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JOZEF TEICil1\IA.~ 

LEOS JA.~ACZEK 
W dwudzicstq pif!lą rocznicę śmierci 

Leon Janaczek liczył 74 lata, ~dy w dniu 12 crpnia 1923 r. zmarł 
w Ostrawie. Zakończyła ię twórczość jedne o z nDJ\ • ększych pionierów 
muzyki cze kiej, twórczość, która dopiero w ·ęcl:.dwj m wicku swego autora 
zdobyła uznanie I rozglo.o;, równi ż daleko p za grnnicnm jego ojczyzny. 

Jedynie długie życie umożliw1lu Jan,1czkowl pokonnć w zystkie przed ~·
t ości, Jakie Jego pracn kompozytor ka przpz tyle 1 t napotykała. Dop1c· 
ro u schyłku żywota mó:;:I rozwinąć w zy tkle woje siły twórcze, nie
o lnbione starQŚCIQ, i stworzyć UZiE:IO p1•zcpOJOnc bo ncl\\'Cm my h j u..:;.u· 
cia oruz wielkimi twórczymi pcrspck j ~·ami przyszłość. Zajqł w l :n 
sposob miejsce szczytowe w morawskiej tradycJI muzrcz.ncj i stal się twór
cą wielkiego pt7.elomowego stylu w muzyce Cle kiej. Przez oryginalna ć 
swej inwencji muzycznej i ze względu na styl \'cl muzycznej wypowie
dzi, Janaczek w historii muzyki czeskiej zajmuje czołowe miejsce tui. ouok 
Fryderyka Smetany. 

Tylko wielka ufność do siebie amego i własnego talentu, dawnly 
szczęśliwe natchnienie długo nieuznawant'mu geniuszowi Leona Janaczka. 
Stabay, mniej wylrwaly i mniej amodzielny artysta nie ostalby ę 

w czasach, które stwarznly w:ęcej sil rozkladov. •eh niż twórczych. Jana
czek był ;celnym z tych czeskich artystów, któn• w dobie niwelowania 
kultury narodowej przez kapitalizm do poziomu kosmopoUlyc7.nej jedno
„tajno ci nie przestał wskazywać na wielką i po~żnq . ilę, tkwiącą w Ju
ńzie, 1 żył jego sprawami i bolącz!cami. Pozostawił po obie wielkie tlz do, 
które jest wprawdzie wykwitem swej doby i nosi jej znamiona ale na 
je~o realiz.nue 1 zasadach nowoczesnych muzyka cze·ka będzie się stale 
wzorować. 

Janaczek, dziesiąte dziecko kantora-muzyka w Hukwnldach na Mora
ach, już ja.ko mały chłopiec zwrócił na siebie uwagę swoim melodyjnym 

a 



głosem i znakomitym łuchcm muzyC"Znym. Jego ojclec, aby ulżyć swoim 
troskom w staraniach o liczną rodzinę, zaprowadził w 1865 r. wego Jed~ 
nastoletniego syna do kierownika chóru klasztoru berneńskie;::o Pawła 

Krziżkowskiego i wystarał się o przyjęcie Leona do konwiktu klasz.torn~ 
go. Indywidualność artystyczna Pawła Krziżkowskiego, jako kompozytora 
i dyrygenta chóru, wywarła na młodego Junaczka silny wply'''• który stał 
się następnie podnietą do j o samodzielnej twórczo ci kompozyton;k!ej. 

