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szystko wskazuje na to, !e Le-
opold Antoni Stokowski przy-
szed" na #wiat 18 kwietnia 1882 

roku w Londynie, przy ulicy Upper Mary- 
lebone 13 (dzi# New Cavendish Street). 
Tak$ dat% i miejsce podaje o&cjalny akt 
urodzenia. Sam dyrygent cz%sto podawa" 
inn$, co przyczyni"o si% do wytworzenia 
aury tajemnicy wokó" jego wczesnego 
dzieci'stwa. 

W li#cie do redakcji leksykonu muzycz-
nego Hugo Riemanna napisa", !e urodzi" 
si% w 1887 roku i nie w Londynie, a w Kra-
kowie. Wydawca &'skiej encyklopedii mia" 
natomiast otrzyma( osobiste zapewnienie 
od s%dziwego dyrygenta, !e przyszed" na 
#wiat w 1889 roku, gdzie# na niemieckim 
wówczas Pomorzu. Ciekawostk$ pozostaje 
równie! zupe"nie niebrytyjski akcent ar-
tysty. Pewne jest natomiast, !e urodzi" si%  
w rodzinie polskiego emigranta, Koperni-
ka Józefa Boles"awa Stokowskiego, stolarza 
meblowego, który po#lubi" Irlandk%, Annie- 
-Marion Moore.

Cz%#( tajemnicy zwi$zanej z narodzinami 
przysz"ego artysty stara" si% wyja#ni( jego 
biograf, Olivier Daniel w ksi$!ce „Kontra-
punkt widzenia”. Jako powód nietypowego 
zachowania Stokowskiego podaje ogromny 
wp"yw pierwszej !ony muzyka, pianistki 
Olgi Samaro). Urodzona w teksa'skim 
mie#cie Galveston jako Lucie Hickenlooper, 
postanowi"a przyj$( egzotycznie brzmi$-
cy pseudonim artystyczny, b%d$cy wed"ug 
niej kluczem do kariery. M%!owi mia"a za# 
zaleci(, by w swojej biogra&i podkre#la" wy-
"$cznie polskie elementy, nawet je#li nieko-
niecznie s$ prawdziwe. Z czasem Stokow-
ski najwyra*niej zaakceptowa" te pomys"y, 
wzbogacaj$c !yciorys w ró!ne legendy.  
W biogra&i dyrygenta znalaz"y si% na przy-
k"ad wzmianki o domniemanym przodku, 
generale Stokowskim, wsi Stokki, z której 
mia"a pochodzi( rodzina, dziadku – bojow-
niku o wolno#( czy wygnaniu na obczyzn%.

Ma"o jest dzi# szczegó"owej wiedzy o po-
cz$tkach muzycznych zainteresowa' m"o-
dego Leosia. Na pewno #piewa" w chórze 
ko#cielnym. Gra" na skrzypcach i fortepia-
nie, a jako 11-latek po raz pierwszy usiad" 
przy organach. To w"a#nie ten instrument 
okaza" si% dla niego najwa!niejszy. W 1896 
roku zosta" jako jeden z najm"odszych w hi-
storii uczelni przyj%ty do Royal College of 
Music. W 1900 roku przy ko#ciele #w. Marii 
utworzy" w"asny chór ch"opi%cy. By" tam 
równie! sta"ym organist$. Potem przyszed" 
czas na t% sam$ posad% w para&i #w. Jerze-
go i jednocze#nie studia w oksfordzkim  
Queen’s College, gdzie w 1903 roku uzyska" 
tytu" licencjata. W tym momencie sko'czy" 

si% dla niego czas edukacji, a zacz%"a pro- 
fesjonalna kariera.

