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Warszawę strasznie kochałem i ogromnie byłem ciekaw,  
co w niej stworzyliście nowego. Łódź to co innego. To wzruszenie, 
wielkie przeżycie, wspomnienia. […] Czy to miasto jest takie samo?  
Czy istnieje Grand Hotel? A pasaż Meyera? A kawiarnia Manteuffla? 
A Victoria? I występ pewnie będę miał w tej samej sali, co przed laty… 
Tak cieszę się, że zobaczę Łódź, ale i bardzo się tego boję.

Artur Rubinstein

O dzieciństwie Artura Rubinsteina i jego rodzinnym mieście  
opowiada książka Macieja Janika „Artur Rubinstein. Łódzkie tropy”, 
nowe wydawnictwo Filharmonii Łódzkiej. Rozmowę z autorem  
można przeczytać na następnych stronach.
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KALENDARIUM KONCERTÓW
LUTY–CZERWIEC 2023

LUTY
3.02.2023, PIĄTEK, 19.00 

 KONCERT 
 KARNAWAŁOWY
JAMES BOND MUSIC II

Wykonawcy: 
Karen Edwards – fortepian
Agnieszka Nagórka – dyrygent
Zespół jazzowy
Orkiestra Symfoniczna FŁ

W programie muzyka z filmów o Jamesie 
Bondzie: „Pozdrowienia z Rosji”,  
„Szpieg, który mnie kochał”, „Goldfinger”, 
„GoldenEye”, „Skyfall”, „Śmierć nadejdzie jutro”, 
„Licencja na zabijanie”, „Diamenty są wieczne”, 
„Żyj i pozwól umrzeć”

10.02.2023, PIĄTEK, 19.00 

 KONCERT 
 SYMFONICZNY
ROK RACHMANINOWA

Wykonawcy: 
Natalia Rubiś – sopran
Emil Ławecki – tenor 
Jarosław Bręk – bas
Anna Fedorova – fortepian
Paweł Przytocki – dyrygent
Artur Koza – przygotowanie chóru
Chór i Orkiestra Symfoniczna  FŁ

Program:
Siergiej Rachmaninow – III Koncert 
fortepianowy d-moll op. 30 [39’]
Siergiej Rachmaninow – „Dzwony” op. 35 [35’]

14.02.2023, WTOREK, 19.00

 KAMERALNY 
 KONCERT 
 WALENTYNKOWY
Wykonawcy:  
Hyuk Lee i Hyo Lee – fortepian

Program: 
Astor Piazzolla – „Adiós Nonino” [5’] 
Astor Piazzolla – „Libertango” [4’] 
Darius Milhaud – „Scaramouche” op. 165b [10’] 
George Gershwin/Percy Grainger – Fantazja 
na tematy z opery „Porgy and Bess” [20’] 
Camille Saint-Saëns – „Karnawał zwierząt” [23’] 
Piotr Czajkowski – „Walc kwiatów” [6’] 
Arturo Márquez – Danzón nr 2 [10’]

17.02.2023, PIĄTEK, 19.00 

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
50-LECIE PRACY TWÓRCZEJ 
KRZESIMIRA DĘBSKIEGO  
– MIĘDZY JAZZEM A FILMEM

Wykonawcy: 
Krzesimir Dębski – dyrygent/aranżer
Orkiestra Symfoniczna FŁ 

W programie utwory Krzesimira Dębskiego: 
Polonez d-moll („Sudecki”), muzyka z filmów 
„Ogniem i mieczem”, „Bitwa Warszawska 1920”, 
„Syberiada polska”, „W pustyni i w puszczy”; 
„Rancho Symphony”, Wariacje na temat własny, 
Cantabile h-moll, „Pieśń Heleny”, „Dos lid far 
jidisze fidl”, „Country in E”, wiązanka serialowa 
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21.02.2023, WTOREK, 19.00

 KONCERT  
 KAMERALNY 
Wykonawcy:  
Ivan Shemchuk – fortepian (II nagroda 
w kategorii pianistycznej Międzynarodowego 
Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława 
Moniuszki w Rzeszowie) 
Alina Andriuti – fortepian

Program: 
Franz Schubert – Fantazja f-moll D 940 [19’] 
Stanisław Moniuszko – Sześć kontredansów [11’] 
Maurycy Moszkowski – Tańce hiszpańskie op. 12 
[13’] 
Maurice Ravel – Rapsodia hiszpańska [15’] 
George Enescu – I Rapsodia rumuńska [12’]

24.02.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy: 
Senja Rummukainen – wiolonczela
Maciej Tworek – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program:
Aleksander Tansman – Wariacje na temat 
Girolama Frescobaldiego [14’] 
Ernest Bloch – Rapsodia hebrajska „Schelomo” 
[20’]
Ludwig van Beethoven – II Symfonia D-dur  
op. 36 [32’]

26.02.2023, NIEDZIELA, 17.00 

 KONCERT  
 ORGANOWY
Wykonawca: 
Marcin Kucharczyk – organy

Program: 
Dietrich Buxtehude – Praeludium in g BuxWV 
148 [8’]
Samuel Scheidt – „Da Jesus an dem Kreuze 
stund” SSWV 113 [8’]

Johann Pachelbel – „O Mensch, bewein dein 
Sünde gross” P 396 [4’]
Johann Sebastian Bach – „O Mensch, bewein 
dein Sünde gross” BWV 622 [6’]
Charles Tournemire – Improvisation sur le 
„Te Deum” [7’]
Marcel Dupré – Psaume XVIII „Cæli enarrant 
gloriam Dei” op. 47 [18’]
Jeanne Demessieux – „Te Deum” op. 11 [8’]

MARZEC
3.03.2023, PIĄTEK, 19.00 

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy: 
Paweł Kowalski – fortepian
Joachim Gustafsson – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program:
Frederick Delius – „The Walk to the Paradise 
Garden” [8’]
George Gershwin – Koncert fortepianowy F-dur 
[31’]
Johannes Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98 
[39’]

10.03.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy: 
Piotr Pławner – skrzypce/dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program:
Ludwig van Beethoven – Uwertura koncertowa 
„Coriolan” op. 62 [8’] 
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert 
skrzypcowy D-dur KV 218 [26’]
Felix Mendelssohn – I Symfonia c-moll op. 11 
[32’] 
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17.03.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy: 
Joanna Woś – sopran
Joanna Motulewicz – mezzosopran
Andrzej Lampert – tenor
Artur Janda – bas
Jörg-Peter Weigle – dyrygent
Artur Koza – przygotowanie chóru
Chór i Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program:
Giuseppe Verdi – Quattro pezzi sacri [38’]
Gioacchino Rossini – Stabat Mater [61’] 

24.03.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy: 
Maciej Kułakowski – wiolonczela
Chuhei Iwasaki – dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program:
Béla Bartók – Dwa obrazy op. 10 [16’]
Mieczysław Wajnberg – Koncert wiolonczelowy 
op. 43 [31’]
Josef Suk – Poemat symfoniczny „Praga” 
op. 26 [25’]

26.03.2023, NIEDZIELA, 17.00 

 KONCERT  
 ORGANOWY
Wykonawcy: 
Marcin Szelest – organy
Vasa Consort

Program:
Dietrich Buxtehude – „Membra Jesu nostri” 

28.03.2023, WTOREK, 19.00 

 KONCERT  
 SPECJALNY
27. WIELKANOCNY FESTIWAL 
LUDWIGA VAN BEETHOVENA

Wykonawcy:  
Ji-Yeong Mun – fortepian  
Chiyoung Chung – dyrygent  
Korea National University of Arts Orchestra

Program: 
Ludwig van Beethoven – Uwertura „Egmont” 
op. 84 [10’] 
Fryderyk Chopin – II Koncert fortepianowy 
f-moll op. 21 [32’]  
Jeajoon Ryu – „Il Nome della Rosa” [10’] 
Krzysztof Penderecki – V Symfonia „Koreańska” 
[35’]

31.03.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy: 
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ 

Program:
Anton Bruckner – VIII Symfonia c-moll WAB 
108 [80’]

KWIECIEŃ

4.04.2023, WTOREK, 19.00

 KONCERT  
 PASYJNY 
Wykonawcy: 
Mariusz Lewy – dyrygent
Chór dla (nie)opornych
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14.04.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy: 
Katarzyna Dondalska – sopran 
Adam Sobierajski – tenor
Tomasz Rak – baryton 
Virginia Martínez – dyrygentka
Artur Koza – przygotowanie chóru
Anna Kamerys – przygotowanie chóru 
dziecięcego
Chór i Orkiestra Symfoniczna FŁ 
Chór dziecięcy OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego 
w Łodzi

Program:
Carl Orff – Kantata sceniczna „Carmina 
burana” [65’]

21.04.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT 
 SYMFONICZNY
Wykonawcy: 
Marcin Zdunik – wiolonczela 
Michał Nesterowicz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program:
Henryk Mikołaj Górecki – Trzy utwory w dawnym 
stylu [10’]
Grażyna Bacewicz – I Koncert 
wiolonczelowy [22’]
Jean Sibelius – II Symfonia D-dur op. 43 [43’]

25.04.2023, WTOREK, 19.00

 KONCERT  
 KAMERALNY
Wykonawcy: 
Albéniz Trio (laureat XXI Międzynarodowego 
Konkursu Muzyki Kameralnej  
im. Kiejstuta Bacewicza) w składzie:  
Luis María Suárez Felipe – skrzypce,  
Paula Brizuela Carballo – wiolonczela,  
Javier Rameix – fortepian

28.04.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT 
 SYMFONICZNY
„LA TROMPETTE AU CINÉMA”

Wykonawcy: 
Romain Leleu – trąbka
Przemysław Fiugajski – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ 

Program:
Manuel de Falla – I Suita z muzyki do baletu 
„Trójgraniasty kapelusz” [12’]
Nino Rota – Suita z muzyki do filmu  
„La Strada” [5’]
Henry Mancini – „Moon River” z filmu  
„Śniadanie u Tiffany’ego” [4’]
Nino Rota – Suita z muzyki do filmu  
„Ojciec chrzestny” [10’]
Jerry Goldsmith – Suita z muzyki do filmu 
„Chinatown” [6’]
Michel Colombier – „Emmanuel” [3’]
Ennio Morricone – „Cinema Paradiso” [5’]
Michel Legrand – „Chanson des Jumelles” 
z filmu „Panienki z Rochefort” [4’]
Manuel de Falla – muzyka do baletu 
„Czarodziejska miłość” [24’]

30.04.2023, NIEDZIELA, 17.00 

 KONCERT  
 ORGANOWY
Wykonawcy:
Britta Schwarz – sopran
Dany Wilke – organy
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MAJ

12.05.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT 
 SYMFONICZNY
Wykonawcy:  
Alexander Gadjiev – fortepian 
Paweł Przytocki – dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna FŁ 

