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LEOS JAN I ĆEK o PRZYSZŁOŚCI OPERY 

Tnyma1u się mocno kor:ieni mep;o aarodu, 
dla.tep;o rosnę i nie polep;aę! 

LEOS JANACEK 
W 1927 roku Berlińska Opera Miejska zwróciła się do 

wybitnych kompozytorów z prośbą o zajęcie stanowiska wo
bec ogólnie wówczas panującemu mniemaniu jakoby opera 
straciła podstawy do egzystencji jako dzieło sztuki. 

Leos .Jaina~ek n pytanie ankiety : „Co pan sąd2.i o moż

liwościach rozwoju opery we współczesnym świecie" dal 
odpowiedź, którą opublikowano w roczniku Opery Państwo
wej i Opery Miejskiej w Berlinie w 1928 roku: 

„Wątpić w rozwój opery, to znaczyłoby wątpić 
w rozwój ludzkiego ducha, w rozwój myśli człowie
ka. Któż byłby tak szalony, aby próbować zatrzymać 
promień światła? Można go uchylić, rozdzielić na ko
lory tęczy, można odbić w lustrzanej tafli, ale i tak 
będzie mknął w nieskończoność ... Tak samo i dźwięk 
.„ zwiążę go w akord wzruszenia - wymknie się, 
nabierze barw z kosmosu; uchwycę go w myślach„. 
nie traci swego brzmienia, choćby akordów było nie
skończenie wiele„. W ilu instrumentach dźwięk jest 
uwięziony i zapomniany - milczy, drzemie i nikt nie 
wie, kto go obudzi? Rozpada się, ale nie znika -
nie ma końca. Ja sam zbudziłem głos uśpionej har
fy„." 

• 

Malarz Frantisek Odruśek powiedział kiedyś do 
mnie: „Wiele dzieł malarskich pozostaje dla mnie 
niezrozumiałymi .. . " 

Powiedział: ,Niezrozumiałymi"! 
Jedna brama w sztuce pozostaje zawsze otwarta: 

brama uczucia. W wir uczucia wplata się odważnie 
postęp muzyki. Raniąc lub łagodząc - zawsze zwią
zany jest z uczuciem człowieka. 

Jeśli uchylisz się przed fenomenem postępu, zo
staniesz zgnieciony, ale i tak musisz spotkać i po
znać drogi postępu. Nawet powalony, obejrzawszy się 

w kierunku postępu, poczujesz przypływ nowej krwi 
i poczujesz siłę zmartwychwstania. Nie ma bowiem 
innej drogi, jak droga postępu i rozwoju. 

Żaden człowiek nie może uciec od ludzkości i od 
świata . Cóż jest w sztuce potrzebne - związać się 
z ludzkością i światem, czy też od nich stronić. Ja 
czerpię z nich siłę twórczą; nic słuszniejszego, jak 
związać się z nimi n ierozerwalnie . 
Chciałbym związać się moimi dziełami ze współ

czesnością. Ale chciałbym też mieć możność roze
rwania tych więzów, wyzwolenia się z nich, jeśli by 
mnie zatrzymywały i wiązały z mijającą przeszłoś
cią. Chętnie bym wziął do ręki pióro nasycone je
dynie moją boleścią; ostre, abym mógł nim ugodzić, 
boleść dodać do boleści, radość do radości, niedolę 
nałożyć na niedolę złość do złości, miłość wzboga
cić miłością; abym mógł rzec : To jest tylko moje 
dzieło - moje dla nikogo. 

Przekleństwo rozwoju muzyki ma swoje korzenie 
w tym, iż jeden drugiemu wydziera muzyczny wy
raz. W zamęcie i chaosie posiadania własnej muzy
ki, w nieprzeniknionym wirze zamykanych przed 
innymi światów, przewalają się dzieje muzyki przez 
wieki. Królują tu Palestrina, Beethoven, Mozart tuż 
obok dźwiękowego śmiecia - i nie ma żadnego Bo
ga , który by swym głosem rozdzielił ziemię od rno-
rza. 

Dr LEOS JANACEK 
Pod Hukvadly 20.IV.1927 



JAROSLAV SEDA 

JĘZYK MUZYCZNY LEOSA JANAĆKA 
Jana~ek, w his torii muzyki czes kiej pierwszy po Smeta 

nie i Dvofak u, zrozumiał w !Pełni warto~ć ludowości w tu
ce jako kontynuator Smetany , jako twórca , który n ie na
śladuje, lecz wżywa się w ducha muzyki ludowej. Nie było 

większego mawcy pieśni lud u morawskiego. Zbierał je, wy
dawał, pisał o nich, harmonizował je w sposób wyjątkowo 
trafny i oryginalny; nade wszystko jednak wsłuchiwał się 

w nie, w ich wyrazistość rytmiczną , w konstrukcję melodii 
z podniecaj ącymi interwalami starych skal. Ducha ich po
jął wyśmienkie. 

Podobnie wchłaniał w siebie melodyczne pierwiastki in
tonacji mowy. Upajał się wprost dialektem swych rodzin
nych północno-wschodnich Moraw, który w uszach jego 
brzmiał jak muzyka. Wyraził to ba rdzo pięknie w jednym 
z udzielonych przez siebie wywiadów: „Tak mi jakoś dziw
nie było, gdy ktoś odezwał się do mnie; moglem nie zro
zumieć nawet sensu wyrzeczonych słów , ale ta gama tonów. 
Z miejsca wiedziałem, co się w tym człowieku dzieje -
wiedziałem, jak czuje. czy kłamie , czy jest zdenerwowany, 
a kiedy tak mówił ze mną - mogła to być najzwyklejsza 
konwencjonalna rozmowa - wyczuwałem . słyszałem, jak 
płacze w duchu. Tony, intonacja mowy ludzkiej , jak zresztą 
każdego żyjącego stworzenia w ogóle sk rywały dla mnie 
największą prawdę. No i proszę : okazało się, że właśnie to 
było w moim życiu niezbędne". 

