
Boston  
Symphony Orchestra

W 1881 roku Boston Symphony Or-
chestr! za"o#y" Henry Lee Higginson, 
znany ameryka$ski przedsi!biorca i %- 
lantrop. Jej pierwszym dyrygentem zo-
sta" Georg Henschel – ceniony baryton, 
który ch!tnie si!ga" tak#e po batut!. 
Henschel przez d"ugie lata przyja&ni" si! 
z Brahmsem. Gdy obj'" szefostwo m"o-
dego zespo"u, postanowi" wprowadzi( 
w nim nowatorskie ustawienie pulpitów 
instrumentów. Plany wys"a" Brahmsowi, 
który w li)cie z listopada 1881 wyrazi" 
dla nich pe"n' aprobat!. 

Kolejni dyrektorzy muzyczni zmieniali 
si! do)( cz!sto, ale w miar! zdobywania 
przez orkiestr! popularno)ci ich nazwi-
ska by"y z coraz wy#szej pó"ki. Najs"yn-
niejszym z nich by" z pewno)ci' Arthur 
Nikisch.

W czasie I wojny )wiatowej szefostwo 
zespo"u powierzono Karlowi Muckowi, 
urodzonemu w Niemczech obywate-
lowi Szwajcarii. Jemu zespó" zawdzi!-
cza" swoje pierwsze w historii nagra-

nie, dokonane w 1917 roku w Camden 
dla Victor Talking Machine. Pewnego 
wieczoru, tu# przed wykonaniem Ba-
chowskiej „Pasji wed"ug )w. Mateusza”, 
dyrygent zosta" jednak aresztowany,  
a nast!pnie bez procesu przewieziony do 
obozu jenieckiego, gdzie sp!dzi" reszt! 
wojny. Pó&niej go deportowano. Trudno 
si! dziwi(, #e do Ameryki ju# nigdy nie 
wróci" i kontynuowa" karier! wy"'cznie 
w Europie. 

Kolejni dwaj dyrektorzy BSO pocho-
dzili z Francji. Pierwszym by" Henri 

Rabaud, który zosta" w Bostonie tylko 
przez jeden sezon, by w 1919 roku prze-
kaza( zespó" w r!ce Pierre’a Monteux. 
Jego pi!cioletnia kadencja nie by"a "a-
twa, ale z pewno)ci' umia" korzysta(  
z okazji, by zatrudni( takich muzyków, 
jakich chcia" tam widzie(. Gdy pewnego 

razu orkiestra zastrajkowa"a, Monteux 
wymieni" 30 jej cz"onków, co zmieni"o 
brzmienie zespo"u i szybko nada"o mu 
miano „francuskiej orkiestry”.

