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Jacek Mikołajczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Amerykańskie wojny operowe – 
wczesna historia Metropolitan Opera 

w czasach Adamo Didura

Opracowanie niniejsze ma charakter kontekstowy. Chciałbym w nim 
opisać organizacyjne ramy wczesnej działalności nowojorskiej Metropoli-
tan Opera, czyli instytucji, w której w szczytowym okresie sławy pracował 
Adam Didur i która do dzisiaj może poszczycić się marką jedną z najbar-
dziej prestiżowych scen operowych na świecie. Zajmę się przede wszyst-
kim kwestiami kulturowego kontekstu amerykańskiej opery przełomu XIX 
i XX wieku oraz obowiązujących w tym czasie za Oceanem metod organiza-
cji i zarządzania instytucją opery. Opiszę również pokrótce toczone w tym 
okresie w Ameryce tzw. wojny operowe, z których wyłonił się tamtejszy 
specyficzny model funkcjonowania opery. Opera w USA była zasadniczo 
gatunkiem obcym, przeszczepionym z Europy, i symbolizowała wartości 
słabo eksponowane w tamtejszym krajobrazie kulturowym. Była jednak na-
rzędziem budowania prestiżu formującej się nowej amerykańskiej arysto-
kracji finansowej, a także frontem konfliktów kulturowych pomiędzy re-
prezentantami różnych kręgów imigranckich przede wszystkim w Nowym 
Jorku. Sama historia MET pokazuje ewolucję instytucji mecenatu w USA, 
którego zwieńczeniem było zaakceptowanie modelu działalności sceny ope-
rowej jako instytucji artystycznej. W rozważaniach historycznych oprę się 
przede wszystkim na dwóch opracowaniach: Grand Opera. The Story of the 
MET Charlesa Affrona i Mirelli Jony Affron1, pierwszej tak obszernej kry-
tycznej historii Metropolitan Opera, oraz The Gilded Stage Daniela Snowma-
na2, społeczno-ekonomicznej historii opery.

1 C. Affron, M.J. Affron: Grand Opera. The Story of the MET. Oakland 2014.
2 D. Snowman: The Gilded Stage. A Social History of Opera. London 2009.
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Adam Didur zadebiutował w Metropolitan Opera 14 listopada 1908 roku 
w partii Mefistofelesa w Fauście Charlesa Gounoda. Na afiszu występował 
pod nieco zmodyfikowanym imieniem jako Adamo Didur. Spektakl był  
inauguracyjną premierą sceny MET w Brooklyn Academy of Music, a jedno-
cześnie inaugurował dyrekcję Giulia Gattiego-Casazzy. Dyrygował France-
sco Spetrino, a w głównych partiach wystąpili Geraldine Farrar (Małgorzata) 
i Enrico Caruso (Faust). Dwa dni później Didur śpiewał już na głównej sce-
nie Metropolitan Opera jako Ramfis w Aidzie, debiucie Arturo Toscaniniego 
w MET. Od 1914 roku śpiewak był już solistą tego teatru, na którego scenie 
wystąpił 729 razy, po raz ostatni w 1933 roku na gali jubileuszowej 25-lecia 
dyrekcji Gattiego-Casazzy3. Widać więc od razu związek polskiego artysty 
z tym właśnie impresariem, który zresztą zaprosił go zarówno do zespołu 
MET, jak i – wcześniej – do mediolańskiej La Scali. Dyrekcja Gattiego-Casazzy 
była przełomowa dla nowojorskiej opery. Był pierwszym tamtejszym dy-
rektorem, który tak długo utrzymał się na stanowisku, dzięki czemu okres 
jego kadencji wyznaczył całą epokę w dziejach instytucji. Włoch wprowa-
dził w niej też nowy, nowoczesny model zarządzania i zapewnił instytucji 
światową renomę, którą cieszy się do dzisiaj.