Program: 
Henryk Czyż – Canzona di barocco [7’]
Ludwig van Beethoven – IV Koncert 
fortepianowy G-dur op. 58 [34’]
Richard Strauss – Poemat symfoniczny  
„Tako rzecze Zaratustra” op. 30 [33’]

14.05.2023, NIEDZIELA, 19.00

 KONCERT 
 SYMFONICZNY
FESTIWAL „SZTUKA ŹLE OBECNA”

Wykonawcy:  
Andrzej Wojciechowski – klarnet 
Orkiestra Symfoniczna FŁ 

Program: 
Roman Ryterband – Poemat symfoniczny  
„Vida Heroica” [25’]
Miłosz Magin – Koncert klarnetowy [40’]
Miłosz Magin – Symfonia (światowe 
prawykonanie)

19.05.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy:  
Ewelina Zawiślak – flet 
János Bálint – flet  
Marek Pijarowski – dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program: 
Carl Maria von Weber – Uwertura do opery 
„Wolny strzelec” J. 277
Franz Doppler – Koncert na dwa flety d-moll [18’]
César Franck – Symfonia d-moll [37’]

21.05.2023, NIEDZIELA, 17.00

 KONCERT  
 ORGANOWY 
Wykonawca:  
Krzysztof Urbaniak – organy

23.05.2023, WTOREK, 19.00

 KONCERT 
 KAMERALNY 
Wykonawcy:  
Polish Cello Quartet w składzie: Tomasz Daroch, 
Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta  
i Adam Krzeszowiec – wiolonczele

Program: 
Fryderyk Chopin
Mazurek F-dur op. 68 nr 3 [1’30]
Walc h-moll op. 69 nr 2 [4’]
Preludium e-moll op. 28 nr 4 [2’20]
Preludium Des-dur op. 28 nr 15 [5’]
Preludium gis-moll op. 28 nr 12 [1’15]
Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 [4’]
Etiuda cis-moll op. 25 nr 7 [5’]
Nokturn cis-moll op. posth [4’]
Walc cis-moll op. 64 nr 2 [4’]
Walc Des-dur op. 64 nr 1 [2’]

Saverio Mercadante – La Poesia na cztery 
wiolonczele [6’]
Alfredo Piatti – Kwartet na wiolonczele  
„In Vacanza” [11’] 
Jean Absil – Kwartet na wiolonczele op. 28 [11’]
Wilhelm Fitzenhagen – Konzertwalzer op. 31 [7’]

26.05.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
Wykonawcy:  
Katarzyna Hołysz – sopran  
Ewa Wolak – alt 
NN – tenor 
Peter Mikuláš – bas  
Oliver Dohnányi – dyrygent 
Artur Koza – przygotowanie chóru 
Chór i Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program: 
Antonín Dvořák – Requiem op. 89 [90’] 
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CZERWIEC

2.06.2023, PIĄTEK, 19.00

 KONCERT  
 SYMFONICZNY 
Wykonawcy: 
Soyoung Yoon – skrzypce
Michał Nesterowicz – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna FŁ 

Program: 
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert 
skrzypcowy G-dur KV 216 [24’] 
Anton Bruckner – IV Symfonia Es-dur WAB 104 
[70’]

16.06.2023, PIĄTEK, 19.00 

 KONCERT  
 SYMFONICZNY
KONCERT DYPLOMANTÓW

Wykonawcy: 
Gabriela Graboń – skrzypce (dyplomantka 
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów 
w Łodzi z klasy prof. Łukasza Błaszczyka)
Jakub Montewka – dyrygent (dyplomant 
Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego 
w Krakowie z klasy prof. Pawła Przytockiego)
Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program: 
Siergiej Prokofiew – I Koncert skrzypcowy D-dur 
op. 19 [22’]
Claude Debussy – Poemat symfoniczny „Morze” 
[23’]

Szczegółowy program bieżącego sezonu  
koncertowego FŁ znaleźć można w kalendarzu 
na stronie internetowej FŁ:

23.06.2023, PIĄTEK, 19.00 

 KONCERT  
 SYMFONICZNY 
ZAKOŃCZENIE SEZONU 
ARTYSTYCZNEGO 2022/2023

Wykonawcy: 
Andrzej Lampert – tenor
Rosanne Philippens – skrzypce 
Camille Thomas – wiolonczela
Paweł Przytocki – dyrygent
Artur Koza – przygotowanie chóru
Chór i Orkiestra Symfoniczna FŁ

Program:
Johannes Brahms – Koncert podwójny a-moll 
op. 102 [32’]
Karol Szymanowski – III Symfonia „Pieśń o nocy” 
op. 27 [25’]
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4.02.2023, SOBOTA, 18.55
UMBERTO GIORDANO

„FEDORA”
Marco Armiliato – dyrygent 
David McVicar – reżyseria
Obsada:
Sonya Yoncheva – Fedora, Rosa Feola – Olga, 
Piotr Beczała – Loris Ipanow,  
Artur Ruciński – De Siriex
Czas trwania: 165 minut (jedna przerwa)

18.03.2023, SOBOTA, 17.00
RICHARD WAGNER

„LOHENGRIN”
Yannick Nézet-Séguin – dyrygent 
François Girard – reżyseria
Obsada:
Tamara Wilson – Elza, Christine Goerke  
– Ortruda, Piotr Beczała – Lohengrin,  
Evgeny Nikitin – Telramund, Brian Mulligan  
– Herold, Günther Groissböck – Henryk 
Czas trwania: 295 minut (dwie przerwy)

1.04.2023, SOBOTA, 18.30
GIUSEPPE VERDI 

 „FALSTAFF”
Daniele Rustioni – dyrygent 
Robert Carsen – reżyseria
Obsada:
Hera Hyesang Park – Nannetta, Ailyn Pérez  
– Alice Ford, Marie-Nicole Lemieux – Pani 
Quickly, Jennifer Johnson Cano – Meg Page, 
Bogdan Volkov – Fenton, Michael Volle  
– Falstaff, Christopher Maltman – Ford
Czas trwania: 180 minut (jedna przerwa)

15.04.2023, SOBOTA, 18.00
RICHARD STRAUSS

„KAWALER Z RÓŻĄ”
Simone Young – dyrygent 
Robert Carsen – reżyseria 

Obsada:
Lise Davidsen – Marszałkowa, Isabel Leonard 
– Oktawian, Erin Morley – Zofia, Katharine 
Goeldner – Annina, René Barbera – Włoski 
Śpiewak , Thomas Ebenstein – Valzacchi, 
Markus Brück – Faninal, Günther Groissböck  
– Baron Ochs
Czas trwania: 285 minut (dwie przerwy)

29.04.2023, SOBOTA, 18.55
TERENCE BLANCHARD

„CHAMPION” (PREMIERA) 
Yannick Nézet-Séguin – dyrygent 
James Robinson – reżyseria
Obsada:
Latonia Moore – Emelda Griffith, Stephanie 
Blythe – Kathy Hagan, Ryan Speedo Green – 
Young Emile Griffith, Eric Owens – Emile Griffith
Czas trwania: 210 minut (jedna przerwa)

20.05.2023, SOBOTA, 18.55
WOLFGANG AMADEUS MOZART

„DON GIOVANNI”
Nathalie Stutzmann – dyrygentka 
Ivo van Hove – reżyseria
Obsada:
Federica Lombardi – Donna Anna,  
Ana María Martínez – Donna Elvira,  
Ying Fang – Zerlina, Ben Bliss – Don Ottavio, 
Peter Mattei – Don Giovanni, Adam Plachetka  
– Leporello, Alfred Walker – Masetto,  
Alexander Tsymbalyuk – Komandor 
Czas trwania: 195 minut (jedna przerwa)

3.06.2023, SOBOTA, 18.55
WOLFGANG AMADEUS MOZART

„CZARODZIEJSKI FLET”
Nathalie Stutzmann – dyrygentka 
Simon McBurney – reżyseria i choreografia 
Obsada:
Erin Morley – Pamina, Kathryn Lewek  
– Królowa Nocy, Lawrence Brownlee – Tamino, 
Thomas Oliemans – Papageno, Alan Held  
– Mówca, Stephen Milling – Sarastro,  
Brenton Ryan – Monostatos
Czas trwania: 210 minut (jedna przerwa)

MET: LIVE IN HD 
PLAN TRANSMISJI LUTY–CZERWIEC 2023
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DZIECIŃSTWO 
RUBINSTEINA NA NOWO

Pierwsze lata życia Artura Rubinsteina wciąż 
skrywają wiele tajemnic. W pracach na ten 
temat, także w pamiętnikach samego pianisty, 
pojawiają się liczne nieścisłości i przekłamania 
dotyczące jego łódzkich adresów, członków rodzi-
ny, nauki w Berlinie czy służby wojskowej. Wiele 
mitów związanych z dzieciństwem i wczesną 
młodością światowej sławy łodzianina rozwiewa-
ją źródła historyczne przechowywane w Archi-
wum Państwowym w Łodzi. Maciej Janik dokonał 
ich rozległej kwerendy, a na bazie swoich odkryć 
napisał fascynującą książkę.

Dwujęzyczne, polsko-angielskie wydawnictwo  
Filharmonii Łódzkiej opowiada o najwcześniej-
szych latach życia Artura Rubinsteina, a przy 
okazji wyjaśniania faktów z biografii muzyka 
autor wprowadza wątki poboczne, które opisują 
rozmaite zjawiska, procesy społeczne, realia 
polityczne i kulturowe charakterystyczne dla 
przełomu XIX i XX wieku. Książka zawiera liczne 
reprodukcje odkrytych źródeł archiwalnych, zdjęć 
historycznych i współczesnych oraz drzewa ge-
nealogiczne. Publikacja ma elegancką, wysma-
kowaną szatę graficzną. Dołączony jest do niej 
pendrive z filmem dokumentalnym o ostatniej 
wizycie Artura Rubinsteina w Łodzi. 

Artur Rubinstein, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Książka „Artur Rubinstein. Łódzkie tropy” łączy 
pana pasję archiwistyczną z miłością  
do Łodzi i fascynacją postacią wielkiego  
pianisty. Zatem zamówienie, które wyszło  
od dyrektora Filharmonii Łódzkiej Tomasza 
Bębna padło na podatny grunt. Od czego 
zaczął pan pracę?

Początkowo miała to być broszura dla osób, 
które przyjeżdżały do Łodzi głównie z zagranicy 
i chciały poznać podstawowe fakty z najwcze-
śniejszych lat życia Artura Rubinsteina: gdzie się 
urodził, gdzie mieszkał, gdzie bywał. Najbardziej 
znanym takim miejscem jest oczywiście Piotr-
kowska 78 – kamienica, w której wielki pianista 
przyszedł na świat. I tu natknąłem się na pierw-
szy kłopot: nie było znane źródło historyczne, 
które potwierdzałoby ten fakt, o którym mówił 
jedynie sam Rubinstein.

