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KULTURA MUZYCZNA ŁODZI  
– ARTY�CI I INSTYTUCJE 

1. WPROWADZENIE 

Kultura i sztuka to jedne z najwa�niejszych obszarów funkcjonowania ka�dej 

metropolii. Od ilo�ci i jako�ci kształcenia artystów, od rodzaju, liczby i presti�u 

instytucji muzycznych (np. Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, Filharmonia, Akade-

mia Muzyczna czy szkoły muzyczne) zale�y miejsce danego miasta na mapie 

kulturalnej kraju, Europy i �wiata. Opieraj�c si� na powy�szych kryteriach, Łód�
ma wi�c wszelkie predyspozycje do ubiegania si� o wysokie stanowisko w tej 

hierarchii. Tym samym refleksji nale�y podda� obecn� sytuacj� i poziom istnie-

j�cej kultury muzycznej, a tak�e podj�� prób� oceny wła�ciwo�ci tempa i kie-

runku rozwoju instytucji muzycznych w naszym mie�cie. 

Opisywane w artykule centra kultury muzycznej nale�� do instytucji metro-

politalnych, prezentuj�cych muzyk� klasyczn� w ró�nych formach i odmianach. 

Ich pracownikami etatowymi b�d� artystami współpracuj�cymi s� profesjonalni 

muzycy (w tym studenci Akademii Muzycznej). Metropolitalnymi instytucjami 

muzycznymi b�d� nazywane placówki zlokalizowane na obszarze metropolii, 

maj�ce swój instytucjonalny odpowiednik w du�ych miastach na całym �wiecie, 

decyduj�ce o presti�u i poziomie kultury muzycznej obywateli, skupiaj�ce pro-

fesjonalne zespoły orkiestrowe i chóralne, podejmuj�ce mi�dzynarodow� współ-

prac� z uznanymi artystami, dbaj�ce o promocj� sztuki muzycznej nie tylko  

w metropolii, ale i w całym regionie. 

Autorka publikacji podejmuje si� analizy obecnego stanu kultury muzycznej 

Łodzi. W pierwszym rozdziale zostan� przedstawione najwa�niejsze łódzkie 

instytucje muzyczne (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, Teatr Wielki, 

Teatr Muzyczny, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów), w tym ich 

powstanie, rozwój, struktura i zakres repertuarowy. Ponadto wymienione b�d�
najistotniejsze miejsca organizuj�ce znacz�ce wydarzenia z kr�gu muzyki klasy-

cznej. Kolejna cz��� jest prób� oceny strategii promocyjnej i podejmowanych 
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działa� maj�cych na celu rozwój istniej�cych instytucji kulturalnych. Krytyczne 

spojrzenie na prowadzon� polityk� ujawni w przypadku niektórych placówek 

brak skutecznych działa� w zakresie popularyzacji tej sfery sztuki.  

Kapitał kulturowy danego regionu tworz� ludzie, a wi�c arty�ci zwi�zani  

z nim zawodowo, oraz tak�e ci, którzy decyduj� si� na współprac� (nawet incy-

dentaln�) z instytucjami lokalnymi. Władzom i organizacjom powinno tym 

samym zale�e� na stworzeniu warunków do rozwoju kariery młodym, ambitnym 

muzykom. Niestety, działania w tym celu nie s� wystarczaj�co efektywnie.  

W publikacji zostan� przedstawione szczegółowe przyczyny niech�ci cz��ci 

młodych artystów do pozostania w Łodzi. Muzycy, którzy jednak osiedli w ro-

dzimych instytucjach muzycznych, stanowi� o ich presti�u i randze. Warto wi�c 

pokrótce przedstawi� specyfik� ich zawodu. 

Przedstawiony artykuł definiuje problemy, które stoj� przed wszystkimi oso-

bami decyduj�cymi o strategii rozwoju instytucji muzycznych, a tym samym 

kultury muzycznej całego miasta. Poruszane w�tki mo�na pogrupowa� w cztery 

główne pytania problemowe: 

– jak lepiej, efektywniej i skuteczniej przyci�gn�� uznanych muzyków? 

– jak zach�ci� młodych artystów do pozostania w Łodzi? 

– jak promowa� i rozwija� istniej�ce o�rodki muzyczno-kulturalne? 

– jak zach�ci� odbiorców do masowego uczestnictwa w sztuce? 

