentem ju" 
za "ycia okrzykni$tym legend! by#a wy-
darzeniem bezprecedensowym i szeroko 
komentowanym. Pierwszy sezon obj!# a" 
107 koncertów w ci!gu 28 tygodni. Bile-
ty sprzedawa#y si$ jak 'wie"e bu#eczki,  
a do sal przychodzili nawet ci, którzy 
wcze'niej nie uwa"ali si$ za melomanów. 
By# to równie" pocz!tek radiowych trans-
misji na "ywo. CBS zap#aci#a 15000 do-
larów za prawo nadawania niedzielnych 
popo#udniowych koncertów z Carnegie 
Hall. Toscanini i jego orkiestra zbierali 
przy odbiornikach tysi!ce Amerykanów 
od Nowego Jorku po Los Angeles. Wspó#-
praca by#a szorstka, ale owocna. Cz#onko-
wie orkiestry, maj!cy w'ród dyrygentów 
opini$ trudnych we wspó#pracy, tra(li na 
godnego przeciwnika, z siln! r$k! i "e-
laznym charakterem. Gdy w 1936 roku 
odszed#, by poprowadzi% stworzon! spe-
cjalnie dla niego orkiestr$ NBC, powsta#a 
luka, któr! trudno by#o wype#ni% przez 
wiele lat. Nast$pcy upatrywano w Wilhel-
mie Furtwänglerze, który jednak odmówi# 

z powodów politycznych. Otto Klemperer 
nie spodoba# si$ muzykom ze wzgl$du na 
trudny charakter. Ostatecznie wybór pad# 
na Johna Barbirollego, cho% szybko si$ 
okaza#o, "e nie by# trafny. S#ynny dyrygent 
nie umia# si$ dogada% z upartymi i nie-
pos#usznymi muzykami, a ka"dy kolejny 
koncert by# koszmarem dla obu stron. Po 
kilku latach na podium stan!# nowy szef 
NYP, nasz rodak, Artur Rodzi&ski. Oka-
za# si$ znakomitym administratorem i da# 
si$ pozna% jako specjalista od sprawnego 
budowania zespo#u. W 1943 poprowadzi# 
koncert z okazji 100-lecia orkiestry. Dy-
rygowa# ni! tak"e w trakcie wyj!tkowego 
wieczoru, kiedy to transmisja II koncertu 
fortepianowego Brahmsa, granego przez 
Rubinsteina, zosta#a przerwana, by poin-
formowa% Amerykanów o ataku na Pearl 
Harbor.

W 1947 roku pojawi#y si$ jednak po-
wa"ne kon,ikty osobowo'ci i koncepcji 
zarz!dzania, co zmusi#o Rodzi&skiego 
do opuszczenia orkiestry. Z tych czasów 
do dzi' przetrwa#y nagrania jego i NYP 
(wspólnie z Walterem i Beechamem) dla 
Columbia Records. Niektóre z nich zosta-
#y potem odnowione i wydane przez Sony, 
ju" na p#ycie kompaktowej.

W 1949 roku do wspó#pracy zapro-
szono Leopolda Stokowskiego i Dimi-
tri Mitropoulosa. Dwa lata pó)niej ten 
drugi sta# si$ samodzielnym dyrektorem 
muzycznym zespo#u. Grecki dyrygent 
by# znany z wyszukiwania dzie# nowych 
kompozytorów oraz koncertowych wyko-
na& oper. Jego zas#ug! by#o wprowadze-
nie koncertów (lharmoników pomi$dzy 
seansami (lmowymi w Roxy *eatre oraz 
pokazanie siedziby orkiestry i jej „kuch-
ni” w telewizyjnym programie Edwarda 
R. Murrowa „See it Now”. Mitropoulos 
tak"e dokonywa# z zespo#em nagra& dla 
Columbii. Wi$kszo'% z nich by#a monofo-
niczna, ale pod koniec kadencji zd!"y# za-
rejestrowa% stereofonicznie wybór z „Ro-
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meo i Julii” Proko(ewa. Wielkie chwile  
w czasie niektórych koncertów i nagra& 
nie zmieni#y jednak faktu, "e wspó#praca 
tak"e i tu nie nale"a#a do najszcz$'liw-
szych. Mitropoulos pozostawa# w nieko&-
cz!cym si$ kon,ikcie z rad! nadzorcz!. 
Musia# te" odpowiada% na trudne pytania 
ze strony prasy, która zajadle krytyko-
wa#a orkiestr$. Borykaj!c si$ z w#asnymi 
problemami psychicznymi, ten sk!din!d 
'wietny dyrygent mia# k#opoty ze sku-
tecznym zarz!dzaniem du"! grup! ludzi. 
Daleko mu te" by#o do dyplomaty. Osta-
tecznie wola# odej'%, pozostawiaj!c orkie-
str$ w r$kach Leonarda Bernsteina, który 
– jako pierwszy w historii Amerykanin – 
obj!# stanowisko szefa zespo#u.

Niespe#na 40-letni Bernstein wprowa-
dzi# NYP w 'wiat nowych mediów i no-
wego podej'cia do pokazywania muzyki. 
Poza typowymi sezonami koncertowymi 
zrealizowa# dwie serie programów tele-
wizyjnych, z których jeden pozostaje do 
dzi' wzorcem tego typu audycji. Mowa  
o „Young People’s Concerts”, w czasie któ-
rych ze swad! opowiada# o instrumentach 
w orkiestrze, prezentowa# ró"ne epoki, 
style i kompozytorów. Wszystko to przy 
aktywnym udziale dzieci$cej i doros#ej 
publiczno'ci. Audycja, rozpocz$ta w 1958 
roku, szybko zdoby#a wszystkie mo"li-
we nagrody w dziedzinie edukacji mu-
zycznej i, cho% czarno-bia#a, do dzi' jest 
wznawiana na ca#ym 'wiecie. Bernstein 
dokona# tak"e wielu nagra& dla Columbii  
i Deutsche Grammophon. W 1960 roku  
z okazji 100-lecia urodzin Mahlera roz-
pocz!# z orkiestr! rejestracj$ wszystkich 
jego symfonii. Wspiera# tak"e m#odych 
kompozytorów i sta# si$ twórc! najwi$k-
szego w historii zespo#u projektu zamó-
wie& na nowe utwory, który zaowocowa# 
109 kompozycjami powsta#ymi specjalnie 
dla New York Philharmonic.