Przecież wszyscy to wiedzą!

Dla mnie podstawą jest dokument źródłowy 
pochodzący z danej epoki. I, proszę wierzyć, 
sporo czasu zajęło mi znalezienie potwier-
dzenia, że Piotrkowska 78 to rzeczywiście 
właściwy adres. Gdy już znalazłem stosowne 
źródła okazało się, że można pójść dużo dalej. 
Tropiąc kolejne ślady bytności małego Artura 
w rozmaitych miejscach Łodzi, cały czas znaj-
dowałem nowe i w kilku przypadkach zupełnie 
nieoczekiwane informacje. Czasami bowiem jest 
tak, że bardzo pragnie się coś udokumentować 
i wydaje się, że nie będzie to trudne, tymcza-
sem okazuje się, że w materiałach archiwalnych 
natykamy się na wyrwę, niejednokrotnie nawet 
kilkuletnią. Na jaw wychodzą za to zupełnie inne 
źródła. Stąd nieplanowany początkowo rozdział 
o niedoszłej służbie wojskowej Rubinsteina. 

Okazało się, że istnieją bogate materiały archi-
walne wytworzone przez łódzki magistrat doty-
czące poborowych, w tym młodego pianisty.

Praca nad książką polegała nie tylko na stwo-
rzeniu jej koncepcji, łączeniu rozmaitych faktów 
i składaniu historii w logiczną całość, lecz także 
– czy raczej przede wszystkim – na studiowa-
niu źródeł. 

To po prostu kwestia zdjęcia z półki i wzięcia 
do ręki materiałów archiwalnych. Często są 
to grube, bardzo zakurzone teczki. Rzadko je 
udostępniamy, bo wymagają od użytkownika 
wielogodzinnego ślęczenia i żmudnej pracy.  
Trzeba przeglądać kartka po kartce tysiące 
stron. Ja robię to szybciej niż zwykły czytelnik, 
bo wiem, na co zwracać uwagę. 

Archiwista i historyk z pewnością nie powinien 
być alergikiem. Powinien za to umieć interpre-
tować źródła historyczne. 

Są takie rodzaje źródeł, których treść pochodzi 
co prawda z pierwszej ręki i rzeczywiście po-
wstała w danym momencie – pozornie nie ma 
więc problemów z interpretacją. Należy jednak 
pamiętać, że nawet jeśli znajdzie się jeden tego 
rodzaju dokument opisujący jakiś fakt, należy go 
skonfrontować z innym źródłem – co najmniej 
jednym, a najlepiej z dwoma. Jeśli mamy dwie, 
trzy niezależne relacje, to wiadomo, że zdarze-
nie, jego miejsce i czas zostały ustalone ponad 
wszelką wątpliwość.

Jak wyglądało to w kontekście pracy  
nad książką o Rubinsteinie?

Źródła okazały się proste. Wyznaczyłem sobie 
natomiast inny cel: weryfikację poprzez nie 

Z dr. Maciejem Janikiem, zastępcą dyrektora Archiwum 
Państwowego w Łodzi, autorem książki „Artur Rubinstein. 
Łódzkie tropy” rozmawia Piotr Matwiejczuk
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tego, co sam Rubinstein napisał w pamiętni-
kach. Udało mi się to w wielu przypadkach i to 
zarówno ze skutkiem pozytywnym dla praw-
domówności autora wspomnień, jak i nega-
tywnym. Wiadomo bowiem, że Rubinstein miał 
bujną fantazję. Zresztą mnie jako historyka 
uderza w jego wspomnieniach niemal komplet-
ny brak dat i chronologii wydarzeń. W książce 
skupiłem się na krótkim okresie dzieciństwa, 
sprawa była więc dość prosta interpretacyjnie. 
Trzeba było jednak wyczerpać wszystkie źródła 
informacji. W dodatku materiały te dotyczyły 
pianisty najczęściej pośrednio – urzędnicy raczej 
nie zajmowali się kilkuletnim dzieckiem. Dlatego 
większość źródeł dotyczyła rodziny Artura. 

Z jakich odkryć jest pan najbardziej dumny?

Po pierwsze potwierdziłem, że Artur Rubinstein 
urodził się na Piotrkowskiej 78. W ten sposób 
rozwiałem wątpliwości wielu autorów. Niektórzy 
z nich podawali zresztą najdziwniejsze adresy. 
Po drugie znalazłem źródła dotyczące drugiego 
najważniejszego łódzkiego adresu Rubinstei- 
nów, o którym nikt nie widział – Więckowskiego 
28. Jak się okazało, Artur mieszkał tam dłużej 
niż na Piotrkowskiej. Po trzecie udało mi się 
przyłapać Rubinsteina na oszustwie w sprawie 
niedoszłej służby wojskowej. Z pomocą wca-
le nie przyszedł mu, opisany w pamiętnikach, 
„lekarz-Żyd, który wchodził w skład wojskowej 
komisji lekarskiej”. Jak było naprawdę? Proszę 
zajrzeć do książki. 

Jej publikacji towarzyszyć będzie wystawa 
zdjęć. Czy udało się panu zdobyć jakieś niezna-
ne dotąd fotografie?

Częściowo powtórzymy ilustracje z książki, ale 
będą również fotografie, których ani w książ-
ce, ani w Archiwum Państwowym w Łodzi nie 
ma. Udało się je pozyskać głównie dlatego, 
że wygasły do nich prawa autorskie. Pochodzą 
z rozmaitych bibliotek polskich i zagranicznych. 
Na przykład pokażemy zdjęcie z Biblioteki Naro-
dowej, którego do niedawna nie znałem – Artur 
Rubinstein z Pawłem Kochańskim. Fotografii, 
które chciałbym przedstawić jest oczywiście 
dużo więcej, ale Fundacja Isaaca Albéniza 
w Alicante niestety nie odpowiedziała na naszą 
prośbę o ich udostępnienie. A tam właśnie 
znajdują się oryginały listów oraz zdjęć, które 
często publikowane lub cytowane były w wielu 
miejscach. Do Alicante trafiły prawdopodobnie 
z domu Rubinsteinów w Marbelli. 

Czy są jeszcze jakieś białe plamy w najwcze-
śniejszej biografii pianisty, które chciałby 
pan wypełnić?

Byłyby to drobnostki, jak chociażby ustalenie, 
do której szkoły chodził pianista. Administracja 
rosyjska na ziemiach polskich miała bardzo 
szczególny sposób gromadzenia informacji 
o poddanych. Wiele czynności, które wykonywali 
urzędnicy dziś wydaje nam się absurdalnych. 
Tworzono na przykład olbrzymią korespon-
dencję wokół spraw niezwykle błahych, choć 
czasami ciekawych. Takie interesujące błahostki 
dotyczące Artura Rubinsteina zapewne można 
by jeszcze odnaleźć, szczególnie w teczkach, 
w których zgromadzone są materiały nie pa-
sujące do żadnej z kategorii kancelaryjnych. 
Zatytułowane są „Różne”.
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Twórczość Romana Ryterbanda (1914–1979) 
łączy jego rodzinną Łódź z Palm Springs, 
luksusowym kurortem na kalifornijskiej pustyni, 
gdzie kompozytor spędził ostatnie lata swojego 
życia. Mnogość jego muzycznych zainteresowań 
sprawiła, że jest tyleż polska, co amerykańska.

W młodości mieszkał przy Narutowicza 
(wówczas Dzielnej) 40, niedaleko Domu 
Koncertowego Vogla, na którego miejscu 
stoi dziś Filharmonia Łódzka. Uczył się gry 
na fortepianie w Konserwatorium Heleny 
Kijeńskiej; w triu z bratem Stanisławem i siostrą 
Zofią (jedyną z rodziny, poza samym Romanem, 
która miała przeżyć Holokaust) wypróbowywał 
swoje pierwsze utwory. Drugi brat, Jakub, był 
skrzypkiem Łódzkiej Orkiestry Filharmonicznej  
– ich ojciec, zamożny właściciel firmy brukarskiej 
Abram Ryterband, chcąc uchronić młodszego 
syna od niepewnego finansowo losu muzyka, 
wysłał Romana na studia prawnicze na 
Uniwersytecie Warszawskim. Zachęta ze strony 
samego Aleksandra Głazunowa, któremu młody 
twórca pokazał swoje próby kompozytorskie 
sprawiła, że nie porzucił muzyki. Jeszcze przed 
wojną współpracował z łódzką rozgłośnią 
Polskiego Radia – być może słuchacze poznali 
wtedy jego piosenki, które pisał przez całe 
życie. Wybuch wojny zastał go na Lazurowym 
Wybrzeżu, skąd zdołał uciec do Szwajcarii. 
Działał tam jako pianista i dyrygent, ukończył też 
muzykologię, która podsyciła zainteresowanie 
folklorem – jego twórczość pełna jest inspiracji 
polskich, żydowskich, a w szczególności muzyką 
Afroamerykanów, która to fascynacja rozkwitła 
po przeprowadzce za ocean. 

Artur Rubinstein polecił go słynnemu 
nowojorskiemu impresariowi Solowi Hurokowi, 
jednak amerykańska kariera Ryterbanda 
zaczęła się w Montrealu, gdzie przez pięć lat 

TRZECH PANÓW W ŁODZI
Adam Suprynowicz

kierował radiem nadającym muzykę klasyczną 
i prowadził własną orkiestrę kameralną. 
W 1960 przeniósł się do Chicago, by wykładać 
w tamtejszym konserwatorium i prowadzić 
polskie chóry. W 1966 roku wybrał dla 
swojej rodziny optymalne miejsce do życia: 
Palm Springs w Kalifornii. Organizował tam 
koncerty i festiwale, wykładał teorię muzyki 
na California State University w Los Angeles 
i zgłębiał muzykę rdzennych Amerykanów 
z tych pustynnych okolic. Na łożu śmierci miał 
wyszeptać do żony, Clarissy: „Pisałem piękną 
muzykę, prawda?”. „Muzyka Ryterbanda jest 
nie tylko piękna. Jest głęboka” – podkreśla 
Marek Żebrowski, szef nieocenionego Centrum 
Muzyki Polskiej działającego przy Uniwersytecie 
Południowej Kalifornii (USC), które opiekuje się 
spuścizną kompozytora. Czas, abyśmy i my ją 
poznali.