2. INSTYTUCJE MUZYCZNE ŁODZI

Łód� na mapie kulturalnej Polski odznacza si� ró�norodno�ci� i wielo�ci�
instytucji muzycznych. Oprócz pomniejszych placówek, takich jak domy kultu-

ry, o�rodki sztuki, galerie czy kluby muzyczne, wymieni� nale�y Filharmoni�
Łódzk� im. A Rubinsteina, Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, a tak�e Akademi�
Muzyczn� im. G. i K. Bacewiczów. Ta ostatnia, poza funkcj� edukacyjn�, ma 

równie� bogat� ofert� kulturalno-artystyczn�.  
Wszystkie cztery miejsca, jako instytucje metropolitalne, s� powszechnie 

znane mieszka�com całego regionu. Niestety nie zawsze s� oni w stanie okre�li�
specyfik� ka�dej z osobna. Dlatego te� nale�ałoby przybli�y� wymienione 

miejsca pod wzgl�dem tradycji, historii rozwoju i profilu repertuarowego. 

Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina
1
 swe pocz�tki datuje na rok 1915, 

kiedy to tworzyły si� zal��ki profesjonalnego zespołu orkiestrowego, którego 

mecenatem został łódzki przemysłowiec Karol Scheibler. Około 1934 r. nast�pił 

kryzys egzystencji tzw. Filharmonji. Dopiero w wyniku działa� podj�tych przez 

Urz�d Miasta utworzono profesjonaln�, koncertuj�c� orkiestr�. Po wojnie, 15 
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czerwca 1945 r., Filharmonia w Łodzi, jako pierwsza w wyzwolonej Polsce, 

podj�ła działalno�� artystyczn�. Trzy lata pó�niej otrzymała stał� siedzib�, która 

przetrwała do ko�ca lat osiemdziesi�tych. Kolejne lata okazały si� zwyci�sk�
prób� przetrwania dla całego zespołu. Brak własnej sali koncertowej i uwła-

czaj�ce godno�ci artysty warunki akustyczne tymczasowego lokalu, nie zawa-

�yły na przyszło�ci Filharmonii. W 2004 r. instytucja otrzymała nowy gmach, 

wraz z nowoczesnymi scenami i widowni� (sala koncertowa na 658 miejsc  

i kameralna na 100), zaopatrzonymi w multimedialn� technik� (fotele ze stoli-

kami konferencyjnymi, sprz�t HD do transmisji live z Metropolitan Opera) oraz 

z zapleczem i pokojami dla artystów. Mankamentem pozostaje kontrowersyjna 

elewacja budynku, maj�ca ł�czy� tradycj� z nowoczesno�ci�, projektu krako-

wskiego architekta R. Loeglera. W konsekwencji nie tworzy ona wra�enia soli-

dno�ci i estetyki, godnej głównej instytucji muzycznej miasta. Pozostałe niewy-

gody to brak parkingu – prozaicznego, lecz niezb�dnego obecnie elementu –  

i aktualne otoczenie architektoniczne. Jednak�e sama lokalizacja przypomina  

o wielkich tradycjach i presti�u miejsca, z czasów koncertów Ignacego Jana 

Paderewskiego, Artura Rubinsteina czy Karola Szymanowskiego.  

Obecny zespół muzyków składa si� z artystów orkiestrowych (93 osoby) oraz 

chóru istniej�cego od 1969 r. Oba zespoły s� konsekwentnie zasilane muzykami 

młodszego pokolenia. Dorobek filharmoników łódzkich jest bogaty; wiele kon-

certów z wybitnymi solistami (np. Krystianem Zimermanem), kilkana�cie płyt 

(np. Carmina Burana Carla Orffa), wiele zagranicznych tras koncertowych po 

całym �wiecie. Filharmonia oferuje swym słuchaczom wiele ró�norodnych 

pozycji z muzyki klasycznej, tradycyjnej i współczesnej. Zaprasza do współ-

pracy wybitne postacie i zespoły kameralne. Posiada ofert� edukacyjn� dla 

dzieci, czyli seri� „Spotkania z nutk�”, które nie do ko�ca jednak potrafi� za-

interesowa� młodzie� t� dziedzin� sztuki. Pod��aj�c za �wiatowymi trendami, 

organizuje tak�e przedsi�wzi�cia dla najmłodszych – „Baby Boom Bum”. Poza 

sezonem, w okresie letnim Filharmonia zaprasza na W�drowny Festiwal 

„Kolory Polski”.  