Punktem wyjścia przy kształtowaniu stylu muzyczno-dra
matycznego było dlań badanie żywej mowy. W jego notat
niku intonacji mowy energiczną ręką na gorąco uchwycone 
zostały motywy z języka sprzedawców ulicznych, gazeciarzy, 
robotników, konduktorów kolejowych, kelnerów, dzieci, tak 
jak zasłyszał je na brneńskich placach, na ulicach, na wy
kładach, gdziekolwiek by się znalazł. Lecz także śpiew pta
ków, plusk strumyka, szum deszczu, szelest trącających się 

ździebeł trawy. świst wiatru, wszystko co tylko brzmiało 

w przyrodzie, przyciągało jego uwagę. Równie s~czególowo 
badał charakter dźwiękowy ludzkiego śmiechu i płaczu. Swe 
pomysły melodyczne starał się ustalać bezpośrednio. Zapi
sywał je na wszystkim, co akurat było pod ręką: na kar
tkach notesu , na programie teatralnym, na mankiecie ko
szuli, pokrywał nutami gazety, widokówki lub czytaną wlaś 

nie książkę . 

Intonacje mowy miały ogromne znaczenie dla języka mu
zycznego Jana(:ka . Zarzucił konstrukcję melodii w sensie 
romantycznym i przeszedł do indywidualnej inwencji me
lodycznej przez stosowanie krótkich, wyrazistych motywów, 
porywających niepowtarzalnośc ią swego wyrazu i zapada
jących głęboko w pamięć . Intonacje mowy były dlań drogo
wskazem dla osiągnięcia realistycznej prawdziwości języka 

muzycznego Nie przejmował ich niewolniczo, nie kompli-

kowal ich melodyjnego toku, jak mu zarzucała kry tyka, 
lecz sty lizował oraz przetwarzał w ich duchu , opierając się 

na sile swej wyjątkowej fantazji dramatycznej. 
Janal:ek uczył się od swych rodaków rzeczowości i zwięz

łości. Sam też był taki z natury. „Krótko i węzłowato , pa
nowie !"- zaczynał zazwyczaj rozmowę. Rzeczowość ta od
zwierciedla się w pełni w jego ekspresji muzycznej w na j
wyższym stopniu la pidarnej i zwięzłej. Motyw składa się 

u niego zaledwie z kilku pojedynczych tonów, bez wypeł
nień harmonicznych, bez zbytecznych upiększeń. Wszystko 
jest w nim wypowiedziane w sposób treściwy i okreś lony. 

Jest jak na jbardziej konkretny. 
W twórczości Janal:ka nie brak również zachwycających 

inspiracji liryczno-melodycznych, w których pozostanie na 
zawsze żywy, pomimo iż , na niektórych kartach jego dzie
ła ząb czasu Pozostawi swój ś lad " . U Janal:ka-melodyka 
w iele jest jeszcze do odkrycia. W operach „Jenufa" i „Ka
lia Kaba.nova" śpiewa wszystko. Nawet w króciutkich zda
niach, które przebiegają w dialogu ot tak tylko od niechce
nia, wznosi się czarująca melodia. A cóż dopiero mówić o 
tych prawdziwych falach melodycznych w których wszys
tko kipi to żarem, to tkliwością , słodyczą i namiętnością. 

W jak najściślejszym związku z plastycznością, prostotą, 

wyrazistości ą, łatwością zapamiętania i konkretną treścią mo
tywu, pozostaje również strona ry tmiczna Jana(:kowej mu
zyki. Jest uderzająco żywa , w niektórych momentach aż 

wyzywająco ostra w swej szorstkiej prostocie. Również i ona 
odzwierciedla rytm, jakim pulsuje życie stron rodzinnych 
Jai:1aćka, intonację dialektu ich mieszkańców . tempo las
skich tańców ludowych. Janal:ek lubił asymetrię rytmiczną , 

polirytmiczne łączenie taktów mieszanych, przesuwanie ak
centów na słabą część taktu, częste stosowanie taktów nie
parzystych, nagłe przejścia od tempa gwałtownego do umiar
kowanego i tym podobnie. 

Harmonia jednak w muzyce Janal:.ka przy całej swej e>ry
ginalności pozostawała przez długi czas stosunkowo nieskom
plikowana, zadowalając się trójdźwiękami i czterodźwięka
mi, a tylko w wyjątkowych wypadkach sięgając do pięcio

dźwięków, akordów kwartowych oraz skali całotonowej . Do
piero w późnych jego utworach, a zwłaszcza w ostatnich 
operach, pojawiają się często złożone akordy, pięciodźwięki 
i sześciodźwięki, równolegle pochody trójdźwięków z małą 
sekundą i skale kościelne. Mimo to jednak dla Janal:ka cha
rakterystyczna pozostanie harmonia czysta, naturalna i ciep
ła, połączona z oryginalnie pojmowanym charakterem psy
chologicznym tonacji. 

Forma kształtowała się u Janal:.ka sama, pod naporem 
uczuć wypływających z bezpośredniej reakcji na rzeczywis
to 'ć. Rozumowe rozważania na ten temat były mu obce. 