Za czasów Bernsteina mia#o miejsce 
bardzo istotne wydarzenie. W 1962 roku 
orkiestra opu'ci#a go'cinne mury Carne-
gie Hall, by przenie'% si$ do nowej siedzi-
by na terenie kompleksu Lincoln Center. 

Sal$ koncertow! zaprojektowa# Max Abra-
movitz, a 11 lat pó)niej nazwano j! Avery 
Fisher Hall, na cze'% jednego z cz#onków 
zarz!du, który wspar# inwestycj$ kwot! 
ponad 10 milionów dolarów. Pomiesz-
czenie zbudowano w kszta#cie klasycz-
nego prostopad#o'cianu. Jego akustyk! 
zaj$#a si$ (rma Bolt, Beranek i Newman. 
Na podstawie swoich wcze'niejszych pro-
jektów architekci doszli do wniosku, "e 
optymaln! liczb! foteli b$dzie 2400. Gdy 
ujawniono plany, podnios#y si$ jednak 
ostre g#osy krytyki i postulat, by zwi$kszy% 

pojemno'% sali. Ostatecznie projekt zmie-
niono, ale architekci od razu zaznaczyli, 
"e w tej sytuacji nie mog! wzi!% odpowie-
dzialno'ci za efekt. Nowy obiekt otwarto 
23 wrze'nia 1962 i obawy twórców szybko 
si$ potwierdzi#y. W kolejnych latach pró-
bowano nieco poprawi% w#a'ciwo'ci aku-
styczne sali, cho% sukcesu nie uda#o si$ 
osi!gn!% do dzi'. Jeden z akustyków z (r-
my R.C. Ehle komentowa#: „Liczba foteli 
jest naprawd$ du"a (ponad 2600), a 'ciany 
boczne s! od siebie oddalone zbyt moc-
no, by zapewni% odpowiednio wczesne 
odbicie d)wi$ków dla 'rodkowych miejsc. 
Su(t jest wysoko, co zwi$ksza pog#os, ale 
podwieszone pod nim ekrany akustyczne 
równie" s! zbyt wysoko i nie zapewniaj! 
w#a'ciwego odbicia.  Bas jest s#aby, ponie-
wa" bardzo du"ych rozmiarów estrada nie 
zapewnia w#a'ciwego wzmocnienia wio-
lonczel i kontrabasów”.

Dopiero w ostatnim czasie Lincoln 
Center i orkiestra prowadz! rzeczywi'cie 

mocno zaawansowane rozmowy doty-
cz!ce kapitalnego remontu sali. Jest ju" 
gotowy projekt Normana Fostera. Trze-
ba jeszcze zebra% fundusze i dogada% si$  
z Carnegie Hall, gdzie zespó# mia#by 
tymczasowo koncertowa% w trakcie re-
montu.

Po epoce Bernsteina w New York Phil-
harmonic nadszed# czas Pierre’a Bouleza. 
Za jego dyrekcji nie tylko wprowadzono 
do repertuaru wiele XX-wiecznych utwo-
rów, ale tak"e w 1976 roku zainauguro-
wano telewizyjny cykl koncertów „Live 
From Lincoln Center”, który trwa do dzi'. 
Otwieraj!c si$ na nowe media, zespó# 
zrealizowa# dla Columbii seri$ nagra&  
w technice kwadrofonicznej.

Kolejne lata to nowi szefowie orkie-
stry. Najpierw Zubin Mehta, za które-
go czasów zespó# uczestniczy# w a" 52 
'wiatowych prawykonaniach nowych 
utworów. Potem Kurt Masur, z którym 
muzycy odbyli wiele udanych tras kon-
certowych, w tym pierwsz! wypraw$ 
do Chin. Nast$pny by# Lorin Maazel. 
Prowadzi# zespó# przez osiem lat – tak-
"e w czasie niezwyk#ego koncertu, upa-
mi$tniaj!cego tragedi$ z 11 wrze'nia. 
Jego osi!gni$ciem by#a równie" bezpre-
cedensowa podró" do Korei Pó#nocnej  
w 2008 roku. To pierwsza kulturalna 
wizyta Amerykanów w tym kraju od za-
ko&czenia wojny korea&skiej. Koncert  
w Pyongyang na "ywo transmitowa#y ko-
rea&skie i ameryka&skie stacje telewizyj-
ne, a w trakcie wieczoru zabrzmia#y hym-
ny obu krajów, a tak"e utwory Wagnera, 
Gershwina, Dworzaka, Bizeta, Bernsteina 
i kilka ludowych melodii korea&skich.  
W 2009 roku nowym szefem orkiestry 
zosta# Alan Gilbert.

New York Philharmonic to dzi' naj-
lepszy ambasador ameryka&skiej kultury 
na 'wiecie. Zespó# przez lata wypracowa# 
indywidualny styl i charakterystyczne 
brzmienie. Jako najstarsza orkiestra sym-
foniczna Ameryki stoi na czele wielkiej 
pi!tki i nic nie wskazuje, by kto' móg# jej 
t$ pozycj$ odebra%. ■
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