***
Kiedy Ryterband był jeszcze małym chłopcem, 
w Łódzkiej Orkiestrze Symfonicznej grał już 
na skrzypcach Paweł Klecki (1900–1973). 
Zaczął w niej pracować jako uzdolniony 
czternastolatek, koncertmistrzem został 
w wieku 16 lat. Trzy lata później wystąpił 
z orkiestrą jako solista – do tej roli 
przygotowywał się z takim zaangażowaniem, 
że musiał powtarzać rok maturalny. 
W owych czasach przyjaźnił się z nie mniej 
utalentowanymi chłopcami Aleksandrem 
Tansmanem i Julianem Tuwimem. Wszyscy 
trzej wybrali się do Warszawy na studia – 
Klecki wybrał filozofię oraz kompozycję. Po 
frontowym epizodzie podczas wojny polsko-
bolszewickiej wyjechał na studia muzyczne do 
Berlina – ówczesnego tygla, w którym stapiały 
się idee artystyczne z całego świata. Jego 
utwory zyskały uznanie samego Wilhelma 
Furtwänglera, szefa Filharmonii Berlińskiej, 
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w której zadebiutował również za pulpitem 
dyrygenckim. 

W stolicy Niemiec pozostał do roku 1933. 
Miał objąć stanowisko u Berlińczyków, ale 
do władzy doszli naziści. Jako Żyd postanowił 
szukać miejsca gdzie indziej – a wybierał 
je niezbyt szczęśliwie: najpierw wykładał 
kompozycję w Mediolanie, potem przez kilka 
miesięcy był szefem filharmonii w ukraińskim 
Charkowie, skąd uchodził przed stalinowskimi 
czystkami w 1938 roku. Ostatecznie osiadł 
w Szwajcarii. Po II wojnie światowej, która 
kosztowała życie niemal całą jego rodzinę, 
zamilkł jako kompozytor, potwierdzając niejako 
tezę Adorna, że pisanie poezji po Auschwitz 
to barbarzyństwo... 

Oddał się wyłącznie dyrygowaniu, zresztą 
z wielkimi sukcesami, zaliczany był do 
kapelmistrzowskiej czołówki. Zjeździł cały 
świat – na dłużej zatrzymał się dopiero 
w latach 60., kiedy obejmował stery kolejno 
Orkiestry Symfonicznej w Dallas, w Bernie, 
a na zwieńczenie kariery – Orkiestry Szwajcarii 
Romańskiej. Zmarł w Liverpoolu za pulpitem 
dyrygenckim podczas próby orkiestry.

W 1965 roku w Mediolanie na jednej z budów 
odnaleziono dwie skrzynie – ustalono, że 
właścicielem ich jest Klecki. Wkrótce dotarły 
do jego domu, ale otworzyła je dopiero wdowa 
po artyście. Były w nich partytury wszystkich 
utworów Kleckiego wydanych w Berlinie, także 
tych, które wydawca sam niszczył jako „muzykę 
zdegenerowaną”. W ostatnich latach wiele 
z nich ma swoje ponowne premiery.

***
„Jedną z ujmujących cech Pawła Kleckiego 
był wdzięk osobisty, czar tak duży, że 
uśmiechowi tych mądrych oczu i ust nie 
można się było oprzeć” – pisał Jerzy Waldorff. 
Legendarny skrzypek Isaac Stern wspominał 
„środkowoeuropejskie poczucie humoru” 
Kleckiego. To z pewnością łączyło go z innym 
związanym z Łodzią wybitnym dyrygentem, 
Henrykiem Czyżem (1923–2003). W Scriptease, 
jednej z książek, w których beletryzował swoje 
wspomnienia, Czyż przytoczył słowa jednego 
z muzyków: „W tej filharmonii, panie dyrektorze, 
to ja dużo nie zarobię, ale co się uśmieję...”. 
Starsi łódzcy melomani pamiętają z pewnością 

jego „speaking concerts” prezentowane 
w telewizyjnym cyklu Nie taki diabeł straszny. 

Urodzony w Wilnie, należał do pokolenia 
Kolumbów; po powrocie z Syberii, gdzie trafił 
pod koniec wojny, studiował prawo i filozofię 
w Toruniu. Tam zetknął się z legendarnym 
reżyserem Wilamem Horzycą, który zaraził 
Czyża miłością do teatru. Muzyka wezwała 
go do Poznania – studiował dyrygenturę 
u Waleriana Bierdiajewa i kompozycję 
u Tadeusza Szeligowskiego. Kariera niosła go 
potem przez najważniejsze polskie instytucje, 
w których pełnił funkcję dyrygenta: Teatr Wielki 
w Poznaniu, Wielką Orkiestrę Symfoniczną 
Polskiego Radia w Katowicach, Teatr Wielki 
w Warszawie i Filharmonię Krakowską. Na 
początku lat 70. piastował też stanowisko 
Generalmusikdirektora w Düsseldorfie. 
Wychował też wielu dyrygentów w uczelniach 
Krakowa i Warszawy (między innymi Antoniego 
Wita, Jerzego Salwarowskiego, José 
Marię Florência). Najchętniej wracał jednak 
do Filharmonii Łódzkiej, której kierownikiem 
artystycznym i pierwszym dyrygentem był 
w latach 1957–1960 i 1972–1980. I o której 
miejscu w sercu tak pięknie napisał, poproszony 
w 1997 roku o wspomnienie: „W życiu każdego 
z nas jest ta najgłębsza warstwa uczuć, 
o której nikt nigdy nie mówi. I nie powie, i nigdy 
nie napisze... Czasem to są krótkie jak błysk 
szczęścia chwile. Czasem – lata całe...”.

Henryk Czyż pozostawił po sobie wiele nagrań 
– niedawno, przy okazji śmierci Krzysztofa 
Pendereckiego, przypominaliśmy sobie  
jego rolę podczas najważniejszych punktów 
zwrotnych kariery kompozytora: premiery  
Pasji Łukaszowej, Dies irae, Diabłów z Loudun... 
Jego własna twórczość kompozytorska nie 
była do końca nowoczesna ani retrospektywna 
(szukał „trzeciej drogi”?), cieszyła ucho erudycją 
i poczuciem humoru „nieznanego kompozytora”, 
jak nazywał sam siebie. Oto kolejna porcja 
muzyki do odkrycia...

Trzem fascynującym postaciom muzyki polskiej 
XX wieku związanym z Łodzią poświęcamy w bieżącym 
sezonie artystycznym szczególną uwagę. Utwory 
Romana Ryterbanda, Pawła Kleckiego i Henryka Czyża 
odnaleźć mogą Państwo w programach koncertów. 
Warto również śledzić w internecie zapowiedzi 
wydarzeń specjalnych związanych z okrągłymi 
rocznicami urodzin i śmierci Henryka Czyża. Łó
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MUZYK TEŻ CZŁOWIEK
Z Agatą Kwiecińską, dziennikarką muzyczną, autorką cyklu 
„Nasłuchiwanie”, rozmawia Piotr Matwiejczuk

Istotą muzyki jest jej niewerbalny charak-
ter – przekazuje rozmaite treści, ale bez słów, 
nie wprost. Po co więc rozmawiać o muzyce?

Rozmawiam o muzyce – trochę wstyd się przy-
znać – z czystego egoizmu. Lubię to robić. Ale 
też dlatego, żeby ośmielić tych, którym wydaje 
się, że nie są do słuchania muzyki poważnej 
wystarczająco przygotowani. W rozmowach 
z muzykami często okazuje się, że i oni sami 
szukają klucza do tego, co grają, że właśnie ta 
niewerbalna warstwa i dla nich jest tajemnicą.

Czy po wielu latach spotkań i rozmów z muzy-
kami – w rozmaitych miejscach w Polsce,  
ale też tych radiowych – czujesz, że udało ci 
się uchylić rąbka tej tajemnicy? Czy pamiętasz 
jakieś momenty olśnień? Coś, co sprawiło, 
że zrozumiałaś więcej? 

Pamiętam wiele ważnych rozmów, które coś 
istotnego odkrywały dla mnie samej. Pierwsza, 
która przychodzi mi na myśl miała miejsce jakieś 
13, 14 lat temu podczas festiwalu „Chopin i jego 
Europa”. Nagrywałam rozmowę z rosyjskim 
pianistą Nikołajem Ługańskim, który powie-
dział, że bycie koncertującym pianistą to wielka 
samotność. Mówił, że zazdrości skrzypkom czy 
wiolonczelistom, bo występują z pianistami, 
a on sam musi wyjść na estradę, gdzie stoi 
wielki, czarny fortepian i że to bardzo trudne 
doświadczenie. To było dla mnie… wręcz szoku-
jące. Jak to? Świetny pianista, kariera, ważne 
sale koncertowe? A dziś myślę, że to przecież 
oczywiste. Więc ten „ludzki aspekt” muzyków, 
z którymi rozmawiałam, zawsze mnie poruszał 
i porusza najbardziej. Chyba nie czekam na to, 
że wyjaśnią mi, na czym polega geniusz Bacha. 
Najbardziej wyczekuję tych momentów, gdy się 

odsłaniają jako ludzie. I to jest wielkie wyzwanie, 
bo ci, którzy są prawdziwymi gwiazdami i udzie-
lają wielu wywiadów, bardzo rzadko pozwalają 
sobie na coś naprawdę osobistego.

Skoro starasz się dotrzeć do człowieka w ar-
tyście, to w takim razie pewnie wiesz, czym 
muzycy różnią się od zwykłych śmiertelników. 
Czy zauważyłaś jakieś powtarzalne cechy? 

To jest bardzo trudne pytanie, bo przecież 
wśród muzyków odnajdziemy wszystkie typy 
osobowości. Są ekstrawertycy, są introwertycy. 
Jak w całej populacji. Ale uważam, że łączy ich 
potrzeba wyrażania siebie czyli emocji poprzez 
muzykę, że ta forma komunikacji dla nich jest 
najbardziej naturalna. Nie chodzi tu o podziw 
czy aplauz, ale bardziej chyba o możliwość ko-
munikacji z drugim człowiekiem. Dla tych, którzy 
mają wielki talent muzyczny, często właśnie 
wykonywanie muzyki jest najbardziej oczywistą 
i najbardziej komfortową formą dotarcia do 
publiczności. Co nie wyklucza tremy, zwątpienia, 
poczucia wypalenia i innych odczuć znanych 
nam wszystkim. Jeśli miałabym się pokusić  
o jakieś podsumowanie moich obserwa-
cji, to powiedziałabym, że dla tych, których 
podziwiamy najbardziej, nie ma innej drogi niż 
muzyka. Często opowiadają o tym, że kiedyś 
chcieli być lekarzami lub prawnikami, ale teraz 
nie wyobrażają sobie, że robią coś innego. 
W tym sensie to nie jest tylko zawód. Ale też… 
powołanie.