Po rz'dach Monteux nadesz"y czasy 
Sergiusza Kusewickiego. Ten charyzma-
tyczny dyrygent nie tylko nada" orkie-
strze ostateczny, indywidualny charak-
ter, ale mocno wp"yn'" na artystyczny 
i repertuarowy rozwój muzyków oraz 
s"uchaczy. Jeszcze w Europie Kusewicki 
promowa" ambitn' muzyk! nowoczes- 
n'. Wraz z nim w USA pojawi"y si! 
kompozycje Strawi$skiego, Proko%e-
wa czy Bartoka. Milion radios"uchaczy 
by"o )wiadkami pierwszej koncertowej 
transmisji, któr' NBC przeprowadzi-
"a z Bostonu w 1926 roku. Narodzi"a 
si! wtedy nowa tradycja, która trwa"a 
niemal nieprzerwanie do 1956 roku.  
W mi!dzyczasie w letniej siedzibie or-
kiestry w Tanglewood Kusewicki za"o#y" 
Berkshire Music Center, przekszta"co-
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Kolejni dyrektorzy BSO to: Elich Le-
insdorf (1962-1969), William Steinberg 
(1969-1973), Seiji Ozawa (1973-2002)  
i James Levine, którego kontrakt sko$-
czy" si! 1 wrze)nia 2011 i nie zosta" prze-
d"u#ony ze wzgl!du na z"y stan zdrowia 
artysty. W czasie swojej siedmioletniej 
kadencji ostatni szef zespo"u wyniós" go 
na szczyty popularno)ci i wzmocni" jego 
reputacj!, szczególnie w)ród wspó"czes- 
nych kompozytorów. Za czasów Levine’a 
muzycy przygotowali a# 18 )wiatowych 
prapremier nowych dzie". By realizowa( 
ambitne projekty, stworzono specjalny 
Fundusz Inicjatyw Artystycznych, z bu-
d#etem 40 mln dolarów. Ca"o)( maj'tku 
BSO szacuje si! na gigantyczn' sum! 
300 mln USD, co daje jej pozycj! najbo-
gatszej orkiestry w USA.
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ne potem w Tanglewood Music Center. 
Nie tylko wykonywa" nieznane dot'd 
dzie"a, lecz ch!tnie zamawia" je specjal-
nie dla BSO. Tak powsta"y IV symfonia 
Proko%ewa i „Symfonia psalmów” Stra-
wi$skiego. Bosto$scy muzycy byli te# 
pierwszymi wykonawcami „Koncertu 
na orkiestr!” Bartoka, zamówionego 
przez fundacj! Kusewickiego za namo-
w' Fritza Reinera i Josepha Szigetiego. 
Tradycja zamawiania dzie" utrwali"a 
si! w kolejnych dekadach, kiedy orkie-
stra z okazji swych jubileuszy zwraca"a 
si! do znanych kompozytorów z pro)b'  
o nowe utwory. Swoje 75-lecie obcho-
dzi"a, graj'c kompozycje Henriego Du-
tilleux, a 100-lecie uczci"a z Rogerem 
Sessionsem i Andrzejem Panufnikiem. 
*wier( wieku pó&niej zwróci"a si! za) 
do Leona Kirchnera, Elliotta Cartera  
i Petera Liebersona.

W 1949 roku nast!pc' Kusewickiego  
w Bostonie zosta" Charles Munch. Arty-
sta gra" wcze)niej jako pierwszy skrzy-
pek w Gurzenich Orchestra w Kolonii,  
a potem pod Wilhelmem Furtwaen-
glerem w orkiestrze lipskiego Gewand- 
hausu. Karier! dyrygenta rozpocz'" za)  
w Pary#u, gdzie w czasie II wojny )wiato-
wej jednoznacznie odmówi" wspó"pracy 
z niemieckimi okupantami, za co w 1945 
otrzyma" order Legii Honorowej. Z nim 
BSO pojecha"a na swoje pierwsze zaoce-
aniczne tournée, a w lutym 1954 roku 
dokona"a pierwszego stereofonicznego 
nagrania p"ytowego dla wytwórni RCA 
Victor. 
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Poza RCA orkiestra z Bostonu nagry-
wa"a dla Deutsche Grammophon, CBS, 
Philipsa, EMI, Telarcu i Sony. Mo#na j' 
tak#e us"ysze( przynajmniej w dwóch 
s"ynnych %lmach – „Li)cie Schindlera” 
i „Szeregowcu Ryanie”. W obu przy-
padkach gra"a utwory skomponowane 
przez Johna Williamsa. Siedzib' zespo"u 
jest Boston Symphony Hall, zbudowana  
w 1900 roku, a w 1999 uznana za obiekt 
narodowego dziedzictwa USA. Sala mie)- 
ci 2625 osób. W 2006 roku przesz"a re-
mont, w czasie którego wymieniono 
m.in. drewnian' pod"og! estrady, zacho-
wuj'c przy tym du#' ostro#no)(, by nie 
zepsu( znakomitej akustyki. U#yto ma-
teria"ów takich samych jak oryginalne, 
w"'cznie z kutymi r!cznie gwo&dziami 
"'cz'cymi klonowe deski. Bez #adnej in-
gerencji pozostawiono natomiast fotele 
dla publiczno)ci.
Chicago 

Symphony Orchestra

W 1891 roku bogaty miejscowy biz-
nesmen, Charles Norman Fay, wielbi-
ciel +eodore’a +omasa, zaprosi" go do 
Chicago. +omas by" wtedy szefem New 
York Philharmonic i propozycja zak"a-
dania nowego zespo"u wcale nie musia"a 
mu odpowiada(. Niemniej by" to cz"o-
wiek diabelnie ambitny i od 
dawna marzy" o zbudowaniu 
od podstaw w"asnego zespo-