Pragnienie dalszej nauki zawiodło Janaczka w 1874 r. do Pragi na stu
dia do szkoły gry organowej Po powrocie do Berna staie on na czele 
życia muzycznego tego miasta, jako kierownik robotniczo-rzemieślniczego 
stowarzyszenia „Svatopluk", a na tępnie, jako dyrygent Filharmonii ,za
kłada w Bernie szkolę gry na o ganach, której zostaje kierownikiem. 
Wla 'ci wa dzlałalnosc kompozvtor ka .Junaczka zaczyna się już w roku 
1873. Początkowo poświęcał się prze vażnie twórczości wokalnej. Był jed
nak Janaczek, podobnie jak Smetana, przede wszystkim kompozytorem 
w dziedzinie muzyki programowej z wybitnymi skłonnościanu do twórczo
ści o charakterze muzyczno-dramatycznym. Opery „Szarka" do libretta 
Juliusza Zeyera i „Początek romansu" do tekstu J. Tichego ą jego pierw
szymi krokami na tej drodze. Owocem studiów nad umiłowanym przez 
Janaczka środowiskiem ludu i je u mowy było skomponowanie muzyki 
do dramatu Gabrieli Prei owej p. t. ,,Jej pa.d<?rbica" (Jenufa). Stworzył tu 
Janaczek nową melodię wokalną, która ma silny podkład w rytmice ję
zyka ludowe o i śpiewnośd mowy ludu morawskiego. ZaJto wanie nie
zwykłych i skomplikowanych środków muzyczno-<lramatycznych, tak bli
skich metodom Mussorgskiego, sprawiło, ze początkowo nie dawało s1 za
uważyć, jak dzieło Janaczka według w ·zelkict p a wideł wyrasta -z trady
cji muzycznej czeskiej i ró\\llOcze nie pozostnje w bezpośrednim związku 
z rozwojem nowocze nej muzyki światowej. 

·Następnym ogniwem w muzyczn j twórczości dramalyC7.llej Janaczka 
jest jego opera tragiczna p. t. „Kalia Kab;.inowa". Dzieło to ściśle wiąże 
się z ustosunkowaniem się Janaczka do Rosji. Był tam trzykr nle, a jego 
miłość do rosyjskiego narodu, jego literatury i muzyki przejawiała się 

w szerokiej i ofiarnej działalności propagandowej Janaczka. Ten stosunek 
Janaczka do Rosji znalazł równie.i. wyraz j w formie artystycznej. Potęzny 
riurt natchnienia, który czerpał ze studiów nad rosyjską muzyką i piesmą 
ludową, wywarł silny wpływ na jeoo pracę kompozytorską. Już w re.ku 
1886 napisal melodramat na tle utworu Lermontowa pt. „Smierc"; z ko
lei nastąpiło opracowanie orkiestralne tańca ,,Kozaczek", wiolonczelowa 
,,Powiastka o carze Berendeju" i niektóre szkice do opery na temat ,.ży
wego rupa" Tołstoja. 

Wreszcie w roku 1918 powstaje jego kompozycja na wie lką orkie trę 
sym!oniczn „Taras Bulba" w związku z opowiadaniem Goiola i „Kalia 

JAN ROMEJKO 
reżyser 
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Kabanowa" na podstawie „Burzy" Ostrowskiego. 
W tym swoim szóstym z kolei dziele operowym osiągnął Janaczek naj

doskonalSzą formę w myśl swoich 7.ałożeń o nowoczesnym dramacie mu
zycznym. 

Sześćdz1eslęcioletni mistrz dal tu syntezę wszystk1ch arty„tycznych 
osiągnięć swego talentu l pozwolił wejrzeć \' swoją duszę urtystr 1 czło

wieka, wypowiadającego ię oryginalnq mową. Utwór ten w dzicdzmic 
czeskiego dramatu muzycznego jest symbolem wnikliwego muzycznego 
wyczucia i t \'ÓrczcJ slly. Ostatecznie kończy bo~~ty wysiłek twórczy Ja
naczka dz!elo, daJące wyraz Jego głębokiemu ustosunkowaniu się do lite
ratury rosyjskiej, zrealizowanemu w posępnym dokumencie ludzkiego lo· 
su, w operze ,Z martwego domu" wedlug powieści Dostojewskiego. 