Dzi%ki rekomendacji swego dawnego 
nauczyciela, kompozytora sir Huberta Par- 
ry’ego, Stokowski otrzyma" posad% organi-
sty w nowojorskiej para&i #w. Bart"omieja. 
Obowi$zki obj$" we wrze#niu 1905 roku. 
W#ród wiernych odwiedzaj$cych ko#ció" 
byli nie tylko zwykli nowojorczycy, ale te! 
takie osobisto#ci jak rodzina Vanderbiltów 
czy J.P. Morgan. M"ody artysta dobrze wie-
dzia", jak skorzysta( z okazji i da( si% pozna( 

kulturalnej elicie miasta. Obok akompanio-
wania do mszy, cz%sto dawa" specjalne re-
citale, graj$c organowe transkrypcje dzie" 
Czajkowskiego, Schuberta, Elgara czy 
Wagnera. Jego popularno#( stopniowo ro-
s"a, ale pojawi" si% kon+ikt z miejscowym 
proboszczem. Ostatecznie Stokowski zre-
zygnowa" z posady po trzech latach pracy. 
Mia" ju! zreszt$ wtedy zupe"nie inne plany.

Od dzieci'stwa, kiedy to jako 12-la-
tek zast%powa" czasem dyrygenta chóru, 
Stokowski marzy" o takiej karierze. Ju! na 
etapie pracy w ko#ciele #w. Jerzego dyry-

gowa" ma"ymi orkiestrami w Londynie,  
a letnie wakacje 1906 roku sp%dzi" w Lip-
sku, uczestnicz$c w kursie mistrzowskim 
samego Arthura Nikischa. Po rezygnacji  
z pracy w Nowym Jorku porzuci" my#li  
o zawodzie organisty i skupi" si% na uzyska-
niu posady etatowego dyrygenta orkiestry 
symfonicznej.

B%d$c wtedy w Pary!u, dowiedzia" si%, 
!e po dwóch latach przerwy dzia"alno#( 
wznawia orkiestra Cincinnati Symphony  
i poszukuje nowego szefa muzycznego. Bez 

wahania wys"a" swoje zg"oszenie, a potem 
jeszcze pi%( kolejnych listów do dyrekcji 
zespo"u. Ostatecznie wsiad" na statek i oso-
bi#cie uda" si% do dalekiego Ohio na spo-
tkanie w sprawie pracy. Musia" by( najwy-
ra*niej nie tylko uparty, ale i przekonuj$cy, 
bo miesi$c pó*niej, w maju 1909 roku or-
kiestra wys"a"a swojego przedstawiciela do  
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Pary!a, by pos"ucha" Stokowskiego ma-
j$cego w"a#nie swój dyrygencki debiut  
z orkiestr$ Colonne. ,wietne recenzje z tych 
koncertów w po"$czeniu z charyzm$ i oso-
bistym urokiem m"odego dyrygenta spra-
wi"y, !e mimo jego braku do#wiadczenia, 
zarz$d Cincinnati Symphony postanowi" 
powierzy( mu funkcj% g"ównego dyrygen-
ta. Jego przybycie powitano z du!ym entu-
zjazmem zarówno w samej orkiestrze, jak  
i w#ród publiczno#ci. Szybko wzros"y wp"y-
wy z biletów, a o miejsca na koncertach by"o 
naprawd% trudno.

Od samego pocz$tku Stokowski da" si% 
pozna( nie tylko jako sprawny technicz-
nie dyrygent, ale te! artysta o wyj$tkowej 
osobowo#ci, talencie showmana i nowator-

skich pomys"ach. Przyci$-
ga" publiczno#( jak magnes, 
oferuj$c koncerty muzyki 
popularnej z lekkim podej#ciem do klasyki. 
Z drugiej strony, korzysta" z okazji, by poka-
zywa( Amerykanom twórczo#( wspó"cze-
snych kompozytorów, o których wcze#niej 
nie s"yszeli. To dzi%ki niemu Ameryka po 
raz pierwszy us"ysza"a kompozycje Gliera, 
Elgara, Sibeliusa czy G"azunowa. Od po-
cz$tku do ko'ca swojej dyrygenckiej ka-
riery Stokowski bezkompromisowo d$!y" 
do przyswajania nowego repertuaru. Nie 
wszystkim musia"o si% to podoba(. Twór-
czo#( wspó"czesna, tak dzi#, jak i wtedy, 
mia"a mniej zwolenników ni! klasyczny re-
pertuar XVIII- i XIX-wieczny. To powodo-
wa"o spory z dyrektorami, czasem ko'cz$ce 
si% dramatycznym zerwaniem wspó"pracy. 