Impuls życiowy zostaje u niego wcielony w motyw, który 
brzmi uparcie n iezm i niony lub tylko nieznacznie urozma 
icony wariacjami tatk dlugo, jak d ługo trwa dana sytuacja, 
po czym dopie ro zostaj e wymieniony przez motyw nowy. 
Archi tektura dz.iela powsta je u J a nacka wlaśnie w drodze 
tego współrzędnego procesu. Nie ma ona w sobie m onum en
talności konstruktywnej w sensie monumentalności klasy
cyzmu, lecz kipi ży ciem, porywa i ujarzm ia . 

Zupel-nie s:1.czególn y był pog ląd J ana e'.:k a na stylizację : je
go styl fortepianowy jes t konsekwen tnie umoty wowany 
i śpiewny. Fraza muzyczna opiera s ię z zasady na jednym 
krótkim m otywie, którego kantylenę - co jest dlań bardzo 
charakterystyczne - prowadzi i ustawiczni dynamizuje 
ostra figura głosu średniego w szesnastkach lub trzydzies
tkach dwójkach . Utwory kam raln , orkiest r owe i operowe 
st ylizuje Janacek w ten sposób, że m y ·1 wynurza się sko ja-

rzona już od razu z dźwiękiem określ onego instrumentu 
muzycznego i w innej szacie instrumentacyjnej, z uwagi 
na treść utworu, jest nie do pomyślen ia . 

Również technika instrumentacyjna Janacka związana jest 
z jego poglądem na stylizacj ę. Każdego, kto spojrzy na par
ty tury dzieł będących szczytowym osiągnięciem kompozy
tora , zadziwi jego upór i bezwzględność - in trumenty wy
korzystane do os tatnich gran ic technicznych możliwości gry, 
zawsze brak ton ów średnich , w szystko porozrzucane po pię
ciol iniach w osobliwych kombinacjach instrumentów. Czę
sto nasuwa się myśl - niepodobna, by to mogło brzmieć! 
Ale utwór b rzmi, a orkiestra gra i to w sposób zadziwiająco 
pełny i barwn. , jest niekon wencjonalna, t rochę kanciasta 
i szorstka, ale zdolna do najsubtelniejszych odcieni wyr azu. 

I 7 
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Rękopis fragmentów par tytury .. Jenufy'' 

J AROSL V SEDA 

Szkoła huk valdzka, gdzie 3 lipca 1854 roku urod ził się 

Leoś .lanal'ek 



J OZEF K ŃSKI 

Z DZIEJÓ\\ CZESKIEJ OPEROWEJ TWÓRCZOŚCI 
O ile czeska muzyka symfoniczna i kameralna rozwinęła 

się wcześnie i szybko stanęła na wysokim stosunkowo po
ziomie, o tyle twórczość operowa przez długie lata pozosta
wała jedynie w za lążkach. Pod koniec XVIII wieku niektó
rzy spośród czeskich kompozytorów, przede wszystkim Jo
sef Myślive{:ek, zabierali s ię do pisania oper, były to jednak 
dzieła utrzymane w stylu włoskim. 
Twórczość tych kompozytorów miała raczej „kosmopoli

tyczny" charakter - żyli oni zresztą przewamie poz.a gra
nicami kraju, tworząc nawet szkołę kompozytorską znaną 

w historii muzyki pod nazwą Szkoły Mannheimskiej. 
W pierwszej połowie XIX wieku pisał czeskie już rdzenne 
opery Frantisek Skroup, nie zyskały one jednak większego 
znaczenia. 

Dopiero Bedtichowi Smetanie przypadła rola autentyct.
nego twórcy narodowego kierunku w muzyce czeskiej. 
Trudna była misja pioniera, który w ojczyźnie swej długo 

nie mógł znaleźć zrozumienia, ani odpowiedniego poparcia 
dla swej pracy, a na odwrót - znalazł wielu przeciwników 
hamujących jego działalność. Pełne zrozumienie i szacunek 
zdobył natomiast, jak to się nieraz zdarza , poza granicami 
swego kraju. Ferenc Liszt, zapoznawszy się z utworami 
Smetany, nie szczędzH mu słów uz.nania, poparcia u wydaw
ców, a nawet pomocy materialnej. Wielkim szacunkiem ota
czano Smetanę również w szwedzkim mieście Goteborg, 
gdzie przyjeżdżał kilkakrotnie na dłuższy czas i wywarł sil
ny wpływ na życie muzyczne tego miasta jako pianista, 
dyrygent i pedagog. Występy Smetany w Goteborgu cieszy
ły się niezwykłym powodzeniem i Szwedzi namawiali go 
gorąco, by pozostał u nich na stale. Jednakże surowy klimat 
północnej krainy okazał się szkodliwy dla młodej żony Sme
tany. Prócz tego tęsknota za krajem ojczystym i - być 

może - poczucie ważności swej misji jako czeskiego kom
pozytora narodowego sprawiły, że opuścił Szwecję, choć wie
dział, że w kraju czekają go kłopoty i troski materialne 
oraz ciężka walka o słuszność swoich idei. Smetana wybrał 
tę walkę na samotnym przez długi czas stanowisku; walkę, 

klóra w końcu przyniosła mu zwycięstwo, a w ślad za tym 
cześć i uwielbienie calego czeskiego narodu. 

W bogatym i wszechstronnym dorobku twórczym Be
dricha Smetany najważniejszą może pozycję stanowią ope
ry w liczbie ośmiu - wszystkie oparte na narodowej tema
ty·ce i przepojone duchem ludowej czeskiej muzyki. Spośród 
nich szczególną popularność zdobyły sobie komedie rodza
jowe - „Pocałunek", „Dwie wdowy", a przede wszystkim 
„Sprzedana narzeczona". Mniej natom iast znane są - zwła~

cza poza granicami Czechosłowacji - historyczne opery 
Smetany: ,,Brandenburczycy w Czechach", „Libusza" i „Da
libor". Nie świadczy to jednak o ich mniejszej wartości. 

gdyż np. „Dalibor" jest niewątpliwie jednym z najświet

niejszych dziel Smetany. 
„Od czasów „Niemej z Porlici" - p i sał muzykolog Zdenek 

Nejedly - nie powstało dzieło tak silnie pałające rewolu
cyjnym żarem jak ,Dalibor"„. 