"u o du#ej renomie. Propo-
zycj! Faya skwitowa" cz!sto 
cytowanym zdaniem: „Pójd! 
cho(by do piek"a, je)li dacie 
mi w"asn' orkiestr!”. Spotka-
nie za"o#ycielskie odby"o si! 
17 grudnia 1890 w Chicago 
Club, a nieca"y rok pó&niej, 

16 i 17 pa&dziernika 1891 roku, orkiestra 
zagra"a swoje pierwsze koncerty w Audi-
torium +eatre. W czasie swojej kaden-
cji +omas zbudowa" muzykalny, zgrany 
i profesjonalny zespó", dzi!ki czemu po 
raz pierwszy móg" zaprezentowa( miej-
scowym melomanom dzie"a Brucknera, 
Dworzaka, Elgara, G"azunowa, Griega, 
Masseneta, Smetany, Czajkowskiego 
oraz Ryszarda Straussa. Ten ostatni sta" 
si! pierwszym go)cinnym dyrygentem 
zespo"u i odwiedzi" Chicago w kwietniu 
1904 roku. 

Najwi!kszym problemem Thomasa 
by"a sala, z której nigdy nie by" do ko$ca 

zadowolony. Uwa#a" j' za zbyt obszer-
n', a sprzedanie niemal 3000 biletów 
dwa razy w tygodniu praktycznie nigdy 
si! nie udawa"o. W"asny dom orkie- 
stra otrzyma"a w 1904 roku. Orchestra 
Hall, zaprojektowana przez Daniela  
H. Burnhama, mie)ci"a nieco ponad 
2500 s"uchaczy i otrzyma"a imi! Tho-
masa. Po gruntownej przebudowie w la- 
tach 1995-1997 do dzi) pozostaje sidzi-
b' orkiestry. W 1978 zosta"a wpisana  
do rejestru zabytków, a w 1994, po-
dobnie jak obiekt w Bostonie, sta"a si! 
cz!)ci' ameryka$skiego dziedzictwa na- 
rodowego. 

Niestety, sam +omas nie cieszy" si! 
ni' zbyt d"ugo. Ju# w trakcie prób do 
pierwszego koncertu nabawi" si! grypy, 
której nie mia" czasu dobrze wyleczy(. 
Zd'#y" jeszcze poprowadzi( ukochan' 
orkiestr! w koncercie na Bo#e Naro- 
dzenie 1904 roku. Wkrótce potem za-
pad" na ostre zapalenie p"uc i zmar"  
4 stycznia. 

Nowym dyrektorem muzycznym ze-
spo"u zosta" w 1905 roku Frederick 
Stock. To za jego czasów, w 1913, do-
tychczasow' nazw! – Chicago Orche-
stra – zast'piono now', znan' do dzi) 
– Chicago Symphony Orchestra. Swoj' 
funkcj! Stock pe"ni" a# do roku 1942, 
stopniowo umacniaj'c pozycj! mu-
zyków w USA i przygotowuj'c grunt  
na przyj)cie nowych, s"awnych szefów. 

W kolejnych dekadach byli nimi: De-
sire Defauw, Artur Rodzi$ski, Rafael 
Kubelik, Fritz Reiner, Jean Martinon,  
sir Georg Solti i Daniel Barenboim.  
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W 2006 roku, po rezygnacji tego ostat-
niego, zespó" d"ugo szuka" godnego 
nast!pcy. 5 maja 2008 roku podano do 
wiadomo)ci, #e dziesi'tym w historii 
szefem muzycznym Chicago Symphony 
zosta" Riccardo Muti. Obj'" stanowisko 
wraz z pocz'tkiem sezonu 2010-2011,  
a wst!pny kontrakt przewiduje wspó"-
prac! przez 5 lat.