Wspominasz o słuchaczach twoich rozmów, 
którym wydaje się, że „nie są do słuchania 
muzyki poważnej wystarczająco przygotowa-
ni”. Jestem przekonany, że takie przygotowa-
nie wcale nie jest niezbędne, choć czasami się 
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przydaje. Czy sądzisz, że lepiej słuchać muzyki, 
będąc uzbrojonym w wiedzę o niej?

Sądzę, że nie potrzeba żadnego przygotowania, 
że dobra muzyka po prostu działa. Ale wiem, 
że często lęk i poczucie niepewności wynikające 
z rzekomego braku przygotowania potrafią za-
bić przyjemność słuchania. Wiele osób uważa, 
że do wizyty w filharmonii potrzebna jest wiedza 
czy choćby umiejętność czytania nut. Jeśli moje 
spotkania miałyby w czymś pomóc, to w prze-
konaniu się, że muzyk to też człowiek, dokładnie 
taki jak inni. Ma oczywiście warsztat i talent, 
a także wiedzę o muzyce, którą wykonuje, ale 
najczęściej wychodzi na estradę, by przekazać 
emocje, które my doskonale znamy. A jeśli z kolei 
jest typem muzyka-intelektualisty, który głębo-
ko analizuje wykonywane utwory i umie o tym 
opowiadać, to i ja uczę się wtedy bardzo dużo.

Czym różnią się spotkania z publicznością od 
wywiadów w cztery oczy? Jak rozmawia się 
podczas spotkań osobistych, a jak podczas 
tych, gdy ty i rozmówca jesteście słuchani 
i obserwowani? 

Bywa bardzo różnie. Czasem obecność publicz-
ności pomaga w zbudowaniu dobrej atmosfery, 
gdy są to słuchacze uważni i żywo reagujący, 
dobrze rezonujący z poczuciem humoru gościa. 
Kluczowe jest nie to, czy mamy obok publiczność 
czy jesteśmy w zacisznym studiu, ale czy osoba, 
z którą rozmawiam, ma do mnie zaufanie. 
To znaczy czuje, że będzie dobrze zrozumiana. 
Budowanie tego zaufania bywa bardzo wyczer-
pujące, trzeba włożyć w to dużo energii, ale jeśli 
się uda, to efekt jest wielką nagrodą. Miałam 
takie doświadczenia, że przez większość rozmo-
wy mój gość zasłaniał się umiejętnie i dyskretnie 
okrągłymi zdaniami i nagle ta zapora puściła. 
Uwielbiam takie momenty. Czekam na nie za-
wsze, choć nie każda rozmowa je przynosi.

Co czeka nas w ramach „Nasłuchiwania”  
w tym sezonie artystycznym?

Chciałabym budować „Nasłuchiwanie” w Filhar-
monii Łódzkiej z dużym udziałem publiczności. 

Marzy mi się taka sytuacja, że to melomani 
wskażą nam kierunek, w jakim powinnam po-
dążać. Po długiej przerwie i doświadczeniach 
rozmów online nie mam pewności, jaka formuła 
będzie najlepsza, najciekawsza. Chcę zapraszać 
na spotkania wielkie osobowości, świetnych 
muzyków, którzy chcą i lubią mówić. Bo przecież 
są i tacy, którzy „gadania” o muzyce unikają jak 
ognia, tłumacząc, że wszystko przekazują na 
estradzie. I uważam, że mają do tego prawo.

„Nasłuchiwanie” kontynuuje ideę Salonu 
Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej, poszerza jego 
formułę i czyni ją bardziej otwartą. W sezonach 
2020/2021 i 2021/2022 spotkania odbywa-
ły się w formie online. W sezonie 2022/2023 
powróciliśmy do trybu stacjonarnego.  
Szczegóły dotyczące najbliższych spotkań  
znaleźć można na filharmonia.lodz.pl  
i na facebook.com/edufilharmoniilodzkiej. 

Agata Kwiecińska, fot. Bartek Barczyk
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BABY BOOM BUM

Muzyka może poruszać już od pierwszych dni 
życia. Przekonują się o tym wszyscy uczestnicy 
warsztatów „Baby Boom Bum”. Są to zajęcia 
przeznaczone dla niemowląt i dzieci do lat 3 
wraz z opiekunami. Nasze instruktorki, w myśl 
metody Edwina Eliasa Gordona, wprowadzają 
najmłodszych w świat muzyki począwszy od jej 
podstawowych elementów – rytmu, dźwięku, 
melodii. Wykorzystują do tego swój głos, 
instrumenty, a także Musicon – nowoczesne 
narzędzie do komponowania. Wczesne 
umuzykalnianie ma niezwykle pozytywny wpływ 
na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. 

SOBOTY: 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00
NIEDZIELE: 10.00, 11.00, 12.00

11–12 lutego 2023
11–12 marca 2023
15–16 kwietnia 2023
13–14 maja 2023
10–11 czerwca 2023

EDUKACJA  
FILHARMONII ŁÓDZKIEJ 
LUTY–CZERWIEC 2023

ODKRYWCY MUZYKI

W sezonie 2022/2023 cykl koncertów 
i warsztatów „Odkrywcy Muzyki” obchodzi 
jubileusz 15-lecia. Z tej okazji wszystkich 
mniejszych i większych melomanów zapraszamy 
do wspólnego świętowania. Jak co roku gramy, 
śpiewamy, bawimy się i pytamy, czym jest 
muzyka. Bieżącą serię zatytułowaliśmy  
„Wielka gra” – gramy o radość, zabawę, 
wolność, przyjaźń, dialog. Muzyka ma tyle 
znaczeń – warto o nią grać i warto przyjść do 
Filharmonii zagrać z nami. „Odkrywcy Muzyki” 
to propozycja dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, 
która składa się z warsztatów prowadzonych 
w trzech grupach wiekowych oraz koncertu. 
Na warsztatach, pod okiem instruktorów 
Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, dzieci 
przez zabawę i różnorodne zadania mogą 
aktywnie doświadczać muzyki. Na koncercie 
proponujemy różne style i gatunki muzyczne 
w porywających wykonaniach. Nie trzeba 
być uczestnikiem warsztatów, żeby przyjść 
na koncert – wszystkich zapraszamy do 
wspólnej zabawy. 

SOBOTY: 11.00 – warsztaty, 12.30 – koncert

25 lutego 2023
25 marca 2023
29 kwietnia 2023
27 maja 2023
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CHÓR DLA (NIE)OPORNYCH

By zostać członkiem Chóru dla (nie)opornych, 
nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego 
ani znać nut. Kandydaci nie przechodzą 
przesłuchania (choć można zasięgnąć 
opinii o swoich możliwościach wokalnych 
u dyrygenta). Niezbędne jest jedno: zapał 
do śpiewania! Próby prowadzi Mariusz Lewy, 
laureat wielu nagród, m.in. pierwszej nagrody 
w XV Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów 
Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego 
w Poznaniu. Każdego, kto czuje pociąg 
do wyrażania siebie poprzez śpiew i wspólnego 
muzykowania zapraszamy na cotygodniowe 
spotkania (poniedziałki, 19.15), na których 
trenować można aparat głosowy, aby 
potem czysto zabrzmieć w wielogłosie 
nie tylko na próbach, ale i na koncertach, 
np. na koncercie pasyjnym, który odbędzie się 
4 kwietnia 2023 roku o 19.00. 

Więcej na: filharmonia.lodz.pl  
i na facebook.com/edufilharmoniilodzkiej.
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PRELEGENT  
W POSZUKIWANIU SENSÓW
Adam Suprynowicz

Adam Suprynowicz, fot. Ksawery Zamoyski

„Czego chcesz ode mnie, sonato?”, pytał 
w XVII wieku francuski filozof i pisarz Bernard 
de Fontenelle, stając w zdumieniu wobec zupeł-
nie abstrakcyjnej, instrumentalnej formy dźwię-
kowej sprowadzonej z Italii. O co tym Włochom 
chodziło? Co zrobić z muzyką, która nie niesie 
w sobie żadnej treści – takiej, którą umielibyśmy 
zwerbalizować? Jak się do tego odnieść?

Pytanie Fontenelle’a jest pierwszą myślą czło-
wieka, który chce poznawać muzykę, wykracza-
jąc poza najprostsze odruchy. Mógłby bowiem 
nasz filozof uznać, że sonata „po prostu taka 
jest”, zakwalifikować ją do kategorii „lubię”, 
„nie lubię” bądź „nie rozumiem, więc się odwra-
cam i idę swoją drogą”, a jednak uznał, że skoro 
sonata istnieje i ma nie do końca zrozumiałą 
powierzchowność, może warto przyjrzeć się jej 
bliżej. Trochę jak himalaista, który na pytanie, 
dlaczego podejmuje ryzyko i wysiłek, odpo-
wiada: „Bo góry są”. Cytowany do znudzenia, 
setki razy, bon mot o sonacie ma zresztą 
określony odcień znaczeniowy – jak twierdzą 
specjaliści od dawnego języka francuskiego, 
Fontenelle pytał de facto: „Sonato, co dla mnie 
znaczysz?”. To pytanie, tak szerokie, zadajemy 
sobie nieustannie, konfrontując się z nieznanym 
wcześniej dziełem sztuki. Czasem pomijamy sło-
wa „dla mnie”, w nadziei na jedno uniwersalne 
i sprawdzalne wytłumaczenie wątpliwości.

Na poszukiwaniu właściwej odpowiedzi zbudo-
wała swoją siłę muzykologia, która powstała 
w XIX wieku w przeżywających rozkwit muzycz-
nej aktywności Niemczech. Uformowana zosta-
ła na podobieństwo nauki ścisłej, z metodami 

24.



analizy technologicznej w centrum. To wpłynęło 
na sposób opowiadania o muzyce przez spe-
cjalistów i zbudowało mur między „znawcami” 
a „odbiorcami”, który wciąż próbujemy prze-
bić. Wiele osób z góry przyjmuje założenie, że 
pisanie czy mówienie o muzyce musi być suche 
i niezrozumiałe dla zwykłego człowieka, co wię-
cej: psuje przyjemność obcowania z dźwiękami. 
Powtarza się hasło Franka Zappy o tym, że 
„pisanie o muzyce jest jak taniec o architek-
turze”. Jeśli wybitny muzyk faktycznie chciał 
podkreślić absurd takiego zajęcia, to miał chyba 
słabszy dzień, bo czemuż, u licha, nie mielibyśmy 
tańczyć o architekturze i czemu nie miałoby to 
być piękne i fascynujące? 