Istotnie - operę swą pisał Smetana w latach 1866-67, 
to jest w okresie szczególnie intensywnej walki czeskiego 
narodu o swoje prawa i o sprawiedliwość społeczną. Bar
dzo wyraźną więc wymowę miał iakt, że tytułową postacią 
uczynił Smetana na pół legendarnego rycerza z XV wieku, 
który podczas buntu przeciw bezprawiu możnowładców opo
wiedział się po stronie uciskanego ludu. 

Drugim wielkim kompozytorem czeskim epoki narodowej 
był młodszy od Smetany o lat 17, bo urodzony w roku 1841 
Antonin Dvorak. Zainteresowania jego skupiły się głównie 

na muzyce symfonicznej i kameralnej . Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że Dvofak jest także autorem aż dziesięciu oper 
o różnorodnym charakterze - oper history1cznych1 komicz
nych, baśniowych i innych. 

Do najświetniejszych należy „Rusałka' ', osnuta na tle lu
dowej legendy. Legenda ta nie jest zresztą wyłącznie włas
nością czeskiego ludu, gdyż podanie o rusałce, czy też sy
renie - mieszkance morskich głębin i jej nieszczęśliwej 

miłości do rybaka lub królewicza - rozpowszechniona jest 
w najrozmaitszych wariantach wśród ludów słowiańskich 

i skandynawskiich. 
Symfoniczne, kameralne i operowe dzieła Dvofaka zjed

nały mu wielką sławę wśród muzyków i melomanów na 
całym świecie. Ale największą popularność i to wśród ludzi 
często nic z muzyką nie mających wspólnego przyniosło mu 
n ie żadne z wielkich dziel, lecz skromny utwór - „Humo
reska". Podobnie stało się z innym wybitnym kompozyto
rem czeskim XIX wieku - Zdenkiem Fibichem. Jego „Po
emat" doczekał się niezwyklej wprost popularności na ca
łym świecie, ale mało kto wie, że autor tego „Poematu" 
jest również twórcą szeregu poważnych dzieł symfonicznych, 
kameralnych i fortepianowych , a także siedmiu oper, wśród 
których wyróżnia się zwłaszcza „Narzeczona z Messyny". 
Jest to opera na pół historyczna, występują bowiem w niej 
znane z historii postacie, treść jednak nie opiera się na 
żadnym historycznym wydarzeniu. Akcja opery toczy się 

przeważnie w Hiszpanii. 
Smetana, Dvofak i Fibich należeli do tak zwanej naro

dowej szkoły, działającej w drugiej połowie XIX wieku. 
Ogniwo przejściowe pomiędzy nim i a młodym pokoleniem 
czeskich kompozytorów stanowi twórczość Josefa Bohuslava 
Foerstera. Syn profesora Konserwatorium Praskiego mło
dość spędził w stolicy Czech, później przez szereg lat prze
bywał w Hamburgu i Wiedniu działając jako kompozytor, 



krytyk muzyczny i pedagog, aby po odzyskaniu iEWO<lleg
lego czechosłowackiego państwa w 1918 roku powrócić do 
Pragi i jako przedstawiciel drugiej już generacji r odu Foer
sterów objąć stanowisko profesora kOnserwatorium. 
Na przestrzeni dziewięćdziesięciu dwóch lat swego życia był 
on świadkiem wielu zmieniających się epok, stylów i kie
runków w m uzyce - od momentu zwycięstwa neoroman
tyzmu aż po muzykę ćwierćtonową i dodekafonię. 

Muzyka F oerstera wywodzi się z tych samych źródeł na
rod<>wej twórczośc i, co dz ieła Smetany czy Dvoraka, jed
nak jej charakter jest wyraźnie odmienny. Więcej w niej 
mistycyzmu i uduchowienia, a mniej bezpośrednich wpły

wów czeskiego folk loru. 
Spośród sześciu oper Foerstera największą popularność 

zyskała sobie „Ewa", która wraz z „Sarką" Fibicha i „Psio
głowcami" Kovafovica wspólnie zdobyła pierwsze miejsce 
w konkursie na nową czeską operę, rozpisanym przez dy
rekcję praskiego Teatru Narodowego w 1896 roku i została 
uroczyście wystawiona w dniu 1 stycznia 1899 roku. Mate
riału do libretta dostarczyła Foersterowi sztuka teatralna 
pod tytułem „Gazdinaroba" Gabrieli Preissovej, której inna 
sztuka „Jej pasierbica" dostarczyła JanaCkowi tematu do 
„Jenufy" - o czym za chwilę. 

Do wybitnych postaci modernistycznego kierunku w mu
zyce czeskiej, pozostającego zresztą pod silnym wpływem 
francuskiego impresjonizmu. należał urodzony w 1870 ro
ku Viteslav ovak, uczeń Dvoraka, autor wielu dzieł ka
meralnych, pieśni i poematów symfonicznych, a także pię

ciu oper. 

Stary Teatr w Brnie, gdzie odbyły się prapremiery oper: 
„Początek romansu" i „Jenufa" (,.Jeji pastorkyna") 

Najznakomitszym wszakże przedstawicielem tego nurtu, a 
zapewne i w ogóle najświetniejszym morawskim twór-
ą w początkach naszego stulecia sta.ł się Leoś Jana~ek. 