Twórczość dramatyczna Janaczka jest tak bogata, że mimo wol! przy
słania inne jego dzieła. Nic można jednak pominąć milczeniem chocby je
go poematu symfonrcznego „Blanick.a ballada" czy staroslowlań klej 
„Mszy głagolickiej·', a zwla zeza jego kompozycji do slów poety ludowe
go Piotra Bezrucza „Kantor llalfar", „Mariczku Mngdonowa" i „Siedem
dziesiąt tysięcy". Równlcż cykl pic. ni „Notatnik tego, który znikł" oraz 
nastrojowe kompozycje fortepianowe „Po 1.arosłej ści zce" i „W mgłach" 
na równi z pelnym lirycznej subtelności kwartetem smyczkowym „Karty 
intymne'' są charakterystyką ich twórcy. 

Dla muzyki czeskiej pozostanie Janaczek na zawsz vnorem wiecznie 
młodego ary ty. Twórczo c111 swoją dowiódł, że drogą twórcy jest nle
pcwstrzymany pęd naprzód, nieustanne zdobywanie. Do końca życm pozo
stał czlow1ekiem i artystą niepokonanego serca i wielkiej twórczej odwagi. 

Prz łożył z czeskiego 
dr Karol Hein eh 

IZYDOR SZABSA,1 
Dyrygent 
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KAZIMIERZ GAC 
ecenogTat 

Alicja Dankowska 

Stanisław Romański 

Weronika Pelczar 
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BURYJOWA, babka, gospodyni w 
młynie 

LACA KLEl\IB 

STE\A BURYJA 
przyrodni brac a, jej wnukowie „ 

KOSCIELNlCHA, wdo a , ynowa 
babki I:lur.rjowej 

JENUFA, j · pasierb·ca 

MŁYNARZ 

WÓJT 

Opera Leona .Jan cz a • 
(pierw ze wykonanie ' Demi 

t k ~ polski Z. Jłlcro\ I i 

- STANISŁAW ROMANSKI 

- ADAM DACHTERA 
' T 

- PIOTR IKOWSKI 
R0.1AN WASILEWSKI 

O ob 

·cdlu dramatu G. Preis owej, 
n kim - 21 ty(.'ZJlla 190ł r.) 

WÓJTOWA 

KAROLKA, ic.h córka 

PASTERKA 

BARENA, lużąca ·we młynie 

JANO, pastuszek 

- WIKTORIA BUCZACKA 
ZOFIA ZALESKA 

A 

- WIKTORIA BUCZACKA 
ZOFIA ZAUSKA 

- EUGENIUSZ STAWIERSKI 

Muzyknnc lud y ej kl 

Akt I Przy mlynle Stcvy Buryjl - II I III. W izbie \·do vy BuryjoweJ 

Jnscenl7..acja i reżyseria 

JAN ROMEJKO 

Kierownik sceny: 
SZCZEPAN CHOROSZY 

przygoto\ ·anie wokalne 

Kicrown c \\O mu:nrt!T.JU' 

IZYDOR SZ B 

Kierownik chóru: 
TADEU Z MA O 

Inspicjent: 
ALFRED CZOP 

Kierownik t chn 
JERZY GOLI SKI 

Prace krawi ckic pod kierunkiem \V. Karnkowskiej 1 Wl. Mitus1n. mała k1 
J. Kondnka, perukarskie - J. Joo, szewskie - S. $ 

Premi 31 

Scenografia: 
KAZll\llERZ GAC 

• ZIMIERZ BONCZA-TO?.IASZEWSKJ 

światła; 

TADEUSZ KUBACKI 

I P. Szymłowskiego modelarskie - A. C.zepulkowskiego, stolarskie -
· e - S. Lewkowicza, tapicerskie - - L. Mroza. 