Renoma owa oraz przekonanie, że Metropolitan Opera to czołówka świa-
towej opery, wydaje się obecnie czymś oczywistym, ale właściwie jest to 
paradoks i zanim instytucja osiągnęła taki status, musiało minąć sporo lat. 
Opera w swoim głównym nurcie to w zasadzie gatunek bardzo „nieamery-
kański”, niemalże „antyamerykański”. W XIX wieku, w okresie kształtowa-
nia się amerykańskiej tożsamości, jej elitarność, europejskość raziła, zniechę-
cała potencjalnych adresatów, a tamtejszy teatr muzyczny budował swoją 
specyfikę raczej w oparciu o gatunki popularne, wyrastające z tradycji an-
gielskiego music-hallu4. W Europie była zakorzeniona w systemie państwo-
wego mecenatu – była narzędziem budowania prestiżu, w pewnym sensie 
instrumentem propagandy politycznej, dzięki czemu mogła funkcjonować 
i rozkwitać również pod względem ekonomicznym. W Ameryce mogła li-
czyć co najwyżej na mecenat prywatny, kapryśny i niepewny. Jako insty-
tucja niezwykle kosztochłonna, która, jak wskazuje jej historia, bez silnego 
wsparcia finansowego w warunkach czysto rynkowych na dłuższą metę nie 
jest w stanie funkcjonować, znajdowała się zatem w sytuacji dosyć trudnej: 
wyrastająca z nielubianej tradycji, kojarzona z rozrywką elitarną, a jedno-
cześnie droga w utrzymaniu, pozbawiona była początkowo naturalnej bazy 
w postaci szerszej, przywiązanej do gatunku publiczności.

3 Dane podaję za: MetOperaDatabase: http://archives.metoperafamily.org/archives/
frame.htm; dostęp: 12.11.2017.

4 Piszę o tym bardziej szczegółowo w artykule Opera i musical. Operowe inspiracje 
w musicalu amerykańskim (zob. J. Mikołajczyk: Opera i musical. Operowe inspiracje w mu-
sicalu amerykańskim. W: Opera w kulturze. Red. M. Sokalska. Kraków 2016, s. 339–357).
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Tradycje operowe Ameryki sięgają pierwszych dekad XIX wieku. W 1825 
roku w Nowym Jorku po raz pierwszy zorganizowany został sezon opero-
wy. Występowała wtedy europejska trupa Manuela Garcii, a współinicjato-
rem całego przedsięwzięcia był nie kto inny, jak Lorenzo da Ponte, librecista 
Don Giovaniego, którego burzliwe koleje życia w 1805 roku zaprowadziły do 
Ameryki5. W 1854 roku w Nowym Jorku powstała Academy of Music, pierw-
szy teatr operowy, który wpisał się w tamtejszy krajobraz życia kulturalnego 
na dłużej. Teatr ten był prowadzony przez niemieckiego bankiera Augusta 
Belmonta. Jego oficjalnie deklarowana misja zakładała promocję amerykań-
skich kompozytorów, edukację amerykańskich wykonawców oraz w ogóle 
edukację muzyczną Amerykanów. Instytucja utrzymywana była przez sub-
skrybentów, jej właścicielami byli udziałowcy, jednocześnie dysponujący na 
wyłączność wieczystym prawem do użytkowania lóż. To oni mianowali dy-
rektorów, za ich pieniądze został też postawiony budynek, który następnie 
wydzierżawiono impresariowi. Ten dopiero wynajmował artystów i komple-
tował zespół, najczęściej którąś z wędrownych trup, czerpiąc następnie zyski 
ze sprzedaży biletów6.

New York Academy of Music była ostoją starej amerykańskiej arystokra-
cji, dla której to, co stanowiło o problematyczności szerszego funkcjonowania 
opery w USA, było jej największą zaletą. Elitarność instytucji gwarantowała 
prestiż jej właścicielom i użytkownikom. Problem polegał na tym, że w dru-
giej połowie XIX wieku w Ameryce dojrzała już nowa arystokracja finanso-
wa, na którą składały się rodziny wielkich przedsiębiorców okresu bujnego 
rozwoju przemysłowego kraju: Vanderbiltów, Carnegiech, Morganów itp. 
Choć ich fortuny wielokroć przewyższały majątek dotychczasowych elit,  
te ostatnie zazdrośnie broniły im wstępu na „salony”, z których jednym z naj-
bardziej prestiżowych była właśnie NYAM. Problem miał zresztą również 
praktyczne podłoże: budynek nowojorskiej opery mieścił zaledwie trzydzie-
ści lóż, z których wszystkie miały już właścicieli. Ci nie mieli zamiaru się ich 
pozbywać, zwłaszcza na rzecz „nowobogackich”. W 1880 roku odmówiono 
sprzedaży loży Alvie Vanderbilt, żonie Williama. W rezultacie członkowie 
nowej elity postanowili zbudować własny teatr operowy – Metropolitan 
Opera właśnie, która swoje podwoje otwarła przed widzami w 1883 roku.