Obok szeregu dzieł symfonicznych, kameralnych, chóralnych 
oraz solowych pieśni, jest on również twórcą jedenastu 
oper. Najsławniejszą z nich jes t bez wątpienia wspomniana 
tu j uż „Jenufa", posępny dramat z życia morawskich chło
pów, który wystawiony w 1904 roku w Brnie, a w dwa
naśc i e lat później na scen ie Narodowego Teatr u w P radze, 
stał ię sensa cją w ówczesnym repertuarze operowym. Na
stępne zaś po „Jenufie" miejsce wśród oper Janacka zaj
muje niewątpliw ie „Katia Kabanova". 

Sympa tie J a.nacka dla Rosj i i rosy jskiej sztuki oraz głę
bokie wrażenie , jakie kompozytor wyniósł z podróży d 
tego kraju, niejednokrotnie znajdowały wyraz w jego twór
czości. Wystarczy wymienić poemat symfoniczny „Taras 
Bulba" , operę „Z martwego domu", opartą na utworze Do
stojewskiego, czy też potężną „Mszę glai;:olicką", wykorzystu
jącą motywy muzyki cerkiewnej. Do tych dzieł o rosyjskiej 
tematyce należy także powstała w latach 11119-1921 „Katia 
Kabanova". Pierwsze projekty tego dzieła zrodziły się w u
myś le .J a:!la~ka prawdopodobnie jeszcze podczas podróży p& 
Rosji w roku 1896. Wtedy też zapewne zainteresował się on 
bliżej sławnym dramatem Ostrowskiego „Burza", w którym 
na przykladzie małego miasteczka nad Wołgą tak wspaniale 
odzwierciedl i ł się wycinek życia dawnej Rosji. 

JÓZEF KAŃSKI 

,,Tylovo Divadlo" w Pradze 



WOJCIECH DZIED SZYCKI 

TWÓRCZOŚĆ OPEROWA LEOSA JANAĆKA 
W dziejach literatur operowej twórczość Leo5a 

.Janacka zajmuje zupełn ie wyjątkową pozyc ję. Uro
dził się w epoce bujnego r ozwoju muzyki r omantycz
nej w 1854 roku i większość jego niezwykle czyn
nego i twórczeg o życia przypada na wiek X IX , 
zasadniczo jedn ak najważniejsza część jego dorobku 
twór czego powstała w wieku XX i cechy stylis
tyczne jego dzieła daleko wykraczaj ą poza konwen
cję romantycznej a nawet neoromantycznej opery. 
Inspirację czerpał z folkloru . Wieloletnie, niezwykle 
drobiazgowe studia nad ludową pieśnią mora wską, 
przeprowadzane wspólnie z dyrektorem gimnazjum 
w Brnie, zapalonym zbieraczem muzycznego folklo
ru , Franciszkiem Bartosem ; badanie m owy codzien
nej ludzi z różnych środowisk, analiza najsubtelniej
szych odcieni i barw dźwięku poszczególnych zgłosek 
właściwych ludowej gwarze, dociekliwe tropienie 
niecodziennych zwrotów melodycznych i rytmicznych 
mowy ludzkiej, śledzenie intonacj i, ekspresji mowy 
w chłopskich dialektach, pozwoli ły .Janackowi na 
zastosowanie w operze charakterystycznej melodii 
recytowanej według gwary ludowej, czy też mowy 
codziennej i na uzyskanie zupełnego podobieństwa 
melodyki śpiewu do rytmu i melodyki zwykłej mo
wy. Łączy się z tym zupełnie oryginalny rysunek 
motywiczny i rytmiczny, niezwykle bezpośredni i su
rowy, ale zachwycająco prosty i szczery wyraz jego 
muzyki. 
Urodził się na wschodnim krańcu Moraw, na pograniczu 

morawsko-śląskim, we wsi Hukva ldy, l eżącej w krainie Las-
ko. Dziadek i ojciec byli nauczycielami. Ra:i:em z czterna

ściorgiem rodzeństwa pod ręką ojca i niezwykle wrażliwej 
na muzykę matki, Amalii. Leos w chórze hukvaldzkicgo 
kościółka uczył się ludowych morawskich pieśni kościelnych. 
Mając 11 lat zarabiał już na swoje utrzymanie, śpiewając 
w chórze kościelnym w Brnie, gdzie organistą był przyjaciel 
ojca Leosa , z.nany wówczas kompozytor Pavel Kfizkovsk i. 
Ucząc się w gimnazjum brneńskim sam udzielał lekcji mu
zyki, a później uczęszczając na kursy języka czeskiego i li
teratury w uniwersytecie w Brnie wykładał w tej samej 
uczelni zasady muzyki. W 1874 roku pojechał do Pragi na 
studia muzyczne w praskiej szkole organowej. Po 2 latach 
objął - zdawszy chlubnie egzaminy z gry na organach, 
improwizacji, gry na fortepianie i ze śpiewu - posadę na
uczyciela muzyki w brneńskim instytucie pedagogicznym . 
Na dalsze studia mu:i:yczne wyjechał w roku 1879 do Lipska 
i Wiednia i wraca stamtąd do kraju z pierwszymi kompo
zy cjami na skrzypce, fortepian , z cyklem pie 'ni. W 1881 ro
ku żeni się z niestrudzoną towarzyszką całego życia, córką 

dyrektora instytutu pedagogicznego, Zdenką Schulzovą. To 
ona właśnie gromadziła i starannie przechowywała rękopi

sy dzieł sw ojego męża, k tóry lekkomyślnie trwonił je i r oz
rzuc a ł w każdym miejscu pobytu. W tym samym czasie 
Jan acek współdzia ł a ł przy założeniu słynnej brneńskiej szko
ły organowej, której jest później dyrektorem prze:i: 38 lat. 