Teatr Wielki to kolejna, bardzo znacz�ca dla miasta, instytucja. Jej powstanie 

było wynikiem stara� kilku członków Stowarzyszenia Miło�ników Opery. Rok 

1954 to data pełnoprawnego utworzenia zespołu Opery Łódzkiej przez ówczesne 

władze Łodzi. Pierwszym dyrektorem została Sabina Nowicka, stron� artysty-

czn� pokierował za� Mieczysław Drobner. Kolejnym krokiem było upa�stwo-

wienie instytucji i przemianowanie jej w 1966 r. na Teatr Wielki. Rok pó�niej 

przeniesiono j� do obecnego budynku na placu D�browskiego. Warto wspom-

nie� o sezonach (1977–1979), kiedy to funkcje dyrektora głównego i artysty-

cznego podj�ł si� sprawowa� znany i powszechnie szanowany dyrygent Bohdan 

Wodiczko. Fakt ten przyczynił si� do wzrostu presti�u i powagi instytucji. 

Reprezentacyjna siedziba, w centralnej cz��ci miasta sprawia, i� obiekt ten 
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stanowi znane i rozpoznawane miejsce na mapie Łodzi. Jak w przypadku 

Filharmonii, istniej� architektoniczne kontrowersje wokół samej budowli, jak  

i aran�acji jej otoczenia. Powstała niedawno fontanna u jednych budzi zachwyt, 

u drugich za� silnie negatywne emocje. Stał� niedogodno�ci� jest brak miejsc 

parkingowych dla widzów teatru. Imponuj�co przedstawia si� przestrze� we-

wn�trz: widownia liczy ok. 1070 miejsc, wielko�� sceny głównej to 46 m wyso-

ko�ci i 26 m szeroko�ci, która wyposa�ona jest w cz��� obrotow�, podno�ni�  
i zapadni� oraz liczne udogodnienia techniczne. Pracownicy maj� do dyspozycji 

cztery sale do prób, rekwizytorni� i niezb�dne pracownie (np. perukarsk�, 
krawieck�, modelarsk�). Obecny skład orkiestry liczy ponad 90 muzyków, ok. 

60-osobowy chór, kilkudziesi�cioosobowy balet oraz ponad 20 solistów �piewa-

ków zatrudnionych na etacie. Ponadto teatr współpracuje nieustannie z wieloma 

artystami, wspomagaj�cymi niektóre przedsi�wzi�cia. Propozycje repertuarowe 

s� szerokie: od dzieł klasyki operowej i przedstawie� współczesnych po musi-

cale i l�ejsze formy operetkowe. Ponadto o sile teatru stanowi balet. Zespół tan-

cerzy wykonuje układy choreograficzne do wystawianych spektakli, natomiast 

co dwa lata odbywaj� si�, słynne ju� na �wiecie, Łódzkie Spotkania Baletowe. 

Repertuar stanowi� pozycje stałe, jak: Carmen, Dziadek do orzechów czy 

Traviata. 

Teatr Muzyczny w Łodzi niew�tpliwie równie� nale�y zaliczy� do głównych 

instytucji muzycznych miasta. Ma 65-letni� tradycj�. Przez pewien czas pozo-

stawał jedynym teatrem muzycznym w powojennej Polsce. Rozpocz�ł działal-

no�� ju� w 1945 r. Czerpał inspiracj� z rozsławionego Teatru Komedii Muzy-

cznej „Lutnia” z Wilna. Losy jego siedziby były typowe dla wi�kszo�ci insty-

tucji ówczesnych czasów: po 19 latach istnienia otrzymał stałe miejsce, w któ-

rym mie�ci si� do dnia dzisiejszego.
2
 Jego pierwotna nazwa to Pa�stwowa 

Operetka w Łodzi. Obecnie trwa remont generalny tej placówki. Teatr i jego 

zespół znajduj� si� w trudnej sytuacji, pozostaj�c bez swej sceny i widowni. Nie 

przerwano jednak�e wyst�pów, korzystaj�c z uprzejmo�ci innych instytucji. Dy-

rekcja zapewnia, i� radykalne zmiany s� niezb�dne i pozwol� teatrowi ubiega�
si� w przyszło�ci o miano najnowocze�niejszej instytucji tego typu w Polsce. 

Skład zespołu to soli�ci (ponad 40 osób), chór, balet i kilkudziesi�cioosobowa 

orkiestra. Profil operetki wydaje si� by� oczywisty: komedie muzyczne, o lek-

kiej formie muzycznej i nieskomplikowanej warstwie tekstowej. Jednak�e teatr 

starał si� pokazywa� wi�ksz� ró�norodno��, upowszechniaj�c polskie (H. Czy�, 
W. Szpilman) i �wiatowe (G. Gershwin, C. Porter) dzieła muzyki. Wystawiono 

dotychczas ok. 200 premier operetek, musicali, wodewili, komedii muzycznych, 

rewii i bajek. Współpracowano z uznanymi dyrygentami, jak np. Henryk 

Debich, Rajmund Ambroziak, Bohdan Wodiczko, Tadeusz Kozłowski oraz  
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z wybitnymi re�yserami: Bolesławem Fotygo-Fola�skim, Romanem Sykał� czy 