Nowa opera była już wyposażona w 122 loże. Architektonicznie jej bu-
dynek odbiegał od neobarokowych wzorców dominujących wówczas w tego 
rodzaju przybytkach. Fasada wręcz szokowała umiarem, prostotą neorene-
sansowych podziałów. Trudno było w niej szukać posągów, złoceń, przepy-
chu – żółty, ceglany budynek przypominał niektórym raczej gmach przemy-

5 Na temat nowojorskiego sezonu Garcii zob. D. Snowman: The Gilded Stage…,  
s. 130–140.

6 Tamże, s. 208–210.
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słowy niż „świątynię sztuki”. We wnętrzu mieściło się ponad 3 000 widzów, 
co czyniło MET największą pod tym względem operą na świecie, a scena 
nawiązywała do rozwiązań znanych raczej z Bayreuth niż włoskich „pude-
łek”. Zachowano osobne wejścia dla zamożnej i przeciętnej publiczności7. 
Już w samym budynku odzwierciedlały się zatem okoliczności powstania 
przybytku – chęć odróżnienia się od starej arystokracji, reprezentowanej 
przez tradycję o europejskiej proweniencji, oraz zaznaczenia własnego przy-
wiązania do nowoczesności, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji opery 
jako instrumentu budowania i utrwalania własnego prestiżu.

Natychmiast po otwarciu nowej instytucji wybuchła wojna pomiędzy 
obiema operami. Dyrektorem Academy of Music był w tym okresie James 
H. Mapleson zwany „Pułkownikiem”. Metropolitan Opera szefował Hen-
ry E. Abbey. „Żołnierzami” w tej wojnie były przede wszystkim wielkie 
gwiazdy, które miały przyciągnąć do jednej bądź drugiej sceny publiczność. 
Po stronie Akademii „walczyły” m.in. Adelina Patti i Etelka Gerster; Abbey 
przeciwstawił im Christine Nilsson. Co ciekawe, MET o mało nie poległa 
w tym pojedynku. Jako instytucja dopiero co powstała znajdowała się na 
przegranej pozycji. Jej dyrekcja musiała produkować wszystkie spektakle 
od zera, nie dysponując gotowymi albo częściowo gotowymi dekoracjami, 
co pochłaniało ogromne koszty. Po roku działalności Abbey był zmuszony 
zwrócić się do udziałowców z prośbą o pokrycie strat. Ci w odpowiedzi 
przekazali dyrekcję MET w ręce Leopolda Damroscha.

Damrosch urodził się w 1832 roku w Poznaniu. Był założycielem i dyry-
gentem Nowojorskiego Towarzystwa Oratoryjnego oraz Nowojorskiego To-
warzystwa Symfonicznego, niemieckim imigrantem, jednym z czołowych 
animatorów kultury muzycznej w Nowym Jorku. Propozycja, jaką przed-
stawił akcjonariuszom MET, znacznie odbiegała od warunków, na jakich 
w tym okresie przekazywano impresariom w zarząd tego typu instytucje. 
Damrosch zgodził się na roczną pensję oraz procent z zysków. Zobowią-
zał się do wystawiania 14 oper w sezonie, obniżenia cen biletów o połowę, 
a kosztów ich produkcji prawie o połowę. Z kolei akcjonariusze mieli odtąd 
pełnić funkcję producentów spektakli, biorąc na siebie część ryzyka, ale też 
partycypując w zyskach z działalności.

Dyrekcja Damroscha przeszła do historii jako „niemieckie sezony” w Me-
tropolitan Opera. W ówczesnym Nowym Jorku największą nadzieją przed-
siębiorców operowych były społeczności świeżych imigrantów. Nie żywili 
oni uprzedzeń amerykańskiej publiczności, jak wspominałem, niechętnie 
spoglądającej na elitarne europejskie rozrywki. Przeciwnie, przywiązani 
do popularnej w krajach ich pochodzenia opery byli niejako naturalną wi-
downią widowisk operowych. Z dwóch największych liczebnie imigranc-

7 Zob. C. Affron, M.J. Affron: Grand Opera…, s. 1–6.
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kich społeczności – włoskiej i niemieckiej – ta druga była przy tym bogatsza 
i lepiej zorganizowana. W latach 80. XIX wieku liczyła ponad 250 tysięcy 
osób, a jej przedstawiciele aktywnie wspierali swoją kulturę. Byli też ak-
tywni w zamieszkiwanych przez siebie miastach, a muzyka była dla nich 
największą wartością kulturalną. Co więcej, repertuar niemiecki był tańszy 
w eksploatacji niż włoski, przede wszystkim z powodu niższych gaż specja-
lizujących się w nim gwiazd operowych. 