Co ciekawe, to w kulturze XIX wieku muzyka kla-
syczna jak nigdy wcześniej miała być nośnikiem 
zakodowanych emocji. Można było nią mówić 
o rzeczach, na których publiczne odkrywanie nie 
przyzwalała kultura mieszczańska, nie mówiąc 
już o obyczajach wyższych sfer. Także dzięki tej 
tajemnicy, tej niewerbalności była otoczona 
kultem równym religii, co oznaczało, że jej in-
terpretacji mogli podejmować się wyłącznie wy-
brańcy: kapłani, teologowie sztuki. Ten podział 
pokutuje do dziś, nie tylko dlatego, że obcowa-
nie z muzyką klasyczną nadal jest społecznym 
wyznacznikiem przynależności do klasy uprzy-
wilejowanej – również dlatego, że pozostaje ona 
swoistym polem przeżywania uczuć, które nie 
zawsze potrafimy nazwać. 

Pisuar w świątyni

Przez dwie dekady poświęcałem mnóstwo 
energii upowszechnianiu klasycznego repertu-
aru; próbowałem nawiązać kontakt z meloma-
nami, namawiając ich do dzielenia się swoimi 
odczuciami. Odzew był zwykle niewielki: odbior-
cy moich audycji czy wykładów woleli słuchać, 
niż mówić. Wielu osób nie dało się przekonać, że 
ich uczucia są ważne i że nie ma jedynie słusz-
nej interpretacji muzyki, tak jak nie ma jedynie 
słusznej interpretacji architektury czy sztuki 
abstrakcyjnej. Owszem, architektura zwykle 
czemuś służy, ale jeśli zechcemy zaadaptować 

uroczyste arkady dawnego ministerstwa na 
klub nocny, nic nie stoi temu na przeszkodzie 
– można to zrobić bez uszczerbku dla urody 
budynku czy jego walorów zabytkowych. Ponad 
sto lat temu na coś podobnego zwrócił uwagę 
Marcel Duchamp, wystawiając w galerii sztuki 
przewrócony pisuar podpisany jako Fontanna. 
Przedmiot użytkowy wystawiony jako dzieło 
sztuki staje się nim na mocy społecznej umowy. 
Nabiera przy tym nowych znaczeń, nadal prze-
cież pozostając trywialnym urządzeniem.  
Ten gest budzi do dziś wątpliwości: czy to kpina, 
czy intuicja geniusza? Wszystko zależy od tego, 
co mu przypiszemy... 

Pisuar został oderwany od ściany i od swojego 
pierwotnego przeznaczenia. Ale i odwrotnie: 
dzieło sztuki, oddane w ręce odbiorców, prze-
staje mieć tylko tę funkcję, którą przypisał mu 
twórca. Najlepszym przykładem Requiem Mo-
zarta, które w popularnym użytku oderwało się 
całkowicie od funkcji mszy żałobnej czy muzycz-
nego dzieła sztuki, stając się muzyką użytkową, 
czasem ilustracyjną. Jest używane (słuchane) 
dla czystej przyjemności, bez świadomości, 
„o czym to jest”. Owszem, są artyści (i ich prawni 
spadkobiercy) próbujący uchronić wymowę 
dzieł przed zniekształceniem, ale ostatecznie 
ich wysiłki okazują się płonne; nagranie utworu 
ląduje w koszu z przecenionymi płytami, jego 
fragment w reklamie, a reprodukcja wyrwane-
go z kontekstu fragmentu obrazu – na kubku 
w sklepie z pamiątkami. Pytanie, czy coś w tym 
złego? Podobnej manipulacji sztuką dokonu-
jemy co dzień prywatnie, słuchając koncertu 
Beethovena przy zmywaniu...

To, co powyżej napisałem, pozornie przeczy 
sensowi jakiegokolwiek objaśniania dzieła 
muzycznego. Ale to tylko pozór. Pisuar sam 
w sobie, nawet jeśli nie sposób przypisać mu 
nawet ułamku tych emocji co symfonii Berlioza, 
pozostaje wytworem kultury ze swoją historią, 
kontekstem powstania, metodami produkcji czy 
funkcją w systemie patriarchalnym. Co dopiero 
koncert Beethovena, który, słuchany w drodze 
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do pracy czy użyty w serialu, nadal pozostaje 
dziełem tworzonym w konkretnym momencie 
historycznym, w konkretnym stylu, w danym 
miejscu na Ziemi i na linii życia twórcy. Wpisuje 
się w tradycję formy koncertu, obyczajów doty-
czących słuchania muzyki, kultu kompozytora 
(i jego podważania), wykonawstwa i fonografii. 
Sens istnienia filharmonii w jej dzisiejszej postaci 
jest taki, by dać nam czysty odbiór tego samego 
dzieła, którego słuchaliśmy obierając ziemniaki. 
Wyabstrahowaną, czystą, autonomiczną formę 
obcowania z muzyką. 

Do tanga trzeba dwojga

Właściwie wystarczy przyjść na koncert, po-
słuchać, poklaskać, wyjść. Między „posłuchać” 
i „poklaskać” mieści się wystarczająco dużo 
emocji; kiedy są przyjemne, nie potrzebujemy ich 
nazywać. Czasem jednak pojawia się dyskom-
fort. Wystarczy, że dzieło jest dłuższe albo napi-
sane w stylu, który nie do końca znamy. Niewielu 
z nas potrafi sprawnie określać emocje, które 
się wtedy pojawiają. Czasami są one skłębione, 
wiele z nich przywykliśmy ukrywać, niektórych 
staramy się nie czuć. Wielu z nas potrzebuje lat 
psychoterapii, żeby wejść z nimi w świadomy 
kontakt. Obcowanie ze sztuką jest łatwiejsze – 
nie ma potrzeby nazywać wszystkiego. Reakcją 
na dyskomfort może być postanowienie, że na 
przyszłość będziemy unikać takiej muzyki, ale 
może być również potrzeba eksploracji. Siedzi 
w nas czasem coś z Fontenelle’a albo himalaisty. 
Ciekawość? Zew nieznanego?

Tu zwykle, w swojej długoletniej praktyce po-
pularyzatora muzyki, starałem się wkraczać ja, 
skromny (jak mi się zdawało) muzykolog i krytyk, 
niosąc w wyciągniętych rękach... właściwie co? 
Instrukcję obsługi utworu? Przecież, jak twier-
dziłem parę wersów wyżej, pisuar w muzeum 
przestaje być tylko pisuarem, a upowszechnio-
ne dzieło sztuki do pewnego stopnia przestaje 
być tylko tym, czym miało być w intencji artysty. 
Do pewnych spraw nigdy nie dotrzemy – jak 
zauważa muzykolog Peter Kivy w swoim kapi-
talnym eseju „Brzmienie uczuć”, raczej się nie 
dowiemy, co spowodowało, że Mozart rozpoczął 
swoją Serenadę c-moll na instrumenty dęte 
KV 388 „wyrazem ciemnych emocji, jakie rze-

czywiście wyraża (a które zupełnie nie zgadzają 
się ze społecznym charakterem «divertimenta» 
na instrumenty dęte drewniane). Intencją 
Mozarta było napisać część pierwszą oraz 
zrealizować zamówienie – ekspresywność 
pojawiła się mimochodem” (przeł. Małgorzata 
A. Szyszkowska). Kivy zauważa jednak, że tak 
jak większość z nas może się zgodzić w rozpo-
znaniu emocji smutku na psim pysku, tak i pew-
ne rzeczy w emocjonalnym odbiorze muzyki 
możemy uzgodnić między sobą. 

Chcąc pewne rzeczy wyjaśnić, mogę popsuć 
komuś zabawę. Mogę też do niej zaprosić, o ile 
nie poddam się presji „unaukowienia” swojego 
wywodu. Zdarzało mi się usłyszeć, że mówię 
o muzyce jakoś nie do końca poważnie. Pisuar 
w muzeum to wybryk z przeszłości; jak można 
porównywać go z Symfonią alpejską? Wybit-
ny kompozytor Paweł Szymański twierdzi, że 
kompozytor wciąż szuka swojej drogi między 
bełkotem a banałem. Podobnie określam wła-
sną sytuację. Próbuję coś przekazać. Szukam 
wspólnego języka. Może wybryk z przywołaniem 
Duchampa w świątyni muzyki jest próbą wy-
zwolenia się spomiędzy skrajności dwóch „b”?

Bogusław Kaczyński by tego nie zrobił. Dla niego 
każdy spektakl czy koncert, o którym opowiadał, 
był „rewelacją” – miesiąca, tygodnia, festiwa-
lu albo sezonu. Kiedyś Kaczyński był dla mnie 
uosobieniem kiczu, spóźnionym kapłanem religii 
sztuki, utrwalaczem operowej pretensjonal-
ności. Dziś patrzę na niego jak na performera, 
który (jak Duchamp, choć raczej w innej intencji) 
wzbudzał emocje. Dzielił się nimi i wydawał 
się w tym szczery. We współczesnej kulturze 
szczerość stawiamy często na równi z wiedzą – 
ulubiony prezenter mówił ogólnikami, pozwalał 
sobie na daleko idące uproszczenia, zamie-
niając historię w anegdotę. Ale przecież nie 
był chirurgiem – nikomu tym nie robił krzywdy. 
Sprzedawał sztukę w queerowym świecie piór 
i brokatu. Często była to sztuka dobra i uczciwa.

Do Kaczyńskiego mi daleko, tu ja nie byłbym 
szczery, wbijając się w jego smoking i przyjmu-
jąc wyszukane pozy na zabytkowych krze-
słach. Mogę za to opowiedzieć o najciekaw-
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szych znanych mi aspektach 
koncertu fortepianowego 
Czajkowskiego, postawić go 
na postumencie i pooglądać 
ze wszystkich stron. Jednak 
czuję się w tym często, jakbym 
próbował wyznawać miłość 
przez Skype’a czy Messenge-
ra. Niby można, ale czujemy 
się – po obu stronach ekranu 
– trochę jak w pandemii, kiedy 
mogliśmy tylko wyobrażać 
sobie, że jesteśmy na koncer-
cie. Teraz koncert się znów 
odbywa, wracamy do scena-
riusza: ja mówię o konkretach, 
potem idziemy na salę, każde 
z nas słucha koncertu w swoim 
fotelu, wreszcie rozchodzimy 
się – Państwo do domu, ja do 
kasy. 

A gdyby tak podjąć rozmowę? 
Pozwolić sobie na niewie-
dzę, poszukiwanie – po obu 
stronach? Jak dojść do sedna 
muzyki, do emocji, kiedy nie ma 
dialogu? To wszystko, co opo-
wiem przed koncertem, może 
wpływać na Państwa odbiór, 
ale może być też wbrew niemu 
– pewnych wrażeń uzgodnić 
się nie da. Nigdy się o tym 
nie dowiem, bo po koncercie 
nie rozmawiamy. Tymczasem 
rozmowa wzbogaca odbiór 
muzyki nie mniej od naukowo 
potwierdzonych faktów. Były 
kiedyś takie formuły warszta-
tów dla młodzieży z dyskusją 
po spektaklu czy seansie 
filmowym. Czemu tylko mło-
dzież szkolna może rozmawiać 
o sztuce? Marzą mi się spotka-
nia, rozmowy po koncertach. 
Czy ktoś na nie przyjdzie? I czy 
faktycznie będziemy umieli na-
zwać to, co poczuliśmy? Co ta 
sonata dla nas znaczy?