W Cincinnati Stokowski tak!e nie zagrza" 
miejsca zbyt d"ugo. Narastaj$cy kon+ikt  

z dyrekcj$, po"$czony z rosn$cymi ambi-
cjami sprawi", !e artysta z"o!y" rezygnacj% 
wiosn$ 1912 roku. Dwa miesi$ce pó*niej 
stan$" na czele nowej, jeszcze s"ynniejszej 
orkiestry.

Niektórzy spekuluj$, !e rezygnuj$c z po- 
sady w Cincinnati, Stokowski mia" ju!  
w kieszeni nowy kontrakt. On sam nigdy 
tego o&cjalnie nie potwierdzi". 11 pa*dzier-
nika 1912 roku po raz pierwszy stan$" jed-
nak na podium dyrygenckim przed muzy-
kami Philadelphia Orchestra. Zast%puj$c 
na tym miejscu dwóch Niemców – Fritza  
Sheela i Carla Pohliga – m"ody dyrygent 
przyniós" ze sob$ nie tylko talent muzyczny, 
ale te! aktorski. Dla &ladel&jskiej publicz-
no#ci musia" to by( prawdziwy szok. 

Pisze o tym Olivier Daniel: „To prawda, 
Pohlig dyrygowa" wszystkimi utworami  
z pami%ci, ale Stokowski czyni" z tego faktu 
prawdziwe przedstawienie. Przed rozpo-
cz%ciem utworu mia" w zwyczaju chwyta( 
partytury roz"o!one na jego pulpicie i sze-
rokim gestem rzuca( je na pod"og%, odsu-
waj$c ca"y pulpit daleko od siebie”. Nowa-
torstwo dotyczy"o nie tylko oryginalnych 
programów koncertów. Zdarza"o mu si% 
eksperymentowa( ze #wiat"em. Niekiedy 
zaciemnia" widowni%, kieruj$c tylko punk-
towe snopy #wiat"a na ty" swojej g"owy i r%ce 
albo o#wietlaj$c sylwetk% tak, by w czasie 

dyrygowania powstawa"a fascynuj$ca gra 
#wiate" i cieni. Gdy w sezonie 1929-30 osta-
tecznie porzuci" dyrygowanie batut$, jego 
gesty, wykonywane wolnymi d"o'mi, sta"y 
si% czym# w rodzaju znaku &rmowego. 

Publiczno#( go uwielbia"a, cho( bywa" dla 
niej niekiedy surowy i bardziej bezpo#redni 
ni! ktokolwiek inny. Nawet Toscanini, zna-
ny ze swej wybuchowej natury, nie pozwa-
la" sobie na to, by odwróci( si% od orkiestry  
i zwróci( bezpo#rednio do widowni z pro#-
b$, by siedzia"a cicho i s"ucha"a w skupieniu. 
Stokowskiemu takie gesty wybaczano.

Najwi%ksze zmiany w orkiestrze &la-
del&jskiej dotyczy"y brzmienia. W czasie  

29-letniej wspó"pracy z zespo"em Stokow-
ski stworzy" co#, co potem nazwano jego 
w"asnym brzmieniem. Skrzypków, altowio-
listów, wiolonczelistów i kontrabasistów 
zach%ca" do tzw. „swobodnego smyczkowa-
nia”. By"a to rewolucyjna zmiana podej#cia 
do stylu gry, kszta"towanego od pokole'  
i zak"adaj$cego, !e wszyscy w danej sekcji 
musz$ porusza( smyczkiem dok"adnie tak 
jak jej lider. Z punktu widzenia publiczno-
#ci taki faluj$cy las smyczków wygl$da" "ad-
nie, ale dla muzyków cz%sto stanowi" pro-
blem. Nie uwzgl%dnia" bowiem, !e ludzie 
maj$ ró!n$ wielko#( d"oni i ró!n$ si"%, !e 
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uczyli si% u ró!nych profesorów, !e graj$ na 
ró!nych instrumentach i ró!nymi smyczka-
mi. Stokowski te ró!nice zauwa!y" i uzna", 
pozwalaj$c, by bez przeszkód ujawnia"y si% 
w czasie wspólnej gry. Uwa!a", !e z ró!no-
rodno#ci p"ynie prawdziwa jedno#(, a do-
tychczasowe zasady sprzyja"y mechanicznej 
uniformizacji.