Paradoksy ówczesnego życia operowego doskonale uchwyciła w swo-
jej wypowiedzi Edith Wharton: „Nienaruszalne, niekwestionowalne prawa 
świata muzyki wymagały, by niemieckie teksty francuskich oper śpiewane 
przez szwedzkich artystów były tłumaczone na włoski dla lepszego zrozu-
mienia przez anglojęzyczną publiczność”8. Na najbliższe lata włoszczyznę 
wyparł jednak ze sceny Metropolitan Opera język niemiecki. Nie wszystkim 
się to podobało, na przykład właściciele lóż nie byli zadowoleni z takiego 
zwrotu i otwarcie zwalczali Damroscha, ostatecznie jednak o kierunkach 
działalności opery decydowali przede wszystkim widzowie, od których za-
leżało bieżące utrzymanie instytucji. Ukłon w stronę repertuaru i widowni 
niemieckiej pozwolił Damroschowi wygrać pierwszą amerykańską wojnę 
operową, która zakończyła się zamknięciem w 1886 roku New York Acade-
my of Music. 

Damrosch po objęciu dyrekcji osobiście dyrygował w 3 miesiące 52 przed-
stawieniami. Wkrótce jednak zmarł z wyczerpania i dyrekcję Metropolitan 
Opera przejął jego syn Walter, wspomagany przez dyrygenta Antoniego  
Seidla. „Niemieckie sezony” trwały w MET do 1891 roku, kiedy akcjonariu-
sze przekazali dyrekcję instytucji ponownie Abbeyowi, tym razem wspoma-
ganemu przez prawnika Maurice’a Graua, który po śmierci współpracowni-
ka ostatecznie w 1896 roku przejął prowadzenie sceny. Istotnym punktem 
ich oferty była gwarancja zaprezentowania w każdym sezonie 60 przedsta-
wień w języku włoskim i francuskim. Odzwierciedlało to zmiany w składzie 
widowni operowej – po niemieckiej dominacji włoska imigracja zdołała się 
już wzmocnić pod względem ekonomicznym i mogła już stanowić bazę dla 
działalności opery. Nowa dyrekcja zmieniła też strategię prowadzenia in-
stytucji. Oparła się na wielkich, międzynarodowych gwiazdach, które były 
angażowane na cały sezon. Grau płacił im nieprzyzwoicie wysokie gaże, 
przez co w dużym stopniu udało mu się wyrugować konkurencję, co jednak 
zarazem odbijało się negatywnie na sytuacji materialnej pozostałej części 
zespołu. Zmieniał często obsady, dzięki czemu udawało mu się utrzymy-
wać zainteresowanie prasy działalnością teatru. To za jego czasów w MET 
pojawiły się takie gwiazdy, jak Jan Reszke, Emma Calve, Nellie Melba czy 
Marcelina Sembrich.

8 Cyt. za: C. Affron, M.J. Affron: Grand Opera…, s. 6.



80 Jacek Mikołajczyk 

Po zaledwie roku działalności nowa dyrekcja Metropolitan Opera mu- 
siała stawić czoła katastrofie, która wymusiła zmianę organizacji modelu 
zarządzania instytucją. W 1892 roku w MET wybuchł pożar, który znisz- 
czył scenę oraz dużą część zaplecza i widowni. Jego przyczyną była nie-
dogaszona zapałka. Budynek wyposażono wprawdzie w skuteczny system 
przeciwpożarowy, okazało się jednak, że był wyłączony. Ubezpieczenie nie 
pokryło kosztów odbudowy teatru, co właśnie sprawiło, że zarządcy musieli 
zmienić jego model organizacyjny. Powstało wtedy Metropolitan Opera and 
Real Estate Company; zmniejszono liczbę udziałowców spółki z 70 do 35, 
a zarządzająca nią rada zwiększyła swoją decyzyjność w kwestiach arty-
stycznych. Zredukowano jednocześnie liczbę lóż, co pozwoliło na powięk-
szenie widowni do 3 400 miejsc, do czego dodano miejsca stojące. Ostatecz-
nie widownia MET mogła odtąd pomieścić 4 000 widzów. Zainstalowano 
również oświetlenie elektryczne. 