Mari� Fołtyn. Teatr go�cił w wielu miejscach w Polsce i zagranic� (presti�owe 

sale Filharmonii Berli�skiej, Antwerpia), uczestniczył w festiwalach i konkur-

sach. Ma swoj� stał� wiern� publiczno��, głównie składaj�c� si� z przedsta-

wicieli najmłodszego i najstarszego pokolenia. Niestety nie potrafi zaintere-

sowa� swym programem młodzie�y i osób w �rednim wieku. Wci�� ci��y na 

nim stereotyp teatru z mało ambitnym repertuarem, o przestarzałej formie  

i nieatrakcyjnym współcze�nie brzmieniu. By� mo�e nowy budynek i futurysty-

czne wyposa�enie techniczne uczyni� z niego miejsce na podobie�stwo londy�-
skiego Palladium

3
.   

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
4
 ma swe �ródło w pocz�tku  

XX w., kiedy to powstało Konserwatorium Muzyczne Heleny Kije�skiej- 

-Dobkiewiczowej. Słynie z pi�knego budynku wzniesionego dla syna łódzkiego 

fabrykanta Izraela Pozna�skiego, Karola (1908 r.). Zaprojektowany został w sty-

lach renesansowym i barokowym, z elementami secesyjnymi. W dawnych 

salach balowych i jadalniach obecnie rozmieszczone s� sale koncertowe i wykła-

dowe. Atrakcj� pozostaje zimowy ogród, zlokalizowany na ostatniej kondygna-

cji, przykryty szklanym zadaszeniem. Cech� charakterystyczn� s� reprezenta-

cyjne wej�cie główne, z podjazdem, oraz du�a naro�na kopuła budynku. 

Wewn�trz wci�� istnieje niedu�y park. We wn�trzach panuje przepych i bogac-

two zdobie�. Co ciekawe, do dzisiejszego dnia pozostawiono zabytkowe par-

kiety, �yrandole, kinkiety, witra�e i niektóre meble. Budynek pozostaje wi�c 

atrakcj� i cennym elementem architektury dawnej bogatej Łodzi. W czasie 

wojny nie zniszczono budynku, tworz�c w jego murach niemieck� szkoł� muzy-

czn�. W 1945 r. przekazano obiekt Pa�stwowemu Konserwatorium Muzyczne-

mu (nast�pnie Pa�stwowej Wy�szej Szkole Muzycznej), �redniej Szkole 

Muzycznej i Łódzkiej Szkole Filmowej. Z czasem głównym administratorem 

pozostała ta pierwsza, zyskuj�c dodatkowy budynek w innej cz��ci miasta. 

Obecnie Akademia Muzyczna planuje budow� niezale�nego obiektu – nowo-

czesnej sali koncertowej. Wyj�tkow� histori� szkoły tworz� wybitne osobisto�ci 

�wiata muzyki, np. Maria i Kazimierz Wiłkomirscy, Gra�yna i Kiejstut Bace-

wiczowie czy Mieczysław Drobner. Po dzi� dzie� słynie z doskonalej kadry 

profesorskiej. Przez lata oferta edukacyjna wci�� si� rozrasta i przystosowuje do 

potrzeb współczesno�ci, czego przykładem mo�e by� powstanie Studia Kompu-

terowego Muzyki Elektronicznej. Akademia mo�e poszczyci� si� pr��nie 

działaj�cymi orkiestrami: symfoniczn� i kameraln�, chórami: akademickim i 
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kameralnym, Big Bandem i Percussion Studio. Zarówno orkiestry, jak i chóry 

tworz� studenci kierowani przez do�wiadczonych muzyków. Swój poziom 

potwierdzaj� udziałem w licznych koncertach i konkursach oraz współprac�  
z uznanymi muzykami; solistami, dyrygentami. Z kolei dwa ostatnie przedsi�-
wzi�cia stanowi� uzupełnienie klasycznego kształcenia studentów, wprowadza-

j�c ich w �wiat jazzu i muzyki współczesnej. Akademia słynie od wielu lat z bo-

gatej oferty artystycznej, przeznaczonej dla ka�dego ch�tnego słuchacza. Orga-

nizuje pokazowe wyst�py swoich studentów, absolwentów i wykładowców  

w murach uczelni i poza ni�, np. w Filharmonii czy w pałacu Pozna�skiego. Jest 

aktywnym uczestnikiem i twórc� �ycia muzycznego Łodzi. Promuje miasto  

w innych zak�tkach Polski i poza ni�. Absolwenci Akademii w wi�kszo�ci za-

silaj� orkiestry opisywanych instytucji lub próbuj� odnale�� swoj� drog� zawo-

dow� poza Polsk�.   
Istniej� w Łodzi tak�e miejsca, które na uboczu swej podstawowej działalno-

�ci organizuj� koncerty, recitale i spotkania muzyczne na najwy�szym poziomie. 