Studia nad mową ludzką i wybitne zamiłowanie 
do teatru· sprawiły, że .Janacek cały swój ta lent 
i trud życia poświęcił oper ze. „Lasske tance", wspa
niałe cykle pieśni ,Pamiętnik zaginionego", orato
rium „Wieczna ewangelia'', monumentalna „Msza 
głagolicka" i dziesiątki innych utworów symfonicz
nych, oratoryjnych, kameralnych, wokalnych, pomi
mo ogromnej popularności , jaką się cieszyły i nadal 
się cieszą na całym świecie , stanowią jedynie opra
wę wielkiego dzieła życia morawskiego twórcy, ja
kim są jego opery. W operach bowiem przejawił się 
w pełni nowy styl muzyki dramatycznej .Janacka, 
opartej na teorii intonacji. Pisał muzykę głęboko 
emocjonalną, wspaniale charakteryzującą postacie 
dramatu, ich uczucia i działania, do libretta tworzo
nego po większej części prozą. Prawda sceniczna, ja
ko artystyczne odtworzenie prawdy życiowej, stano
wiła podstawę niezwykle osobistego i niepowtarzal
nego stylu operowego .Janacka. 

Napisał 10 oper o różnych tematach, które dobierał 
niesłychanie starannie, czytając stosy literatury pięk
nej, poezji, librett, rozpraw o języku. Wśród niezre
alizowanych tematów znalazły się m.in. „Anna Ka
r nina" i , Żywy trup" Tołstoja „Sonata anielska" 
Merhauta, „Ondras" Chamrada, „Dziecko" Salda ... 
Każde dzieło operowe rodziło się w nieustannych 
wątpliwościach, każde nieomal było kilkakrotnie 
przerabiane i korygowane. Pierwszą operą Janaćka 
była „Sarka", której libretto oparte zostało na zna
nym ludowym podaniu czeskim, stanowiącym rów
nież temat poematu symfonicznego Smetany i opery 
Zdenka Fibicha . Pierwszą wersję „Sarki' kompono
wał Janacek w 1887 roku, póżniej przerabiał swoje 
dzieło trzykrotnie w roku 1888 1918, 1923 - aż 
wreszcie odbyła się premiera w Brnie w 1925 roku. 
W ,Sarce" znać wpływ Dvofaka, ale ponad zapo
życzoną stylizację przebija się już indywidualność 
muzyki wokalnej Janacka. Premiera zresztą miała 
miejsce już w czasie, gdy Janacek ugruntował swo
je stanowisko w teatrze operowym kilkoma wybit
nymi dziełami - a przede wszystkim „Jenufą" i „Ka
tią Kabanovą' '. Zanim jednak oba te dzieła ukazały 



się na scenie w roku 1891 powstała opera „ Początek 
miłości" do libretta znanej literatki Gabrieli Preis
sovej. Jej też pióra było libretto prozą do kompono
wanej w la tach 1894-1903 genialne j „Jenufy" . 

Historia pow t ania tej opery jest niezwykle d ram atyczna . 
Znużony wyczerpującą pracą pedagogiczną i utr udzony zbie
raniem i wydawaniem wespół z F r a nciszkiem Bartośem 

pieśn i l ud owych z Vnorovy, Veseli i Velka na Morawach, 
gdzie rozgrywała się akc ja opery , Janaeek z t rudem wiążąc 
koniec z końcem, pisał dr ugi i trzeci akt „J enufy" w tra
gicznych okolicznościach - umierała jego ukochana có rka 
Olga. W swych wspomnieniach pisze J an acek : „«Jenufę , p rze
wiązałbym najchętniej długą czarną wstęgą choroby i ból u 
i skarg mojej córki Olgi i chłopczyny Vladimira". Do trum
ny cór ki włożył rękopis modlitwy Jenufy z Il aktu opery 
i dopisał do n ie j: „A jednak wierzę !" . 

„Jenufa" została wystaw iona w Brnie i n ie została zro
zumiana przez publiczność n ie przygotowaną do odbierania 

nowej muzyki. Walka o wysta wienie największego dzieła 

.Janacka w Narodowym Teatrze w Pradze przypomina wal
kę Moniuszki o wystawienie „Halki" w warszawskim Te
atrze Wielkim. W reszcie „Jenufę" wystaw iono w Narodnym 
Divadle w roku 1916 i od razu zdobyła serca nie tylko 
wszystkich Czechów, lecz również wkrótce święciła ogromne 
t r iumfy w Wiedn iu, Kolonii, Frankfurcie, Berlin ie, Nowym 
Jorku. Dziś nie ma chyba teatru operowego na świecie, 

w którym nie grano by Janackowej „Jej pasier bicy" - jak 
w oryginale nazywa się słynna „Jenufa" . 

W „Jenufie" Janacek zastosował styl wokalny oparty na 
intona cjach potoczne j mowy, wiążący nierozłącznie tekst 
dramatu z muzyką. „W okr esie, w k tórym powstawała „J e
nufa" - pisał późn iej Janacek - wgryza ł em się w intona
cję mów ionych słów„. Piękno, trafność i samowystarczalność 

ich wyrazu napełniała mn ie cichą rad ośc ią . Wnikałem dużo 

głębie j w duszę człowieka , k tórego mowy nasłuchiwałem 

poprzez intonację słowa ". 



W 1904 roku Janacek pisał nową operę „Przeznaczenie". 
Niestety, słabe libretto Fedory Bartosovej , opi sujące histo
rie: życia kompozytora Zivnego, nie dorastało do niesłycha
nie interesującej mu-zyki Jan acka. 