Na efekt brzmieniowy wp"ywa jednak 
nie tylko sposób wydobywania d*wi%ku. 
Równie wa!ne jest ulokowanie muzyków 
we w"a#ciwych miejscach. Stokowski i tu-
taj ch%tnie eksperymentowa". Jest uzna-
wany za pierwszego w historii dyrygenta, 
który pierwsze i drugie skrzypce posadzi" 

razem po swojej lewej r%ce, a wiolonczele 
po prawej. Nie by"o jednak dla niego jed-
nego uniwersalnego uk"adu. Przesadza" 
orkiestry, by dostosowa( ich brzmienie do 
akustyki sali lub do wykonywanego dzie"a. 
Pod koniec !ycia zdarza"y mu si% nawet tak 
ekstrawaganckie pomys"y, jak usadzanie 
d%tych blaszanych z ty"u na #rodku estrady, 
z rogami w pierwszym rz%dzie. Perkusj%  
i kot"y umieszcza" z ty"u po prawej stronie. 
Po lewej od frontu do ko'ca estrady sta"y 
rz%dem kontrabasy, a przed nimi rz%dy 
wiolonczel. Pierwsze i drugie skrzypce 
zgrupowane by"y po lewej r%ce, blisko pul-
pitu dyrygenta, a altówki sadza" przed sob$ 
i po swojej prawej stronie w rz%dzie id$cym 
w stron% rogów. Dalej, po prawej, mia" ca"$ 
sekcj% d%tych drewnianych.

Jego wyj$tkowe ucho by"o czu"e nie tylko 
na brzmienie sekcji, ale nawet poszczegól-
nych instrumentów. Jedna ze wspó"pracuj$-
cych z nim skrzypaczek, Elizabeth Neuburg 
wspomina"a, !e na wst%pnym przes"ucha-
niu dyrygent zwróci" wi%ksz$ uwag% na 
jej instrument, ni! na to, co gra"a. Pi%kne 

brzmienie zabytkowego guadagininiego 
sprawi"o, !e Neuburg otrzyma"a konkretne 
miejsce w orkiestrze. Pó*niej Stokowskie-
mu uda"o si% znale*( drugiego muzyka gra-
j$cego na takim samym instrumencie i od 
tej pory ta dwójka ju! zawsze siada"a razem. 
Neuburg wspomina: „Taki w"a#nie by". Mia" 
dar "$czenia ze sob$ muzyków i ich instru-
mentów na wspólnej przestrzeni wewn$trz 
orkiestry. Robi" to wy"$cznie po to, by stwo-
rzy( wspania"y d*wi%k i bez w$tpienia mia" 
#wietne efekty”.

Ostatnim elementem, na który Stokowski 
zawsze chcia" mie( wp"yw, by"o brzmienie 
sali koncertowej. Gdziekolwiek nie przyby", 

montowa" przeró!ne ustroje akustyczne,  
a w jedn$ z tras koncertowych zabra" nawet, 
w"asnor%cznie skonstruowany, drewniany 
„re+ektor akustyczny”, maj$cy wzmacnia( 
sekcj% smyczkow$. Urz$dzenie najpewniej 
zda"o egzamin, bo recenzje nawet z tak nie-
typowych miejsc jak stadiony czy otwarte 
audytoria rozp"ywa"y si% nad jako#ci$ pro-
dukcji d*wi%kowej orkiestry.