Chicago Symphony posiada obszer- 
n' i fascynuj'c' dyskografi!, obejmu- 
j'c' wiele nagra$ obsypanych nagroda-
mi. Najcenniejsze z nich to a# 62 statu-
etki Grammy w niemal wszystkich kla-
sycznych kategoriach. Pierwsze nagranie 

CSO powsta"o 1 maja 1916 roku dla Co-
lumbia Gramophone. Frederick Stock 
poprowadzi" wtedy orkiestr! w „Mar-
szu weselnym” Mendelssohna. Pierwsze 
nagranie monofoniczne, ale wysokiej 
jako)ci, zrealizowa" w 1951 roku Rafa-
el Kubelik dla firmy Mercury. Po latach 
Philips wznowi" je na CD, zachowu-
j'c oryginaln' poligrafi! i ksi'#eczk!.  
W marcu 1954 roku zarejestrowano 
pierwsze nagranie stereofoniczne dla 
RCA Victor. Potem muzycy nagrywa-
li tak#e dla Dekki i Teldecu. W ko$cu,  
w 2007 roku, postanowili za"o#y( w"a-
sn' wytwórni! – Resound. Pod t' mark' 
wznawiane s' najciekawsze dawne na-
grania oraz wydawane nowe. 

Poza typow' dzia"alno)ci' fonogra%cz-
n' Chicago Symphony udziela si! tak#e  
w bran#y %lmowej. Mo#na j' us"ysze( m.in. 
w %lmie „Casino” oraz zobaczy( i us"ysze( 
w Disneyowskiej „Fantazji 2000”, gdzie 
poprowadzi" j' James Levine. 

Philadelphia 
Orchestra

Pocz'tki tej orkiestry si!gaj' roku 
1900, kiedy dotychczas dzia"aj'cy ma"y 
zespó" muzyków postanowi" rozszerzy( 
Fritz Scheel. PO rodzi"a si! w atmosfe-
rze cz!stych kadrowych przepychanek  
i wewn!trznych skandali. W lutym 1907 
roku, gdy Scheel zachorowa", jego funk-
cj! mia" obj'( tymczasowy dyrygent, 
Leonardo Campanari. Zanim jednak 
zd'#y" przyjecha(, na stanowisku szefa 
zespo"u umo)ci" si! pierwszy flecista  
orkiestry, August Rodeman. Zacz'" sa-
botowa( koncerty Campanariego, osta-

tecznie zmuszaj'c go do rezygnacji.  
W tym samym roku nowym dyrekto-
rem zosta" Karl Pohlig. Przez pi!ciolet-
ni' kadencj! nie wykaza" si! zbytnimi 
zdolno)ciami mened#erskimi, uk"adaj'c 
programy koncertów bez zrozumienia 
potrzeb publiczno)ci. W dodatku wysz"o 
na jaw, #e mia" pozama"#e$ski romans 
ze swoj' sekretark', co wywo"a"o po-
wszechne oburzenie. Orkiestra zerwa"a 
z nim kontrakt, wyp"acaj'c mu roczn' 
pensj! w celu unikni!cia ewentualnego 
procesu, którym Pohlig jej grozi". W pu-
blicznych wypowiedziach oskar#a" mu-
zyków o zawi'zanie spisku, by pozbawi( 
go stanowiska. Na szcz!)cie kolejny szef 
okaza" si! absolutnym strza"em w dzie-
si'tk!. 

Leopold Stokowski pozosta" w Filadel-
fii przez niemal 30 lat, buduj'c wszyst-
ko od podstaw. PO sta"a si! wkrótce 
s"ynna ze wzgl!du na swoj' wyj'tkow' 
muzykalno)(, fenomenaln' sprawno)( 
techniczn' i brzmienie, które zacz!-
to nazywa( po prostu „filadelfijskim 
d&wi!kiem”. 

W 1936 roku do Stokowskiego do"'-
czy" Eugene Ormandy, który dwa lata 
pó&niej przej'" rol! dyrektora muzycz-
nego i sprawowa" t! funkcj! przez re-
kordowe 44 lata. W latach 80. zast'pi" 
go Riccardo Muti, a nast!pnie Wolfgang 
Sawallisch, z którym zespó" nagrywa" 
dla EMI. W 1996 roku wytwórnia z winy 
dyrygenta zerwa"a jednak kontrakt z ze-
spo"em, co spowodowa"o bezpreceden-
sowy 64-dniowy strajk muzyków. Mimo 
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to, w 2003, Sawallisch zosta" mianowany 
honorowym dyrygentem, a w tym sa-
mym roku nowym szefem zespo"u zo-
sta" Christoph Eschenbach. 