Spotkania z muzykologami publicystami 
i dziennikarzami muzycznymi, którzy opowiadają 
o muzyce, odbywają się w sali kameralnej 
FŁ o 18.15 przed piątkowymi koncertami 
symfonicznymi. Szczegółowe informacje 
znajdują się w kalendarzu koncertowym 
na filharmonia.lodz.pl. 

Fountain Descending a Staircase No. 1, Coldcreation,  
Marcel Duchamp
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Główna siedziba Filharmonii Łódzkiej znajduje 
się w centrum Łodzi, w miejscu z bogatą histo-
rią i tradycją, którą podkreśla nawiązująca do 
przeszłości architektura. Coraz częściej jednak 
wychodzimy w region, by „dowieźć” muzykę 
i artystyczne wrażenia tym, którzy nie mogą 
dojechać do miasta wojewódzkiego. 

Długą, ponaddwudziestoletnią tradycję ma 
Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Ko-
lory Polski”, który z różnorodną muzyką dociera 
do najdalszych zakątków województwa łódzkie-
go. Zwraca tym samym uwagę na wartościowe 
zabytki kultury sakralnej i świeckiej, często mało 
znane turystom, a nawet mieszkańcom. Obala 
powszechny do niedawna mit, jakoby centralnie 
położone w Polsce województwo łódzkie nie 
miało wielu atrakcji do zaoferowania. My wie-
my, że to nieprawda! W każdy weekend wakacji 
filharmoniczny festiwal odwiedza inną miejsco-
wość regionu, a prezentowany repertuar często 
jest opracowywany i przygotowywany specjal-
nie dla potrzeb tej imprezy. Koncerty Kolorów 
Polski odbywały się nawet w czasie pandemii 
COVID-19! (oczywiście z zachowaniem wyma-
ganych środków ostrożności). 

Podczas ostatniej edycji festiwalu szczególne 
uznanie zyskał koncert „Muzykalia gidelskie”, 
wykonany 23 lipca 2022 roku w bazylice 
Matki Bożej – kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Gidlach, w jednym z ważniejszych miejsc 
pielgrzymkowych obecnego województwa 
łódzkiego. Tego wieczoru zabrzmiała tam mu-
zyka, która od kilkuset lat czekała na ożywienie 
w archiwum tamtejszej kapeli klasztoru domini-
kanów. Na światło dzienne wydobyła ją łódzka 
orkiestra barokowa Altberg Ensemble, uwa-

żana za jeden z najlepszych w Polsce zespołów 
specjalizujących się w grze na instrumentach 
dawnych i historycznych praktykach wyko-
nawczych. Obok zespołu prowadzonego przez 
skrzypka Zbigniewa Pilcha wystąpili znakomici 
soliści śpiewacy: Dagmara Barna-Kosowicz – 
sopran i Adam Kamieniecki – bas. Za koncepcję 
i opracowanie programu odpowiedzialni byli 
klawesynistka Ewa Mrowca oraz dr Maciej 
Jochimczyk, muzykolog z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Wydarzenie miało ważny wymiar nie 
tylko lokalny, ale i ogólnopolski – dzięki trans-
misji na portalu streamingowym województwa 
łódzkiego „Drzwi do kultury” z zapomnianym do 
tej pory repertuarem mogli się zapoznać także 
ci, dla których dotarcie do Gidli okazało się tego 
lipcowego wieczoru niemożliwe. 

To wydarzenie oraz tworzący je artyści zyskali 
uznanie lokalnych władz, co znalazło swój 
wyraz w Nagrodzie Marszałka Województwa 
Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie 
w pracę na rzecz kultury. 

Oferta Filharmonii Łódzkiej dociera w wiele 
miejsc dzięki udziałowi w Piknikach Rodzinnych 
Województwa Łódzkiego. W tym roku prezen-
towaliśmy się m.in. w Nowosolnej, Sędziejowi-
cach czy Brzezinach, zapoznając wszystkich 
odwiedzających z filharmoniczną ofertą, 
zwłaszcza edukacyjną, organizując konkurs 
wiedzy muzycznej z nagrodami oraz występu-
jąc na plenerowych estradach. 

Choć latem podróże po regionie są może naj-
przyjemniejsze, Filharmonia Łódzka peregry-

FILHARMONIA  
W REGIONIE
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nuje także w innych porach roku. 20 listopada 
2022 roku zespół kameralny No-Net, w którym 
grają członkowie Orkiestry Symfonicznej Filhar-
monii Łódzkiej wystąpił w kościele pw. Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy 
w powiecie piotrkowskim. Muzycy przedstawili 
program, na który złożyły się opracowania 
pieśni maryjnych.

A jak zabrzmi tegoroczne lato w sercu Polski? 
Kto i co zagra na 24. Wędrownym Festiwalu 
Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”? Jakie  
miejsca będzie można zwiedzić przy okazji  
koncertów? Na jakie wybrać się wycieczki  
rowerowe i piesze? 

Nie ma co ukrywać – program naszych letnich 
wędrówek po województwie łódzkim dopiero 
się tworzy. Jednak już teraz wiemy, że tego-
roczna edycja festiwalu będzie wyjątkowo 
kolorowa. Jak zawsze zaproponujemy Państwu 
muzykę rozmaitych gatunków w wykonaniu – 
naszym zdaniem – najciekawszych artystów, 
tworzących współczesną polską scenę muzycz-
ną. Powrócimy też do pełnego, dwumiesięcz-
nego wymiaru Festiwalu. Imprezę rozpocznie-
my 24 czerwca w Nieborowie, a zakończymy 
27 sierpnia w siedzibie Filharmonii. Odwiedzimy 
m.in. Bełdów, Poświętne, Wartę, Przedbórz, 
Działoszyn, Wolbórz, Oporów, Żarnów  
i Małżyce. 

Proszę śledzić profil Kolorów Polski w mediach 
społecznościowych i zaglądać do zakładki 
Festiwalu na stronie internetowej Filharmonii 
Łódzkiej.

Do zobaczenia na szlaku!

Kolory Polski 2022, Żarnów, fot. Dariusz Kulesza
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JESTEŚMY GOŚCINNI

Według Słownika Języka Polskiego PWN 
filharmonia to „instytucja dysponująca stałym 
zespołem instrumentalistów i śpiewaków, orga-
nizująca koncerty muzyki poważnej;  
też: budynek, w którym odbywają się te koncer-
ty”. To niewątpliwie prawda, ale… nie cała!

Bywalcy gmachu przy ul. Narutowicza 20/22 
wiedzą doskonale, że Filharmonia Łódzka jest 
nie tylko miejscem organizacji koncertów muzyki 
poważnej, lecz także – co nie mniej ważne 
– miejscem spotkań. Nie trzeba być profesjo-
nalnym muzykiem, znawcą sztuki ani elegantem 
pod krawatem – wystarczy kochać muzykę, 
by poczuć się tutaj jak w domu! Mamy ofertę  
dla osób w każdym wieku: od niemowląt po se-
niorów, dla kobiet i mężczyzn, dla osób przycho-
dzących samodzielnie, w parach i w grupach. 

Wśród koncertów nietrudno znaleźć te, które 
zadowolą wytrawnych melomanów. Konferan-
sjerka podczas koncertów i spotkania przed-
koncertowe, prowadzone przez profesjonalnych 
dziennikarzy muzycznych, pozwolą pogłębić 
wiedzę tym, którzy pragną nie tylko zachwycać 
się pięknem linii melodycznej, lecz także rozu-
mieć intencje kompozytora i wniknąć w tajniki 
jego warsztatu. Nie mniej ważne są dla nas 
koncerty wypełnione przebojami muzyki po-
ważnej – i nie tylko poważnej. Zamiłowanie do 
kina, teatru i muzyki można połączyć, oglądając 
transkrypcje przedstawień z jednej z najlep-
szych scen operowych świata: nowojorskiej  
The Metropolitan Opera. Tym którzy chcą nie 
tylko oglądać i słuchać, ale i samemu pomu-
zykować, można rekomendować przyjście na 
próbę amatorskiego Chóru dla (nie)opornych. 
Pod okiem Mariusza Lewego chórzyści ćwiczą 
wprawki, śpiewają i… świetnie się razem bawią. 

A gdy ktoś chce zacząć znajomość z muzyką 
jak najwcześniej? Wówczas polecamy warsz-
taty dla maluszków „Baby Boom Bum”, które 
są odpowiednie już dla niemowląt. Oczywiście, 
tak młodych słuchaczy zapraszamy koniecznie 
z rodzicami. Nieco starsze dzieci mogą bawić się 
i poznawać muzykę na warsztatach z serii  
„Odkrywcy Muzyki”. Jeszcze starsze mogą 
odwiedzić filharmonię już nie z rodziną, ale 
z rówieśnikami ze szkoły, jeśli tylko nauczyciele 
zdecydują się wziąć udział w warsztatach  
„Filharmonia z Klasą”.

O to, by nie tylko nakarmić ducha, ale i pokrze-
pić ciało, dbają pracownicy kawiarni. 

Wnętrza Filharmonii Łódzkiej, przestronne, ele-
ganckie i nowoczesne, cieszą się uznaniem or-
ganizatorów różnego rodzaju spektakli i innych 
wydarzeń. Odbywają się tu zatem koncerty 
muzyki rozrywkowej i pop, za które odpowiadają 
zewnętrzni organizatorzy. 

Filharmonia jest też świetnym miejscem  
dla organizatorów spotkań służbowych,  
konferencji, szkoleń i warsztatów. Wnętrza 
mogą służyć do celów kulturalnych, naukowych 
i biznesowych. W zależności od charakteru 
wydarzenia i liczby uczestników mogą  
Państwo chcieć skorzystać z sali koncertowej, 
sali kameralnej, foyer lub innych pomieszczeń. 
Niewątpliwie będą one właściwą oprawą 
dla planowanych spotkań. 

Osoby zainteresowane wynajmem pomieszczeń 
w Filharmonii Łódzkiej proszone są o kontakt 
z kierownikiem działu infrastruktury:
Elżbieta Latek, tel. 42 664 79 50,  
elzbieta.latek@filharmonia.lodz.pl
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Budynek FŁ, fot. Piotr Tomczyk
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ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW 
W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2022/2023
Ceny w tabelach nie dotyczą odbywających się w siedzibie Filharmonii imprez organizatorów zewnętrznych.