Nale�� do nich: ko�ciół ewangelicko-augsburski pw. �w. Mateusza (cykl „Nie-

dziela w Ko�ciele �w. Mateusza, koncerty okazyjne), salon muzyczny w pałacu 

Herbsta (koncerty, recitale, konkursy muzyczne), pałac Pozna�skiego (koncerty 

w Sali Lustrzanej) i Europejskie Centrum Kultury Logos (spotkania i koncerty  

z uznanymi muzykami podczas Festiwalu Kultury Chrze�cija�skiej). 

Wszystkie wymienione tu instytucje le�� na obszarze metropolii, s� jej 

wizytówk� i działaj� w jej imieniu. Łód�, jak ka�de du�e miasto pretenduj�ce do 

miana „centrum kulturalnego”, za cel swój powinna uzna� ich wspieranie i pro-

mowanie. 

3. STRATEGIE ROZWOJU – GRA O PRZYSZŁO��  
KULTURY MUZYCZNEJ 

Kultura i sztuka rz�dzi si� swoistymi prawami. Z jednej strony podlega tren-

dom globalizacyjnym, z drugiej strony jej zadaniem jest wyznaczanie nowych, 

niezale�nych kierunków, uwzgl�dniaj�cych specyfik� własnego regionu. Globa-

lizacja jest procesem dynamicznym, a kultura muzyczna nie zawsze potrzebuje 

tak du�ego tempa przemian
5
. Powstaje wi�c pytanie: czy muzyczne instytucje 

miasta za cel swej działalno�ci powinny obra� nad��anie za trendami sztuki 

�wiatowej, czy te� skoncentrowa� si� na aktywowaniu mieszka�ców regionu do 

uczestnictwa w kulturze? By� mo�e rozwi�zaniem tego dylematu mogłaby by�
trzecia droga, ł�cz�ca oba stanowiska.  

                    
5
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2009). 
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Muzyka klasyczna nie jest cenionym dobrem kultury, co w konsekwencji 

wpływa na stan wiedzy muzycznej przeci�tnych obywateli. Brak zaanga�owania 

społecznego w czynne uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych negatywnie 

wpływa na funkcjonowanie powy�szych instytucji. Tym samym czas �wietno�ci 

niektórych z nich przemin�ł6
. Trwa jednak walka o zaistnienie i odnalezienie 

wła�ciwego miejsca, ka�dej z wymienionych placówek, na nowoczesnym, te-

chnicznie ukierunkowanym, kapitalistycznym rynku usług kulturalnych. Nieste-

ty brak pomysłów, �rodków finansowych, a przede wszystkim wsparcia ze 

strony władz i społecze�stwa, skazuj� nierzadko owe wysiłki na niepowodzenie.  

Podstawowym problemem wszystkich instytucji z jednej strony jest mała 

liczba prawdziwych miło�ników muzyki klasycznej. Z drugiej strony, przez lata 

nie podejmowano skutecznych akcji, maj�cych na celu wyedukowanie nowych 

melomanów. Jak wynika z raportu o edukacji kulturalnej „w swym obecnym 

kształcie organizacyjnym (…) nie tylko nie spełnia ona swoich zada�, lecz 

przede wszystkim jest nieskuteczna lub wr�cz przeciwskuteczna, po Gombro-

wiczowsku odstr�czaj�ca, a nawet – w wielu przypadkach – szkodliwa” 

(F a t y g a  i in. 2009, s. 83). Przestarzałe budynki, skostniała atmosfera i nie-

przyst�pny repertuar spowodowały masow� kontestacj� uczestnictwa w wyda-

rzeniach z kr�gu muzyki klasycznej. Po dzi� dzie� zauwa�alny jest brak nale�y-

tej staranno�ci i profesjonalnej organizacji masowych imprez kulturalnych, 

promuj�cych prawdziw� sztuk�. Ponadto, zbyt mał� wag� przykłada si� do edu-

kacji artystycznej najmłodszej cz��ci widowni. Wszystkie znacz�ce instytucje 

maj� w repertuarze pozycje dla dzieci, jednak�e przegrywaj� konkurencj� z pro-

pozycjami ze strony kultury popularnej.  