By"a to decyzja kontrowersyjna i sze-
roko komentowana. Eschenbach nie 
dyrygowa" bowiem orkiestr' od czte-
rech lat, a pomi!dzy nim a muzykami 
od pocz'tku brakowa"o zrozumienia 
wzajemnych intencji. Po trzech sezo-
nach wzajemnych przepychanek dyry-
gent ostatecznie og"osi" skrócenie swo-
jej kadencji i odszed" ze stanowiska  
w roku 2008. Na czas poszukiwania 
nowego szefa stworzono rodzaj funkcji 
po)redniej, mianuj'c Charlesa Dutoit 

g"ównym dyrygentem i doradc' arty-
stycznym. W czerwcu 2010 postano-
wiono, #e ósmym w historii dyrektorem 
muzycznym Philadelphia Orchestra zo-
stanie Yannick Nezet-Seguin. Obejmie 
stanowisko wraz z pocz'tkiem sezonu 
2012-2013. Ju# dzi) wiadomo, #e przed 
m"odym dyrygentem stanie trudne za-
danie utrzymania nie tylko poziomu ar-
tystycznego, ale tak#e poprawa sytuacji 
finansowej zespo"u. 16 kwietnia 2010 
rada dyrektorów zarz'dzaj'ca orkiestr' 
zdecydowa"a o konieczno)ci g"!bokiej 
reorganizacji ca"ej instytucji w zwi'zku 
z du#ym deficytem operacyjnym, wy-
nosz'cym ponad 14 mln dolarów. Tym 
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samym Philadelphia Orchestra sta"a si! 
pierwsz' s"ynn' ameryka$sk' orkiestr', 
która og"osi"a bankructwo.

Ciekaw' stron' filadelfijskiej orkie-
stry jest jej nowatorstwo. W 1925 roku 
sta"a si! pierwsz' orkiestr' symfonicz-
n', która dokona"a nagrania elektrycz-
nego. Cztery lata pó&niej wzi!"a udzia" 
w pierwszej w historii transmisji radio-
wej na falach NBC. W 1948 roku rów-
nie# jako pierwsza pokaza"a si! w ogól-
nokrajowej telewizji, a w 1988 roku sta"a 
si! pierwsz' ameryka$sk' orkiestr', 
która cyfrowo zarejestrowa"a komplet 
symfonii Beethovena. W 1997 roku da"a 
pierwszy koncert transmitowany przez 
Internet, a w 2006 jako pierwsza umo#-
liwi"a pobieranie muzyki ze swojej stro-
ny internetowej, rezygnuj'c tym samym  
z po)rednictwa dystrybutorów. Zespó" 
ma te# na koncie wa#ne pionierskie 
przedsi!wzi!cia z kr!gów dyplomacji. 
W 1973 roku jako pierwsza w historii 
ameryka$ska orkiestra odwiedzi" Chi-
ny, a w 1999 roku z t' sam' misj' poje-
cha" do Wietnamu. Najnowsz' medialn' 
ciekawostk' jest powo"anie do pulpi-
tu pierwszej tuby Carol Jantsch (sezon 
2006-2007). Zgodnie z o)wiadczeniem 
dla prasy, by"a ona najprawdopodobniej 
pierwsz' etatow' tubistk' zatrudnion' 
w ameryka$skiej orkiestrze.