System oparty na instytucji impresaria dzierżawiącego od akcjonariu-
szy-właścicieli budynek teatru i organizujący w nim „sezony” z wynajętym 
przez siebie zespołem na przełomie XIX i XX wieku zaczął ujawniać swoją 
archaiczność, co wkrótce miało wymusić kolejną reformę MET. W 1903 roku 
dyrekcję instytucji objął Heinrich Conried, przedsiębiorca teatralny, uro-
dzony w 1855 roku – tu ciekawostka – w dzisiejszej Bielsku-Białej. Był on 
nie muzykiem, lecz raczej – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – menadżerem 
teatralnym, znanym przede wszystkim z prowadzenia w Nowym Jorku nie-
mieckich teatrów. Warunki jego kontraktu zakładały stałą gażę w wysokości 
20 tysięcy dolarów rocznie oraz 50% potencjalnych zysków z działalności. 

Dyrekcja Conrieda była niezwykle ekstrawagancka, barwna i burzliwa. 
Za jego czasów debiutował w MET jej późniejszy filar – Enrico Caruso, choć 
Conried „odziedziczył” kontrakt z tenorem po poprzedniku. Nowy dyrektor 
zaczął sensacyjnie – w 1903 roku wystawił Parsifala Wagnera jako pierwszą 
inscenizację tej opery poza Bayreuth. Przedsięwzięcie to doskonale ilustruje 
styl dyrekcji Conrieda. Były to prezentacje praktycznie pirackie, a w każ-
dym razie dyrektor naruszył w tym wypadku prawa autorskie, występując 
przeciw woli Cosimy Wagner. Protesty i proces sądowy Conried potrakto-
wał jako darmową reklamę przedstawienia. Premierę Parsifala zaplanował 
na Wigilię Bożego Narodzenia, co uznano za prowokację, ponieważ dzieło 
Wagnera uważano wówczas za świętokradcze i bluźniercze. Wokół premiery 
udało się więc stworzyć atmosferę skandalu. 

Podobnie było z premierą Salome Richarda Straussa w 1906 roku. Skanda-
lizujący tekst oparty na dramacie Oscara Wilde’a sam w sobie gwarantował 
zainteresowanie prasy i widzów, ale Conried zrobił wiele, by dodatkowo 
podgrzać atmosferę wokół wydarzenia. Była to pierwsza premiera opery 
tego kompozytora w Stanach Zjednoczonych. Próbę otwartą zorganizowa-
no w niedzielę, tuż po mszy – udziałowcy MET, abonenci, krytycy, przyja-
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ciele, dziennikarze i inni widzowie przyszli do teatru prosto z kościoła, co 
wzmacniało wrażenie obrazoburczości spektaklu. W inscenizacji oburzenie 
wywoływał erotyczny taniec głównej bohaterki granej przez Olive Frem-
stad, a przede wszystkim scena całowania przez nią w usta ściętej głowy 
Jana Chrzciciela. Wybuchł skandal – interweniował sam J.P. Morgan, którego 
córka była na spektaklu i poczuła się nim urażona9.

Burzliwe lata dyrekcji Conrieda dowiodły, że system zarządzania Metro-
politan Opera się nie sprawdza. Uzależnienie wysokości dochodów dyrek-
tora od zysków z działalności instytucji sprawiało, że dyrektor nadużywał 
instytucji benefisu, gonił za sensacją i robił wszystko, by zwiększyć włas- 
ne profity. W dodatku wkrótce przybyła MET konkurencja – w 1906 roku 
została powołana do życia Manhattan Opera Company założona przez 
przedsiębiorcę operowego Oscara Hammersteina. Była to instytucja działa-
jąca w oparciu o zupełnie inne założenia niż MET. Miała grać po angielsku 
i adresowała swoje przedstawienia do nowej publiczności – tzw. zwykłych 
miłośników sztuki. Wielkie gwiazdy miały w niej śpiewać dobre, popular-
ne dzieła przy zachowaniu umiarkowanych cen biletów. Hammersteinowi 
udało się skompletować konkurencyjny zespół złożony częściowo z gwiazd 
„podkupionych” Metropolitan Opera, takich jak Nellie Melba, Mary Garden 
czy Luisa Tetrazzini. 