Obecnie najwy�szy poziom zaawansowania technicznego, pozwalaj�cy na 

odbiór d�wi�ku w technice HD, osi�gn�ła Filharmonia Łódzka. Tak�e ona wy-

kazuje najbardziej efektywn� polityk� reklamow� własnej oferty. Otwarcie 

swych murów na komercyjne koncerty i nowoczesne brzmienia sprawiły, i�
zyskała przychylno�� nowych słuchaczy. Jednocze�nie jej kierownictwo dba  

o wysoki poziom organizowanych wydarze�. Niezaprzeczaln� atrakcj� pozostaj�
transmisje live z Metropolitan Opera, pozwalaj�ce melomanom na uczestnictwo 

w najwy�szej rangi spektaklach muzycznych na �wiecie. Tym samym, bior�c 

udział w wydarzeniach na skal� globaln�, instytucja ta wpływa na rozwój  

i atrakcyjno�� Łodzi, jako o�rodka kultury muzycznej. Ponadto Filharmonia 

wdro�yła system komunikacji i promocji, przez wykorzystanie mediów elektro-

nicznych, co niew�tpliwie wpływa pozytywnie na jej nowoczesny wizerunek. 

Nieco w tyle wydaje si� pozostawa� Teatr Wielki, który nie potrafi odnale��
korzystnej drogi, ł�cz�cej tradycj� i wysoki poziom artystyczny z wymogami 

współczesno�ci. Aby zyska� nowych widzów nie wystarczy wyeksponowa� na 

                    
6
 Badania własne autorki artykułu (2009 r.). 
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budynku teatru imponuj�cych rozmiarem plakatów informacyjnych. To instytu-

cja powinna wyj�� naprzeciw oczekiwaniom i gustom odbiorców, zach�ca�, 
promowa�, zdobywa� i wywoływa� potrzeb� aktywnego uczestnictwa w kul-

turze. Tymczasem istniej� jeszcze przykłady prowadzenia polityki w sposób 

anachroniczny, przyczyniaj�c si� do konserwacji i powielania przestarzałych 

postaw (F a t y g a  i in. 2009). 

Obecna postawa kierownictwa Teatru Muzycznego w Łodzi wydaje si� obie-

cuj�ca. Podj�ty remont ma na celu dostosowanie budynku do standardów nowo-

czesnej sztuki scenicznej. Według zapewnie� postawiono na innowacyjne roz-

wi�zania technologiczne (poprawa d�wi�ku i rozszerzenie mo�liwo�ci choreo-

graficznych) oraz współprac� z widzem i promocj� kultury muzycznej miasta. 

Niedaleka przyszło�� poka�e, czy postawione cele zostan� w pełni osi�gni�te. 

Łód�, pretenduj�c do miana „europejskiej stolicy kultury” w 2016 r., powin-

na opracowa� i wdro�y� strategi� promocji kultury muzycznej miasta. Maj�c tak 

bogate zaplecze instytucjonalne, jest w stanie osi�gn�� ten cel. Wci�� jednak 

istniej� bariery w postaci braku sprawnego działania prawnego, organizacyjnego 

i finansowego, a tak�e jawnego i przejrzystego podziału kompetencji zarówno 

na szczeblu władz Łodzi, jak i samych instytucji.  

Podsumowuj�c, po��danymi krokami strategicznymi dla rozwoju kultury 

muzycznej miasta s� po pierwsze: modernizacja kształcenia, profesjonalizacja 

wystawianych koncertów i spektakli artystycznych, współpraca mi�dzynarodo-

wa oraz nowoczesna forma reklamy i promocji. Po drugie za�, warto zachowa�  
i podkre�la� tradycje danej instytucji, utrzymywa� wysokie standardy prezento-

wanych programów i nieustaj�co zapewnia� publiczno�ci kształc�ce i estetyczne 

walory przekazu muzycznego.  

4. ŁÓDZCY ARTY�CI MUZYCY 

Kultur� muzyczn� miasta tworz� nie tylko instytucje, lecz przede wszystkim 

arty�ci z nimi współpracuj�cy. Łód� wytworzyła przez lata specyficzne, swoiste 

�rodowisko muzyków, działaj�c tym samym pozytywnie i negatywnie w sferze 

�ycia muzycznego i instytucjonalnego. 