Fonografia by"a niemal od zawsze 
istotnym elementem dzia"alno)ci orkie-
stry z Filadelfii. Pierwszego nagrania 
dla Victor Talking Machine dokonano  
w 1917 roku w Camden. Leopold Sto-
kowski poprowadzi" wtedy dwa ta$ce 
w!gierskie Brahmsa. W tym samym 
miejscu w 1925 roku powsta"o wspo-
mniane pierwsze w historii nagranie 
elektryczne, a od 1927 roku zespó" za-
cz'" regularne sesje w miejscowej aka-
demii muzycznej. We wczesnych latach 
30. Stokowski, wielki entuzjasta ekspe-
rymentalnych technologii, poprowadzi" 
orkiestr! w nagraniach high fidelity, re-
jestrowanych na p"ytach d"ugograj'cych, 
równie# stereofonicznie. To w"a)nie 
Philadelphia Orchestra ze Stokowskim 
zosta"a uwieczniona z Disneyowskiej 
„Fantazji” z roku 1940. Do nagrania 
)cie#ki d&wi!kowej u#yto wtedy wielo-
kana"owych urz'dze$, a do odtwarzania 
– zestawu 96 g"o)ników rozmieszczo-
nych wokó" widzów. W latach 1941-42 
nagra$ z orkiestr' dokona" Arturo Tos- 
canini. W zwi'zku z wad' masterów p"y-
ty te nie ujrza"y )wiat"a dziennego. Do-
piero wiele lat pó&niej, dzi!ki zaawanso-
wanej technologii komputerowej RCA 

wypu)ci"a je najpierw jako longplaye,  
a potem CD. 

W 1944 roku zespó" zmieni" macie-
rzyst' wytwórni! na Columbia Records, 
by powróci( do RCA w 1968 i tam, 11 lat  
pó&niej, zrealizowa( swoje pierwsze cyf- 
rowe nagranie. W maju 2005 podpisa-
no 10-letni kontrakt z fi$skim wydawc' 
Ondine. Philadelphia Orchestra ch!tnie 

sprzedaje nagrania tak#e w Internecie. 
Pocz'tkowo na w"asnej stronie, a pó&-
niej poprzez dystrybutora, firm! IODA. 
Cyfrowe pliki z nagraniami s' dzi) 
dost!pne we wszystkich licz'cych si! 
sklepach – iTunes, Amazon, Rhapsody  
i eMusic.

Cleveland Orchestra

Orkiestr! w Cleveland w 1918 roku 
za"o#y"a Adella Prentiss Hudhes, zatrud-
niaj'c w roli dyrygenta Miko"aja Soko-
"owa. Od pocz'tku zespó" wiele podró-

#owa", daj'c koncerty w ca"ej Ameryce, 
a tak#e uczestnicz'c w transmisjach ra-
diowych i nagrywaj'c wiele p"yt. Zaj!li 
si! nim wybitni mistrzowie batuty – Ar-
tur Rodzi$ski, Erich Leinsdorf i Georg 
Szell, który po)wi!ci" orkiestrze 24 lata 
#ycia. Za jego czasów zespó" dojrza"  
i nabra" indywidualnego charakteru. Nie 
oby"o si! jednak bez trudnych decyzji 

kadrowych. W pó&nych latach 40. Szell 
zwolni" kilkunastu muzyków, a wielu 
innych odesz"o z w"asnej woli. Stopnio-
wo uda"o si! jednak zbudowa( zgrany  
i ambitny zespó", który z powodzeniem 
konkurowa" ze starszymi kolegami ze 
Wschodniego Wybrze#a i nie tylko. 
Wp"yw, jaki dyrygent mia" na brzmienie 
orkiestry, s"ycha( nawet dzi). 

Cleveland to najmniejsze z miast-sie-
dzib „wielkiej pi'tki”. Tym mocniej do-
ceniano tam zawsze osi'gni!cia orkie-
stry, traktuj'c muzyków jak lokalnych 
bohaterów i gwiazdy. Fani kolejkami 
ustawiali si! po autografy po ka#dym 
koncercie i serdecznie witali artystów 
spotkanych na ulicy. W latach 60. utar" 
si! nawet uroczy zwyczaj, #e po ka#dym 
powrocie zespo"u z tournée na lotnisku 
czeka" rozentuzjazmowany t"um z trans-
parentami „Brawo!”, rezerwuj'cy dla 
muzyków wózki baga#owe i skanduj'cy 
„Jeste)my najlepsi!!!”. Siedzib' orkiestry 
od 1931 roku jest Severance Hall, a jej 
obecnym szefem – Franz Welser Most, 
którego kontrakt ko$czy si! w sezonie 
2017-2018.  ■
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