1953 r 



Adam Dachtera Krystyna Jamroz 
Stanisław Kolada lrena Lubomirska 

Wanda Roessler-Stokowska Bernard Nowacki Ludwika Kaczkowska Roman Wasilewski 

11 



Stan.i.sław Szu!let Wanda Szczepanik Maryla Pą,czyńsk.a Zofia Zaleska 

Janina Kozon Piotr Tkowski Wiktoria Buczacka Danuta Majgier-Klo.s~wska 
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JENUFA 

opera L. Janaczka w 3 aktach 7. życia chłopów morawskich 

Motorem akcji i jej dramntycznego rozwoju je·t Ko. cielnicha Buryjo
wa, wdowa, która przesz! twardą szkolę życia: jej lEjŻ utracjusz, roz
lrwonit caly majątek. Dzielna kobieta po śmierci męza zdecydowanie pod
Jęła walkę z życiem; utrzymanie zdobywa spełnianiem różnych czynności: 
dogląda ludzi w chorobie, pomaga w pracy, wyręcza gdzie tylko może, 
udziela mądrych rad i dzięki temu zdobvla sobie ·zacunek u mieszk;,(1-
ców wsi. Proboszcz, który szanuje ją również, powierzy! jej opiekę nad 
kaplicą, stąd nazwa „Kościelnlcha''. Nie mając własnych dzieci, olacz:1. 
opieką pasierbicę swą Jenufę. Przelewa na nią całą S\\ą miłość L jcs 
z niej dumna. W pobliskim młynie gospodaruje młody Steva. stryJeczny 
brat JEmufy, ze swą babką i tarszym przyrodnim bratem Lacą. Ponieważ 
babce trudno go podarownć sameJ, przeto Kościelnicha posyła jej do Po
mocy Jenufę. Ludzie gori;zyli się tym, że Kościelnicha posiała córkę do 
młyna, gdzie Jenufa musiała przebywać ciągle w towar:-z.y lwie chłopców, 
ale Kościelnlcha uważała, że Jenu!a jako krevma, powinna pomagać 
babce, a wierząc Jenu!ie, była o nią zupełnie spokojna. Lecz zawiodła się. 
Jenufa zakochała się w namiętnym Stevie i ulega mu. 

AKT I 

Steva musi stanąć na komisję poborową. Jenufa z trwogą myśli o tym, 
co będzie, jeśli Steva pójdzie do wojska. We ele jej mu;,i być odłożone, 
zostaje sama i co wtedy pocznie ze swą hańbą? Ale na szczeście Steve 
wraca. Lecz radość Jcnu!y nie trwa długo. Steva wraca zupełnie piJnny, 
chwali się, że jes bogaty, że dziewczętom slę podoba, rzuca garśclaml 

pieniądze muzykantom. Kościelnicha, która nic nie wie o upadku swej 
pasierbicy, postanawia, aby wesele Jenu!y odbyło się dopiero za rok, kiedy 
Steva udowodni, że potrafi powstrzymać się od nadmiernego używania 
trunku. Jenu!a wraca z młyna do domu. O Jenu!ie myśli jeszcze ktoś inny: 
uczciwy, serdecznie ją miłujący - Laca. Kocha ją już od dziecka. T<:raz 
nożera go zarlrość, i wszystkie jego myśli i poczynania są skierowane ku 
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emu, aby me dopu~clć do wesela Jenufy Stcvy. Wiedząc dobrze, ze te
va jest zakochany wylącznie w piękneJ twarzy Jenu!y, w podnieceniu 
przecina nożem jej policzek, oszpecając ją w ten sposób. 

AKT II 

Jenu!a przebywa tak, jak zadecydowała Kościelnicha, w domu. Wie
dząc, że jej wesele zostalo odłożone, i że jej hańba dłużej nie da się JUŻ 
ukryć, próbuje otruć się. Przeszkadza jej w tym Kościelnicha, Jenufa wy
znaje jej wtedy wszystko. Dla dumnej Kościelnichy jest to strasznym cio
sem. Jednego obawia się ponad w zystko; aby hanb nie stała się jawna. 
Dlatego trzyma Jenufę w domu, w ukryciu, a opowfada ludziom, że Jenu
fa jest w Wiedniu na służbie. Jenufa rodzi syna. Sleva ni dba ani o Je
nufę, ani o Jej dziecko. Teraz energiczna Kośc1elnicha sama bierze sprawę 
w swoje ręce. Musi się zdecydować. Dla wyczerpanej Jenu!y gotuje wy
war z maku, aby 7..<l nęla, i pr.lywołuje SteYę. Ujawniując przed nim 
wszystko, co za. zlo, prosi go o poślubienie Jenu!y, aby ratować jej honor, 
póki to Jeszcze moiliwe. Pada przed nim na kolana - lecz Sleva Jenufy 
poślubić nie może: czuje wstręt do nieJ od cza u, gdy zo tała zeszpecona; 
przeraża go Kościelnicha. A poza tym jest zaręc:zony z Karolką, córką 