Konkurencja między obiema grupami zamieniła się w drugą amerykań-
ska wojnę operową, jeszcze bardziej zaciętą niż poprzednia. Bronią były 
w niej ponownie gwiazdy i repertuar, a strategia znowu sprowadzała się 
do prób przelicytowania konkurenta. Zdarzało się, że grano ten sam tytuł 
jednego dnia, jak Toscę 26 stycznia 1910 roku, starając się przebić rywala bar-
dziej sensacyjnymi nazwiskami na afiszu. Początkowo Hammerstein zyskał 
przewagę w konflikcie, chociaż jego pozycję osłabiało to, że nie był w stanie 
zatrudnić dużych zespołów wagnerowskich, oraz brak praw do wystawia-
nia Pucciniego, najpopularniejszego kompozytora operowego w tych latach. 
Omijając tę przeszkodę, skupił się na repertuarze francuskim, promując 
w Ameryce opery Claude’a Debussy’ego i Jacques’a Offenbacha (Opowieści 
Hoffmana). „Kupował” gwiazdy, wybudował też drugi stały teatr operowy 
w Filadelfii, rozszerzając front wojny z Nowego Jorku o prowincję.

To sukcesy odnoszone przez Hammersteina, zagrażające pozycji Metro-
politan Opera, zmusiły jej akcjonariuszy do tego, by pozbyć się Conrieda 
i poszukać nowego dyrektora. Otto Kahn, dyrektor rady powierniczej i właś- 
ciciel większości udziałów MET, zwrócił się do Guilia Gattiego-Casazzy, od 
1898 roku dyrektora mediolańskiej La Scali. 

La Scala na przełomie wieków sama znalazła się w sytuacji kryzysowej 
związanej ze zmianą modelu organizacji życia operowego we Włoszech. 

9 Tamże, s. 57–67.



82 Jacek Mikołajczyk 

Przed zjednoczeniem teatry operowe były tam dotowane przez lokalne 
rządy. W nowej rzeczywistości politycznej centralny rząd nie był w stanie 
wziąć na siebie takiego zobowiązania. Sytuację próbowano ratować, przeka-
zując odpowiedzialność za instytucje kulturalne władzom miejskim, mimo 
to wiele teatrów operowych trzeba było zamknąć, a inne musiały ograni-
czyć działalność. W 1897 roku rząd w Rzymie przekazał zarząd mediolańską  
La Scalą w ręce miasta, co zakończyło się bankructwem i chwilowym za-
mknięciem instytucji10. Ostatecznie dyrekcję powierzono Gattiemu-Casazzy, 
który został jednak zatrudniony na nowych zasadach, zrywających z do-
tychczasowym systemem impresaryjnym. Przede wszystkim mianowano go 
dyrektorem generalnym instytucji, za ustalone z góry honorarium w ramach 
pięcioletniego kontraktu. Gatti-Casazza miał odpowiadać przed radą, której 
dyrektorem byli książę Guido Visconti oraz Arrigo Boito. Na stanowisku 
pierwszego dyrygenta i dyrektora artystycznego powołano Artura Tosca-
niniego, radykalnie zwiększając rolę dyrygenta w ramach działalności całej 
instytucji.

Ten właśnie model postanowiono przenieść do Metropolitan Opera. Jej 
dyrektor miał być odtąd wynagradzanym pracownikiem, nie ponosząc oso-
bistego ryzyka finansowego uzależnionego od zyskowności działalności. 
Zlikwidowano benefisy, wzmocniono też władzę dyrektora, któremu za-
pewniono wyłączność w decyzjach obsadowych. W statucie nowej spółki – 
Metropolitan Opera Company – uznano ją za instytucję non profit. Wszel-
kie zyski miały być odtąd przekazywane na poczet specjalnego funduszu 
wspierającego działalność MET. Dzięki tym zapisom Metropolitan Opera 
stała się w pełni instytucją artystyczną, co później – w 1932 roku – zostało 
przypieczętowane przekształceniem Metropolitan Opera Company w sto-
warzyszenie (Metropolitan Opera Association).