Później nastąpił jakby zwr ot w twórczości J arnic
ka. Tragiczne dzieje bohaterów swoich dzieł zamie
nił na ironiczną satyrę fantastyczną w operze o „Wy
cieczkach pana Broucka" na księżyc i do XV w ieku. 
Po tym intermezzo satyrycznym wrócił Janacek w 
rejony dramatu. Jeszcze w 1896 roku, w czasie wy
cieczki do Rosji, kompozytor zachwycił się literaturą 
rosyjską i postanowił napisać operę do libretta osnu
tego na t le jednego z wielkich dzieł Tołstoja, Dosto
jewskiego lub Ostrowskiego. W listopadzie 1919 roku 
zaczął pracować nad operą „Katia Kabanova", opar
tą na słynnym dramacie Aleksandra Nikołajewicza 
Ostrowskiego „Burza" . Libretto napisał kompozytor 
sam, operę ukończył w lutym 1921 roku. Opera zna
komicie oddawała atmosferę dusznego środowiska 
drobnomieszczańskiego w małym prowincjonalnym 
miasteczku carskiej Rosji nad fatalistycznie, nieustan
nie płynącymi wodami Wołgi. Piękno melodyczne 
muzyki Janacka osiąga w „Katii Kabanovej' swój 
szczyt, prześcigaj ąc nawet „Jenufę". P odziwu godna 
jest odkrywcza pasja , z jaką 66-letni kompozytor 
odsłaniał nowe drogi muzycznego dr amatu. Temat 
libretta odkrywał najintymniejszą tajemnicę jego ży
cia : wielką miłość do młode j , zamężnej kobiety, 
Kamili Stósslovej którą poznał w miejscowości 

uzdrowiskowe] Luhacovice i nieszczęśliwie kochał aż 
do śmierci. 

W lata ch 1921-1923 powstała nowa opera J nfll'ka - tym 
r azem bohaterem jej była. .. Liska Chytruska. ,.Prihody 
Li~ky Bystrouśky" to czar ująca pr zygoda muzyczna w krai
nie myślących zwierząt. Humor podszyty lekką melancholią 

wypływaj ącą z wiek u kompciz tora, po-zwolił Janfu~kowi 

powrócić do krainy czystej radości. 

Po zakończeniu „Lisky Bystrousky" kompozytor wybra ł się 

na odpoczynek do Strbskeho Plesa, gdzie nie tracąc ani 
chwili czasu rozpoczął pisać fantastyczną operę opartą na 
utopijnej sztuce Karela Capka , Sprawa Makropulos' : o nie 
lizczęśliwej córce greckiego lekarza, wynalazcy cudownego 
eliksiru, który pozwalał na dowolne przedłużenie życia. 

Elina Malrropulos, zażywszy cudowny eliks ir, żyje 300 lat, 
wiecznie młoda i piękna, przeraża swoim cynizmem i bra
kiem radości życia - jak ucieleśnienie absurdalnej tezy 
o nieistnieniu śmierci. 

Ostatnim dziełem operowym Jarnicka były „Wspo
mnienia z martwego domu" do własnego libretta, 
osnu tego na tle Dostojewskiego. Opera została ukoń
czona w czerwcu 1928 roku . 12 sierpnia tegoż roku 
wielki kompozytor zmarł niespodzianie na zapalenie 
płuc . W 50-lecie śmierci wielkiego twórcy cały kul
turalny świat składa hołd Leosowi .Janackowi wy
stawiając jego genialne opery i umieszcza jąc w pro
gramach koncertowych utwory mistrza, który ponad 
wszystko ukochał prawdę życia. 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

Mendlovo. Dawny rynek w starym Brnie. W domu po lewej stronie mieszkał Leos Janal'.:ek w latach 1882-1910 

.... 
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Leo' Jana~ek i Zdenka Schulzova przed ślubem w czerwcu 
1881 roku 
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LEOS JANACEK 

KATIA KABANOV A 

Opera w 3 aktach 

libretto: kompozytor, wg „Burz " Aleksandra 
Ostrowskiego 

Prapremiera : Brno Morawskie 23.X .1921 

Akcja rozgrywa się w miasteczku Kalinow nad Wołgą 
ok. rok u 1860 

A KT I 
Odsłona 1. 

W pogodny dzień Kudriasz przechadza się z Gła
szą nad Wołgą . Nadchodzi stary Dikoj, gderząc na 
swego siostrzeńca Borysa. Po odej ściu Dikoja Borys 
w dialogu należącym do naj piękniejszych fragm en
tów opery zwierza się Kudriaszowi ze swych prag
nień i t ęsknot , mówiąc , iż najchętniej opuściłby na 
za wsze dom rodzinny i swego nieznośnego wuja, gdy
by od jego woli nie zależał spadek, jaki ewentualnie 
ma Borys otrzymać po swej babce. Dodatkowych 
udręk przysparza mu beznadziejna jak sądzi, miłość 
do Katii . 

Z p or annego nabożeństwa powraca stara Kabani
cha , a wraz z nią Tichon i Katia. Despotyczna , bu-

dząca lęk w otoczeniu, matka Tichona wydaje synowi 
rozkazy , które ten pokornie obiecuje wypełnić; za
rzuca m u , i ż ją zaniedbuje od czasu swego małżeń
stwa i że zbyt jest uległy wobec swej żony . Po jej 
odejściu Warwara czyni Tichonowi ostre wyrzuty, 
że nie umie wziąć Katii w obronę przed niesprawie
dliwością matki. 

Odsłona 2. 

Katia opowiada Warwarze o słodkich czasach swe
go beztroskiego dzieciństwa, zwierza się jej ze swych 
marzeń i snów. Duszna, przygniatająca atmosfera 
domu Kabanovów dręczy j ą , a je j romantyczne pra
gnienia n ie znaj dują zaspokojenia w obcowaniu 
z zawsze zajętym i trwożliwie uległym matce mę
żem . 