CENY BILETÓW 

RODZAJ 
WYDARZENIA

POJEDYNCZE BILETY
KARNETY

I strefa II strefa

Koncerty symfoniczne  
– ceny online

normalny 51 PLN
ulgowy 38 PLN

normalny 36 PLN
ulgowy 26 PLN

Koncerty symfoniczne  
– ceny w kasie

normalny 55 PLN
ulgowy 42 PLN

normalny 40 PLN
ulgowy 30 PLN

rabat 25% na 5 
i więcej wybranych koncertów 
(wyłącznie w kasie FŁ) od ceny 

zasadniczej biletu w kasie

Specjalne koncerty 
symfoniczne  
– ceny online

normalny 65 PLN
ulgowy 53 PLN

normalny 53 PLN
ulgowy 43 PLN

Specjalne koncerty 
symfoniczne  

– ceny w kasie

normalny 70 PLN
ulgowy 58 PLN

normalny 56 PLN
ulgowy 46 PLN

rabat 25% na 5 
i więcej wybranych koncertów 
(wyłącznie w kasie FŁ) od ceny 

zasadniczej biletu w kasie

Na nadzwyczajne koncerty symfoniczne ceny biletów ustalane są indywidualnie przez Dyrekcję FŁ
KONCERTY

MET

KONCERTY SYMFONICZNE
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RODZAJ  
WYDARZENIA POJEDYNCZE BILETY KARNETY

Koncerty
kameralne i organowe

normalny 
online: 34 PLN

w kasie: 36 PLN rabat 25% na 5 i więcej wybranych 
koncertów (wyłącznie w kasie FŁ)  
od ceny zasadniczej biletu w kasieulgowy 

online: 24 PLN
w kasie: 26 PLN

Specjalne  
koncerty kameralne,

koncerty jazzowe i recitale

normalny 
online: 43 PLN

w kasie: 45 PLN rabat 25% na 5 i więcej wybranych 
koncertów (wyłącznie w kasie FŁ)  
od ceny zasadniczej biletu w kasieulgowy 

online: 32 PLN
w kasie: 34 PLN

Koncerty familijne

normalny 
online: 34 PLN

w kasie: 36 PLN bilet rodzinny 20 PLN  
dla 3 i więcej osób

(wyłącznie w kasie FŁ)ulgowy 
online: 22 PLN

w kasie: 26 PLN

Koncerty  
dla młodego słuchacza

normalny 
online 30 PLN

w kasie 35 PLN bilet grupowy  
powyżej 10 osób 18 PLN 
(wyłącznie w kasie FŁ)ulgowy

online 22 PLN
w kasie 25 PLN

Koncerty  
współorganizowane  

ze szkołami muzycznymi

online 18 PLN
w kasie 20 PLN

Warsztaty dla dzieci 
„Odkrywcy muzyki”

online 22 PLN
w kasie 24 PLN

przy zakupie biletów w kasie  
na minimum 4 warsztaty  
pojedynczy bilet 20 PLN

(dotyczy różnych wydarzeń)

Koncerty  
„Odkrywcy muzyki”

online 16 PLN
w kasie 18 PLN

(dzieci do 3 roku życia 6 PLN)

przy zakupie biletów w kasie  
na minimum 4 koncerty  
pojedynczy bilet 15 PLN

(dotyczy różnych wydarzeń)

Warsztaty dla dzieci  
„Baby Boom Bum”

online 43 PLN
w kasie 45 PLN

(dziecko + maksymalnie dwoje 
opiekunów)

przy zakupie biletów w kasie  
na minimum 3 warsztaty  
pojedynczy bilet 40 PLN

(dotyczy różnych wydarzeń)
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RODZAJ 
WYDARZENIA POJEDYNCZE BILETY KARNETY

Transmisje  
„The MET: Live in HD”

I strefa II strefa III strefa I strefa II strefa

80 PLN 60 PLN 40 PLN
pojedynczy  

bilet w karnecie 
48 PLN

pojedynczy  
bilet w karnecie 

36 PLN

Ceny biletów zasadniczych na transmisje serii „The Met: Live in HD” w sezonie 2022/2023  
nie ulegają zmianie w stosunku do ubiegłego sezonu. Do biletów zakupionych online doliczana 
jest opłata serwisowa w wysokości: 3 PLN dla biletów o wartości do 59,99 PLN, 5 PLN  
dla biletów o wartości do 99,99 PLN.
W przypadku karnetu powyżej 300 PLN brutto opłata serwisowa wynosi 5% brutto.
Bilety i karnety zakupione online nie podlegają zwrotowi.
Operatorem sprzedaży jest serwis Bilety24, Biuro Obsługi Klientów serwisu Bilety24.pl  
(czynne w dni robocze w godzinach 8–16), tel. 61 642 92 36, e-mail: info@bilety24.pl.

KONCERTY

METTRANSMISJE MET
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Dyrekcja Filharmonii uprzejmie informuje, 
że w polityce cenowej w sezonie 2022/2023 
mogą nastąpić zmiany.

Ceny biletów i wysokość rabatów w ramach 
akcji promocyjnych są ustalane indywidualnie.

KASA BILETOWA
tel. 42 664 79 79 
e-mail: bilety@filharmonia.lodz.pl

Godziny otwarcia:
• poniedziałek: 10.00–18.00
• wtorek: 10.00–20.00
• środa: 10.00–18.00
• czwartek: 10.00–18.00
• piątek: 10.00–20.00
• godzinę przed każdym koncertem
• podczas pierwszej przerwy w koncercie

Honorujemy karty płatnicze.
Bilety można nabyć przez stronę  
www.filharmonia.lodz.pl  
oraz serwis internetowy Bilety24.

Partner technologiczny

Należność za bilety zarezerwowane  
prosimy wpłacać na konto:  
51 1020 3352 0000 1902 0242 2756.

BIURO OBSŁUGI SŁUCHACZA
BOS zajmuje się sprzedażą biletów dla grup 
zorganizowanych oraz współpracą z firmami 
i instytucjami.

Kontakt: 
Anna Gaik: tel. 693 380 085, 42 664 79 99 
anna.gaik@filharmonia.lodz.pl
Konrad Domagała: tel. 519 580 606
konrad.domagala@filharmonia.lodz.pl

NEWSLETTER
Najlepszym sposobem, by śledzić aktualne 
informacje na temat nadchodzących 
koncertów, sprzedaży biletów i innych aspektów 
działalności Filharmonii jest cotygodniowy 
newsletter. Można się na niego zapisać 
na stronie internetowej FŁ: 

BILETY ULGOWE
Na koncerty w sali koncertowej w każdej strefie 
cenowej oraz w sali kameralnej obowiązują 
bilety normalne i ulgowe. Ulgi przysługują: 
uczniom, studentom (studiów I i II stopnia 
oraz doktoranckich), emerytom, rencistom 
i osobom niepełnosprawnym. Uczniowie szkół 
artystycznych i studenci uczelni artystycznych 
mogą kupić bilety ze specjalną, dodatkową 
zniżką (bilet specjalny). Bilety ulgowe nie 
obowiązują na cykle: „The Met: Live in HD”, 
„Odkrywcy muzyki” i „Baby Boom Bum”  
oraz koncerty szkolne i koncerty Chóru  
dla (nie)opornych. 

REZERWACJE
Istnieje możliwość zarezerwowania biletu na 
wybrany koncert. Rezerwacji można dokonać 
osobiście, telefonicznie (w kasie biletowej) 
oraz mailem: bilety@filharmonia.lodz.pl. 
Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 
14 dni, jednak nie później niż 3 dni przed 
koncertem. W przypadku niewykupienia biletów 
w tym terminie rezerwacja zostanie anulowana. 
Należność za bilety zarezerwowane
prosimy wpłacać na numer konta:
51 1020 3352 0000 1902 0242 2756.

ZWROTY
Kasa zwraca pieniądze za zakupione bilety 
do dnia poprzedzającego koncert, na który 
je zakupiono. Należy okazać paragon fiskalny. 
Bilety zakupione online oraz w karnecie 
nie podlegają zwrotom.

RABATY
W sezonie artystycznym 2022/2023 
Filharmonia Łódzka honoruje Wojewódzką 
Kartę Rodzin Wielodzietnych i Kartę Seniora 
Województwa Łódzkiego. Szczegóły i zasady 
tych rabatów znajdują się na  
www.filharmonia.lodz.pl. O rabaty można 
również pytać w kasie biletowej FŁ.

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych 
przez Filharmonię Łódzką oznacza 
akceptację REGULAMINU UCZESTNICTWA 
W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ FŁ dostępnego w kasie biletowej  
i na stronie FŁ.
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KONTAKT
DYREKTOR/DYREKTOR FESTIWALU  
„KOLORY POLSKI” 
Tomasz Bęben 
sekretariat@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 42 664 79 18

DYREKTOR ARTYSTYCZNY  
Paweł Przytocki 
sekretariat@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 42 664 79 18

ZASTĘPCA DYREKTORA 
Edward Chudzik 
sekretariat@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 42 664 79 18

KONCERTY 
Małgorzata Kaczmarek 
malgorzata.kaczmarek@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 42 664 79 97

Paulina Wiecha  
paulina.wiecha@filharmonia.lodz.pl

Julia Jurczak  
julia.jurczak@filharmonia.lodz.pl

Agata Kawełczyk-Starosta  
agata.kawelczyk@filharmonia.lodz.pl

Dominika Jakubowska – edukacja  
dominika.jakubowska@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 42 664 79 66

BILETY 
Sylwia Lewicka-Pawłowska 
sylwia.lewicka@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 663 200 902

Anna Gaik 
anna.gaik@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 693 380 085

Konrad Domagała 
konrad.domagala@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 42 664 79 99

WYNAJMY 
Elżbieta Latek 
elżbieta.latek@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 42 664 79 50

MEDIA 
Karolina Albińska 
karolina.albinska@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 533 373 131, 42 664 79 76

Kinga Ścieszko – media społecznościowe 
kinga.scieszko@filharmonia.lodz.pl,  
tel. 504 700 744

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
r. pr. Małgorzata Maciejewska 
rodo@lodz-radca.pl,  
tel. 517 562 083

www.filharmonia.lodz.pl
www.facebook.com/FilharmoniaLodzka
www.facebook.com/edufilharmoniilodzkiej
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Patroni medialni:

Partner technologiczny:

 Partner:

Współpraca:

Polskie Towarzystwo  
  Carla Orffa

OPRACOWANIE, REDAKCJA I KOREKTA
Dział Rozwoju i Reklamy

PROJEKT GRAFICZNY
Mamastudio

SKŁAD, ŁAMANIE
www.media-press.com.pl / Beata Gawłowska

Skład zakończono 19.12.2022 r.

Instytucja kultury Samorządu Województwa Łódzkiego współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy do Filharmonii Łódzkiej na portalu 
streamingowym i VOD „Drzwi do kultury”