Cech� charakterystyczn� i wspóln� zarazem opisanych powy�ej placówek s�
składy zespołów orkiestrowych i chórów. Muzycy klasyczni, z racji specyfiki 

swego zawodu, ł�cz� cz�sto stanowiska dydaktyka i wykładowcy Akademii 

Muzycznej, członka orkiestry b�d� chóru teatrów lub filharmonika. �piewacy 

operowi kształc� studentów, wyst�puj�c na scenach opery czy operetki. Genez�
takiej sytuacji s� niskie zarobki artystów, którzy chc�c godnie �y�, musz� podej-

mowa� si� wielu zaj��. Takie ł�czenie zawodów i stanowisk z pewno�ci� szli-

fuje umiej�tno�ci i profesjonalizuje artystów. Jednak�e nie pozostawia im czasu 
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i energii na budowanie strategii własnych karier. Z tego powodu wielu młodych 

muzyków decyduje si� na wyjazd poza Polsk�, wybieraj�c takie o�rodki, jak 

Lyon, Hamburg, Berlin czy Amsterdam. Staj�c si� kontraktowymi lub etato-

wymi artystami, zyskuj� wi�kszy presti� zawodowy, a tym bardziej korzy�ci 

maj�tkowe. Dla wielu z nich powrót do struktur instytucjonalnych, oferowanych 

przez rodzime placówki kultury muzycznej, jest niepo��dany i nieopłacalny.  

Muzycy pozostaj�cy w kraju z reguły realizuj� drog� zawodow� poprze-

dniego pokolenia. Po studiach, pozostaj�c w uczelni, podejmuj� równie� prac�
we wspomnianych miejskich zespołach orkiestrowych lub chóralnych, �piewa-

j�c, graj�c, dyryguj�c b�d� ucz�c. Nie nale�y marginalizowa� i trywializowa� tej 

pozycji, poniewa� presti� i profity dla kultury muzycznej miasta s� ich zasług�. 
Orkiestra Filharmonii, podró�uj�c po �wiecie, zyskała rozgłos i przyczyniła si�
do promocji Łodzi. Tym samym wielu muzyków, uznanych na scenach mi�dzy-

narodowych, zacz�ło przyjmowa� zaproszenia do koncertowania na jej scenie. 

Ta współpraca przynosi niew�tpliwie korzy�ci samej instytucji i muzykom, 

melomanom i miastu. Z kolei Akademia Muzyczna posiada znakomit� kadr�
dydaktyczn�, kształc�c� młodych artystów na do�� wysokim poziomie w skali 

kraju. Studenci uczestnicz� w licznych konkursach, zajmuj�c znacz�ce pozycje. 

Takie osi�gni�cia równie� rozsławiaj� Łód� jako miasto kultury i sztuki.  

Niestety przykrym, cho� niezmiernie istotnym faktem pozostaje niech�� mło-

dych, ambitnych i utalentowanych muzyków do planowania swojej przyszło�ci 

w Łodzi. Poza wspomnianymi niskimi zarobkami, istniej� bariery instytucjo-

nalno-personalne. Wci�� w niektórych kr�gach znajomo�ci i układy decyduj�  
o obsadzeniu w zawodzie. Brak poszanowania dla obiektywnego profesjonali-

zmu decyduje cz�sto o opuszczeniu Łodzi przez obiecuj�cych muzyków. Prak-

tyki takie s� widoczne ju� na poziomie szkół I i II stopnia. Sprawiaj� one, �e 

�rodowisko muzyków w mie�cie staje si� hermetyczne i nieprzyst�pne. Niezbyt 

pocieszaj�cy jest tak�e fakt, i� Łód� nie stanowi wyj�tku w tym procederze
7
.  

                    
7
 W wywiadach biograficznych udzielonych autorce artykułu przez łódzkich mu-

zyków, kilku z nich otwarcie wspominało o zjawisku protekcji b�d� blokowania posad 

ze wzgl�du na układy instytucjonalno-personalne. Podobna w tre�ci rozmowa z tenorem 

Piotrem Beczał� ukazała si� na łamach „Gazety Wyborczej” z 29 lutego 2009 r., kiedy to 

nawi�zał on do niejasnych okoliczno�ci otrzymywania propozycji zawodowych w na-

szym kraju: „�piewak operowy to zawód mi�dzynarodowy. (…) Poza tym na pocz�tku 

lat dziewi��dziesi�tych w Polsce nie istniała instytucja agenta operowego. Z do�wiad-

czenia na kursach mistrzowskich widziałem ju�, �e na Zachodzie sytuacja jest przej-

rzysta – znajdujesz agenta, on poleca ci� do teatru, idziesz na przesłuchanie i dostajesz 

anga� albo nie. W Polsce profesor �piewu dzwoni do kolegi – szefa filharmonii, który 

prosi koleg� z dyrekcji teatru operowego – we� go – a umow� o prac� podpisywano ju�
w połowie pierwszego aktu. Z tego co słysz� od kolegów, znajomo�ci wci�� odgrywaj�
w Polsce zbyt du�� rol�.” Artysta �piewa obecnie w najsłynniejszych salach koncer-

towych, takich jak La Scala, czy Metropolitan Opera. 
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Podsumowuj�c sytuacj�, region zyskuje swoist� enklaw� muzyków, powsze-

chnie znanych i lubianych tzw. „sławy lokalne”( H e i n i c h  2007), lecz sama 

metropolia traci jednostki wybitne, zorientowane na wielowymiarowy sukces 

zawodowy.  