Nowi dyrektorzy – Gatti-Casazza oraz Toscanini – wspomagani przez 
gwiazdy, takie jak Geraldine Ferrar i Enrico Caruso, wkrótce uzyskali prze-
wagę w konflikcie z Hammersteinem. Rozstrzygające okazały się przy tym 
kwestie nie tyle artystyczne, w rodzaju atrakcyjności repertuaru, co finan-
sowe. Wojna zmuszała obie opery do nakręcania spirali wydatków i okazało 
się, że Hammerstein, zwłaszcza po wybudowaniu wspomnianego nowego 
teatru w Filadelfii, po prostu przeinwestował. Wspierana przez świat finan-
sjery Metropolitan Opera ostatecznie wykupiła zarówno filadelfijskie przed-
sięwzięcie konkurenta, jak i długi Hammersteina w wysokości 1,25 miliona 
dolarów. On sam w 1910 roku podpisał zobowiązanie do nieprowadzenia 
działalności w branży operowej w głównych miastach USA przez najbliż-
szych 10 lat.

10 Zob. D. Snowman: The Gilded Stage…, s. 251–253.



83Amerykańskie wojny operowe – wczesna historia Metropolitan Opera…

„Wojny operowe” trafnie ilustrują kontekst kulturowy i ekonomiczny, 
w którym w Stanach Zjednoczonych rozwijały się ośrodki operowe. Opera 
była początkowo instrumentem budowania prestiżu przez amerykańskie 
elity, by następnie stać się barometrem przemian społecznych wywołanych 
kolejnymi falami imigracji. Pozbawiona państwowego mecenatu i kultu-
ralnego kontekstu, w którym wyrastała w Europie, w nowym środowisku 
musiała odnaleźć dla siebie nową niszę w muzyczno-teatralnym krajobrazie 
Nowego Jorku i innych ośrodków. Częściowo naśladując europejskie wzor-
ce organizacji, częściowo dopasowując się do lokalnych warunków, ewolu-
owała w kierunku modelu instytucji artystycznej o specyficznych celach. 
W rzeczywistości instytucji, w której o sukcesie i przetrwaniu decydowała 
umiejętność podporządkowania się warunkom dyktowanym przez rynek, 
musiała – ze względu na własną specyfikę – zagwarantować sobie pewną 
swobodę ekonomiczną. Dopiero uznanie pewnej niezależności opery od za-
sad rynkowych i uznanie jej wartości jako instytucji artystycznej umożli-
wiło Metropolitan Opera osiągnięcie prestiżu i pozycji, jakimi zaczęła się 
cieszyć w XX wieku.
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American opera wars: an early history 
of The Metropolitan Opera in the times of Adamo Didur

Summar y: The paper outlines the background of Adam Didur’s career in The Metro-
politan Opera (House) in New York, describing its early history and so called “opera 
wars”, that defined its character and managing style. Opera in the United States initially 
was perceived as a non-American genre. Associated with European and elitist culture 
was not supported by wide American audience. Only immigrants from Italy and Ger-
many could be treated as its natural popular base. The New York Academy of Music, 
founded in 1854, was a stronghold of old American aristocratic families that fiercely 
defended its character and elitism. In 1883 The Metropolitan Opera was founded as an 
opera house owned and welcomed by members of new American elites, representing 
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a rapidly developing world of mass industry. The first American opera war ended in 
1886 when The Academy of Music was closed. The first years of The Metropolitan Opera, 
after management of Leopold Damrosch, were called “German seasons”. Managers such 
as Maurice Grau or Heinrich Conried focused on promoting “star system” in opera. It 
led to the second American opera war, which The MET fought against The Manhat-
tan Opera Company, under Oscar Hammerstein’s management. The MOC addressed it 
repertoire to the wider audience and introduced operas sang in English. In 1898 Guilio 
Gatti-Casazza and Arturo Toscanini took over entrepreneurship of The MET, starting 
its first period of history as a leading opera house in the world. In 1908 Adam Didur 
debuted in The MET, singing the part of Mefisto in Charles Gounod’s Faust.

Key words: Adam Didur, social-economy history of opera theatre, American “opera 
wars”, managing style, The Metropolitan Opera, Leopold Damrosch, Heinrich Conried, 
Giulio Gatti-Casazza, Arturo Toscanini, The Manhattan Opera Company, The New York 
Academy of Music