AKT II 

Odsłona 1. 

Stara K abanicha czyni Kati i wyrzut y za jej zbyt 
chłodny stosun k do męża, twierdząc , że młoda mał
żonka powinna by przynajmniej dla przyzwoitości 
udawać miłość , skoro jej nie czuje. P o odej ściu Ka
banichy Warwara daje Katii klucz od ogrodowej fur
t k i, mówiąc że j eżeli spotka „jego" - nie wymie
niając przy t ym żadnego imienia - to mu powie, 



Leoś Jana~ek w latach tworzenia „Katii Kabanovej" 

Scena z II aktu „Katii Kabanovej" 
(Marfa Ignatiewna Kabanova i Dikoj) 
Teatr Państwowy w Brnie 

Scena z I aktu „Katii Kabanovej" 
(Tichon, Katia i Warwa ra ) 
Teatr Państwowy w Brnie 



że Katia czeka nań w ogrodzie. Młoda sprytna 
dziewczyna szybciej odgadła ta jemnicę serca mał 
żonki Tichona niż ona sama dopiero teraz bowiem 
Katia uświadamia sobie, że od dawna kocha Bory sa. 

Odsłona 2. 

Wśród nocy przy ogrodowej furtce Kudriasz cze
ka na Warwarę , z którą się tu umówił na schadzkę. 
Dziwi go nieoczekiwane nadejście Borysa, któremu 
również w tym miejscu wyznaczył ktoś spotkanie. 
Zbliża się Warwara, a niebawem nadchodzi także 
i Katia, pełna t rwogi i wewnętrznego podniecenia. 
Oboje z Borysem wyznają sobie miłość i cała scena 
staje się podwójnym duetem dwóch zakochanych, 
a tak bardzo różniących się od siebie par. 

AK T III 

Odsłona 1. 

Spacerowicze przechadzający się nad brzegiem 
Wołgi szukają w na pół zrujnowanym budynku 
schronienia przed nadciągającą burzą. Wania Ku
driasz i jego przyjaciel Kuligin oglądają zachowane 
resztki malowidła przedstawiającego potępieńców le
cących w ogień piekielny i snują rozważania na te
mat dziwnego porządku tego świata. Pojawia się Bo
rys i kompletnie pijany Dikoj. Huragan s ię wzmaga, 
wraz z nim rośnie też dramatyczne napięcie i prze
czucie zbliżającej się tragedii. Nadbiega Warwara, 
pragnąc uprzedzić Borysa, że Tichon powrócił z Ka
zania . Tymczasem Katia, dręczona wyrzutami sumie
nia, wyznaj e małżonkowi, że przez dziesięć nocy 
zdradzała go z Borysem. Słysząc jej słowa, Kabani
cha, a w ślad za nią inni stateczni mieszczanie daj ą 
głośno wyraz swemu oburzeniu . Zrozpaczona, na 
pół przytomna K atia wybiega na oślep przed siebie , 
w deszcz i wichurę; nikt jednak nie rusza się by ją 
powstrzymać albo pospieszyć jej z pomocą. 

Odsłona 2. 

W zapadającym zmierzchu niespokojny Tichon 
z pomocą Głaszy szukają zaginion j Katii nad brze
giem Wołgi . Stara Kabanicha t wierdzi, iż za tak 
wielkie przewinienie należałoby niewierną małżon
kę żywcem pogrzebać. Warwara i Kudriasz nie chcą 
dłużej znosić panuj ącej w domu Kabanovów atmo
sfery i postanawiają wspólnie uciec do Moskwy . P o
jawia się w końcu Katia, która tu, nad brzegiem sze
roko rozlanej rzeki, na próżno szukała uspokojenia 
dla swych star ganych n erwów i udręczonego sumie
nia. Po raz ostatni spotyka się z Borysem - stary 

Dikoj postanowił siostrzeńca wysłać do swego domu 
handlowego na Syberii. Bolesne skar gi ukochanej 
w , trząsaj ą serc m Borysa, n ie znajduj e on jednak 
w sobie dość siły, aby ją ratować przed opinią pu
bliczną. Gdy Borys oddala się, Katia pojm uje, że 
w tym ciasnym, opanowanym przez egoistyczne in
tere y "w iecie n ie będzie mogła dłużej żyć, i w nur
tach Wołgi postanawia znaleźć wyzwolenie od cier
pień. Za późno spostrzeżono jej czyn, za późno też 
Tichon zrozumiał, jak wielkie skarby kryło w sobie 
jej serce. Zrozpaczony, nad martwym ciałem Katii 
publicznie oskarża swą matkę o zbrodnię zabójstwa; 
jednak K abanicha nawet t eraz pozosta je nieugięta 
i n ieprzejednana. 

JÓZEF KAŃSKI 
(„Pr zewodn ik Operowy", PWN, 1978) 

Narodn e Divadlo w Pradze w latach 1903-1905 

Pogrzeb Leo5a Janal':ka w s ier pn iu 1928 roku przed Naro
dowym Teatrem w Brnie 
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Vl. Hel!er t - E. Steinhard - Histoire de la musique dans 
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ZDJĘCIA WEWNĄTRZ P ROGRAMU 

Na str. 2: Leos .Janal:ek - olej Gustava Boh ma z roku 1926 
Na str. 13: Leos Jamil:ek w roku 1916 
Na str. 16: dekora cja do IV a ktu „Kati i Kabanovej" w Teatrze Państwowym w Brnie 
Na str. 20: Leos Janal:ek - rzeźba J osefa Ladislava Sichana 
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