Gdy Leopold Stokowski przyby" do Fi-
ladel&i, podj$" si% nie tylko kierowania 
orkiestr$. Szybko zosta" zauwa!ony przez 
miejscow$ elit% kulturaln$ i do"$czy" do niej 
jako jeden z najwa!niejszych mieszka'ców 
miasta. Zaprzyja*ni" si% m.in. z cz"onkiem 
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zarz$du orkiestry, Edwardem Bokiem oraz 
jego !on$ Mary Louise Curtis, której poma-
ga" zak"ada( w 1924 roku Curtis Institute of 
Music. Edukacja nowych pokole' muzyków 
oraz ludzi wra!liwych na muzyk% zawsze 
by"a mu bliska. Uwa!a", !e nie mo!na cze-
ka(, a! kto# sam doro#nie do s"uchania kla-

syki. Wola" wyj#( z ni$ w przyst%pnej formie 
ju! do dzieci. W 1921 roku rozpocz$" seri% 
specjalnych koncertów dla najm"odszych 
s"uchaczy. W marcu 1933 zainicjowa" pro-
gram dla m"odzie!y w wieku 13-25 lat. Na 
!yczenie Stokowskiego utworzono specjal-
ny m"odzie!owy komitet, który zajmowa" 
si% uk"adaniem programów koncertów i in-
nymi sprawami organizacyjnymi. Z czasem 
narodzi" si% prawdziwy m"odzie!owy ruch 
na rzecz promowania muzyki i innych dzie-
dzin sztuki w#ród m"odych Amerykanów. 
Stokowski sta" dumnie na jego czele. 

Latem 1940 roku powo"a" do !ycia swój 
najwi%kszy projekt edukacyjny – All Ame-
rican Youth Orchestra. Je!d!$c po kraju, 
przes"ucha" setki m"odych muzyków w wie-
ku 18-25 lat i wybra" kilkudziesi%ciu najlep-
szych. Aby u"atwi( sobie prac%, zaanga!o-
wa" tak!e kilkunastu muzyków z orkiestry 
&ladel&jskiej, którzy stanowili profesjonal-
ny trzon nowego zespo"u. Patronem or-
kiestry zosta"a Columbia Records. Muzycy  

po odbyciu pierwszych prób w Atlantic City 
ruszyli w tras% do Ameryki Po"udniowej. 
Zagrali w Sao Paulo, Buenos Aires i Monte-
video, odnosz$c spektakularny sukces. Rok 
pó*niej powtórzyli go na tournée po USA. 
W mi%dzyczasie uda"o si% utrwali( cz%#( 
repertuaru na p"ytach Columbii. Niestety, 
kiedy Ameryka przyst$pi"a do wojny, plany 

trzeba by"o porzuci(. W 1942 roku orkie-
str% rozwi$zano.

Ambicja Stokowskiego, by jak najwi%kszej 
liczbie ludzi pokaza( pi%kno muzyki kla-
sycznej, "$czy"a si% z potrzeb$ korzystania  
z najnowszych zdobyczy techniki. Nigdy nie 
ba" si% eksperymentowa( i nic dziwnego, 
!e owocem tych dwóch pasji sta" si% jeden  
z najbardziej niezwyk"ych &lmów animowa-
nych w historii. Pocz$tkiem Disneyowskiej 
„Fantazji” by"a zwyk"a kawiarniana rozmo-
wa na temat produkcji kolejnego odcinka 
przygód Myszki Mickey. Wszystko, co si% 
sta"o potem, to temat na niejedn$ ksi$!k%. 
Ale warto wspomnie(, !e dla Stokowskiego 
„Fantazja” by"a pomnikiem wybudowanym 
za !ycia. Jego charakterystyczna sylwetka 
pod#wietlona kolorowymi re+ektorami na 
sta"e wpisa"a si% tak do historii kina, jak  
i muzyki. Przez d"ugie lata by" zreszt$ je-
dynym dyrygentem, któremu przys"ugiwa" 
przywilej u#ci#ni%cia "apy najs"ynniejszej 
myszy #wiata.