5. PODSUMOWANIE 

Łód� pretenduje do miana „Europejskiej Stolicy Kultury” w 2016 r. Wyzna-

cza to władzom i instytucjom cel prowadzenia polityki oraz kierunki i obszary 

planowanego rozwoju. Miasto atrakcyjne dla mieszka�ców, turystów i inwesto-

rów, to miasto oferuj�ce sztuk� na najwy�szym �wiatowym poziomie. Jak 

wynika z raportu o stanie kultury, w minionym dziesi�cioleciu znacznie wzrosło 

zainteresowanie sektorem kultury, a inwestycje w tym obszarze s� „wa�nym 

mno�nikiem rozwoju” (P o t o r o c z y n  2009, s. 101).  

Łód� ma znacz�ce zaplecze instytucjonalne, gdzie istotn� rol� odgrywaj�
metropolitalne instytucje muzyczne, takie jak: Filharmonia, Teatr Wielki, Teatr 

Muzyczny oraz Akademia Muzyczna. Wszystkie odznaczaj� si� wieloletni�
tradycj� i stanowi� o presti�u oraz poziomie kultury muzycznej miasta. Ka�da  

z nich ma inny profil artystyczny, pozostaj�cy jednak w kr�gu muzyki klasy-

cznej. Muzycy pracuj�cy w ich murach tworz� pr��ne zespoły orkiestrowe, 

baletowe i chóralne, a wielu z nich pozostaje na stanowiskach solistów. Ka�da  

z wymienionych instytucji próbuje pod��a� za zmianami i trendami �wiatowy-

mi, lecz cz��� innowacji hamowana jest przez nieumiej�tne zarz�dzanie i brak 

strategii rozwoju. Ponadto istniej� trudno�ci w wymiarze finansowym i organi-

zacyjnym. Kolejne problemy to niech�� młodych muzyków do budowania karie-

ry w rodzimych instytucjach, czego przyczyn� pozostaj� niskie zarobki i wci��
spotykane zjawisko protekcji na wiele stanowisk. Wiele do �yczenia pozostawia 

równie� stan wiedzy i kompetencji w zakresie muzyki klasycznej ze strony 

obywateli miasta. Z powodu zaniedbania promocji i edukacji istnieje zagro�enie 

utraty zainteresowania uczestnictwem w koncertach. 

Obecnie na modernizacj� i technik� postawiła przede wszystkim Filharmonia 

Łódzka, proponuj�c melomanom nowoczesne wn�trza, doskonał� akustyk� w ja-

ko�ci cyfrowej, komunikacj� przy pomocy mediów elektronicznych oraz bogat�
ofert� programow� na wysokim poziomie. Za ni� pod��ył Teatr Muzyczny, po-

dejmuj�c si� generalnego remontu budynku. Z kolei Teatr Wielki wci�� poszu-

kuje optymalnego poł�czenia tradycji muzycznej i nowoczesno�ci przekazu.  

Łód� posiada znacz�cy potencjał muzyczny, który wymaga niew�tpliwie do-

branej strategii rozwoju oraz pomocy ze strony kompetentnych władz miasta. 

Spełniaj�c powy�sze warunki, tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” mo�e okaza�
si� osi�galny. 
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Karolina Targowska 

MUSIC CULTURE OF ŁÓD�  
– ARTISTS AND INSTITUTIONS 

Art and culture belong to those fields which are most important for functioning of 

each metropolis. The location of a given city on the cultural map of Europe depends on 

its music traditions, prestige of its artistic institutions, as well as on the number of 

educated musicians. The author of this paper has analyzed the current condition of the 

music culture of Łód�, reverting to historic circumstances of establishing those 

traditions. The article presents the most important metropolitan music institutions in 

Łód� (Filharmonia Łódzka, Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, Akademia Muzyczna). 
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Moreover, the article is an attempted assessment of strategies of promotion, as well as 

activities (including the analysis of artistic programme) aiming at development of the 

described institutions of culture. In order to depict these issues, subjective opinions of 

musicians of Łód�, concerning working conditions and career prospects in our city, have 

been presented. 