Z orkiestr$ &ladel&jsk$ Stokowski ch%t-
nie i cz%sto nagrywa", dokonuj$c rejestracji 
zarówno komercyjnych, jak i eksperymen-
talnych. Lubi" testowa( najnowsze zdoby- 
cze techniki, ch%tnie bra" udzia" w monta-
!u; sam przestawia" mikrofony. Ekspery- 
mentowa" te! z repertuarem. Przyszed" 
jednak moment, kiedy wp"ywy z biletów 
zacz%"y spada(. Zarz$d wykorzysta" ten 

argument, by przekona( dyrygenta do 
porzucenia jego am-
bicji i skupienia si% 

na utworach znanych 
i lubianych. Przepy-
chanki trwa"y kilka lat, 
a! w ko'cu artysta nie 
wytrzyma" i w otwartym 
li#cie do prasy ostenta-
cyjnie og"osi" swoj$ rezy-
gnacj% ze wspó"pracy z or- 

kiestr$. 
Odej#cie nie odby"o 

si% jednak z dnia na 
dzie'. Stokowski stop-

niowo rozlu*nia" wi%zy 
z Filadel&$ a! do roku 

1941, kiedy to Eugen Or-
mandy ca"kiem przej$" 

jego obowi$zki.
Nied"ugo po odej-

#ciu z Filadel&i, w 1944 
roku Stokowski otrzyma" 

od ówczesnego burmistrza Nowego Jor-
ku – Fiorello La Guardii – propozycj% 
stworzenia nowej orkiestry. Wierzy" on, 
!e je#li ustawi si% ceny biletów wystarcza-
j$co nisko, a koncerty b%d$ si% zaczyna(  
o 18.00, uda si% nimi zainteresowa( klas% 
robotnicz$ wracaj$c$ po pracy do domów. 
Chcia", by ludzie mieli okazj% pozna( wy-
sok$ kultur% podan$ w przyst%pny sposób, 
a s"ynny dyrygent nadawa" si% do tego ide-
alnie. Model tworzenia orkiestry by" po-
dobny jak w przypadku American Youth 
Orchestra. Zaproszono nieco uznanych 
muzyków, a reszt% stanowi"a m"odzie!. Or-
kiestra nie oferowa"a etatów. Ka!demu ar-
ty#cie p"acono ustalon$ stawk% za koncert. 
Stokowski zgodzi" si% pracowa( za darmo. 
Debiut odby" si% 9 pa*dziernika 1944 roku 
i by" pierwszym z serii koncertów, które 
odnios"y spory sukces, mimo !e cz%#( sal 
nie zapewnia"a nawet miejsc siedz$cych. 
Wkrótce jednak pojawi"y si% kon+ikty dy-
rygenta z zarz$dem. Dyrektorzy chcieli 
zarabia( pieni$dze, a Stokowski rozwija(  
zespó" i powi%ksza( repertuar. Rozczarowa-
ny dyrygent odszed" z New York City Sym-
phony w lipcu 1945 roku.

Kolejne lata przynios"y nowe projekty. 
Najpierw za"o!enie Hollywood Bowl Or-
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chestra, a potem zacie#nienie wspó"pracy 
z New York Philharmonic, której zosta" 
pierwszym go#cinnym dyrygentem. Kon-
tynuowa" te! wspó"prac% z Los Angeles 
Philharmonic. W roku 1950, gdy szefem 
nowojorskiej orkiestry zosta" Dimitri Mi-
tropoulos, Stokowski rozpocz$" nowy etap 
kariery. Wyruszy" w pierwsz$ europejsk$ 
tras% koncertow$. Zacz%"a si% w Wielkiej 
Brytanii, gdzie na zaproszenie sir -omasa 
Beechama dyrygowa" Royal Philharmonic. 
Potem wyst$pi" z Philharmonia Orchestra, 
dokonuj$c z ni$ nagrania „Szeherezady” 
Rimskiego-Korsakowa. Tego samego lata 
odwiedzi" Niemcy, Holandi%, Szwajcari%, 
Austri% i Portugali%. Wsz%dzie przyjmo-
wano go z entuzjazmem. Tak narodzi" si% 
typowy schemat !ycia koncertowego Sto-
kowskiego, kontynuowany przez kolejne 
20 lat. Letnie miesi$ce sp%dza" w Europie, 
a na zim% wraca" na koncerty do USA.  
W tym czasie zaprasza"y go najlepsze orkie-
stry i najwi%ksze sale koncertowe. Ch%tnie 
te! nagrywa" dla wielu wytwórni.

Cho( coraz starszy, Stokowski zachowy-
wa" jasny umys", charyzm% i dobre zdrowie. 
Wiosn$ 1962 roku, maj$c 80 lat, zaanga!o-
wa" si% w kolejny projekt orkiestrowy, który 

dzi# wielu uwa!a za jego najwi%kszy sukces. 
Przes"uchania do American Symphony Or-
chestra odbywa"y si% w domu dyrygenta. 
Osobi#cie s"ucha" ka!dego muzyka i wybie-
ra" najbardziej utalentowanych. Dzi%ki licz-
nym kontaktom zaanga!owa" tak!e kilku 
go#cinnych dyrygentów. Wszyscy zgodzili 
si% pracowa( bez wynagrodzenia. 

G"ównym za"o!eniem by"o powo"anie 
do !ycia zespo"u, który w ko'cu spe"ni 
marzenie s%dziwego artysty – zajmie si% 
wykonywaniem przede wszystkim muzyki 
wspó"czesnej, tworzonej przez ameryka'-
skich kompozytorów. Po wielkim sukcesie 
pierwszego koncertu zespó" rozwija" si% 
i tworzy" swoj$ ugruntowan$ mark% pod 
kierunkiem Stokowskiego a! do roku 1972, 
gdy dyrygent na zawsze opu#ci" USA. Or-
kiestra jednak pozosta"a. Dzi# ma 50 lat  
i jest !yw$ pami$tk$ idea"ów swojego za"o-
!yciela.

Po powrocie do Londynu 90-letni Sto-
kowski ani my#la" o emeryturze. Koncerto-
wa", póki zdrowie pozwala"o. Jego ostatni 
publiczny wyst%p mia" miejsce 14 maja 
1974 z orkiestr$ New Philharmonia. Potem 
ju! tylko nagrywa", ale czyni" to do ostat-
niego dnia !ycia. 

W 1976 roku podpisa" jeszcze kontrakt 
z wytwórni$ CBS, który mia" obowi$zy-
wa( do momentu uko'czenia przez arty-
st% 100 lat. Tego planu nie uda"o si% zre-
alizowa(. 13 wrze#nia 1977 roku, w dniu, 
gdy mia" nagrywa( nigdy jeszcze wtedy 
nie zarejestrowan$ II symfoni% Rachma-
ninowa, Leopold Stokowski zmar" na atak 
serca. Pochowano go nieopodal miejsca 
narodzin, na cmentarzu Marylebone, grób  
D 10 147.

Leopold Stokowski ju! za !ycia sta" si% 
legend$. Jego energia, otwarto#( na ludzi, 
muzyk% i techniczne nowo#ci wyprzedza-
"y epok%, w której !y". By" uciele#nieniem 
tego, o czym marz$ dzisiejsi dyrygenci i nic 
dziwnego, !e wielu z nich stawia go sobie za 
wzór do na#ladowania. 

Jego nagrania, rejestracje radiowe i te-
lewizyjne oraz Disneyowska „Fantazja” 
stanowi$ przyk"ad wielkiej sztuki interpre-
tacji i budowania brzmienia orkiestry od 
podstaw. Jego metody, cho( znane, wci$! 
trudno powtórzy(. Nic dziwnego, !e jedn$ 
z ksi$!ek opowiadaj$cych o !yciu artysty 
zatytu"owano „Sekret Stokowskiego”. Nie-
których ludzi nie da si% zast$pi(. Leopold 
Stokowski by" jednym z nich.    ▲