wójta. W pewnej chwili, sly ząc glos majaczącej we śnie Jenuiy, tc.hórzli
wie ucieka Przerażona Kościelnichn zadaje :;obie pytanie: co teraz będzie? 
Hańba spadnie na nią. Ale istnieje jeszcze jedna możliwość ratunku -
Laca. Ten me zapomniał jc-zcze o Jenuiie i chętnie by się z nią ożenił. 
Koscielnicha otwarcie opowiada mu prawdę o Jenufie. Laca w pierwszej 
chwili jest przerażony tym, że musi przyjąć dziecko Jenufy i Stevy. W tej 
chwili w umyśle Kościelnichy dojrzewa decyzja, że dziecko musi umrzeć, 
1 k.iedy Laca wyszedł, bierze dziecko i v.Tzuca je do rzekj pod lód. Budzą
cej -ię Jenufie wmawia, i.i leżała dwa dni w gorączce, i dziecko w •.ym 
czasie umarlo. Kiedy Laca przychodzi ponO\vnie, Jenu!a, poznając jego 
dobre serce, ulega namowom I decyduje się wyjsć w.mąż za Lacę. Hańba 
została zmazana, przyszłość Jenufy zabezpieczona, ale wnienfe nie daje 
chwili spokoju Kościelnisze. 

AKT m 
Kośc1elnicha robi przygotowania do wesela Jenufy i Lacy. Jest wyczer

pana nerwowo, lecz chce się opanować. A gdy przed pójściem do kościoła 
chce udzielić błogosławieństwa nowożeńcom, na dworze słychać krzyk. 
Znaleziono trup dziecka pod lodem. Ko cielnicha wobec wszystkjch wy
znaJe swą wmę i pozwala odprowadzić się do więzienia. Nie popełnia samo
bójstwa, jak poprzednio zamierzała, gdyż chce poświadczyć niewinność 
Jenufy. Jenufa i Laca postannwiają rozpoc~ąć ra7em nO'l.\'e życie. Jenu!a 
teraz poznaje prawdziwą miłość Lacy. 
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Zespół orkiestry Państwowej Opery 
we Wrocławiu 

I skrzypce 
1. Hakowska-Rozgó1 ka Alicja 

(kcmcertm1slrz) 
2. Siwek J<?lzy 
3. Sowa AluJZY 
4. łiepner Mm ta 
5. l\lacitlgowski Alaryk 
6. Kusy Edward 
7. Pękata Wilhelm 
B. Banas Alfred 
!.I, 'laLarczyk Wanda 

10. Zdanowicz Florian 

li krzypl' 
1. Magiero\\ :;ki Władysław 
2. Urbański Antoni 
3. P1tuł J Kazimierz 
4. W l! 01owsk1 Kaz1micrz 
5. Fuglewicz Iartan 
6. Popiołek Franciszek 
7. Kryjak Alina 
8. Holak Henryk 
9. Wicherek Antom 

10. Kania Wladyslaw 

Altówki 
1. Kiwus Vv1ktor 
2. Tatarczyk Antoni 
3. Dybisbaibk1 Adam 

Wiolonczele 
1. Schmar Adn~ (koncertmistrz) 
2. Turczyn Stclan 
3. Ilanas St..1ni ·law 
4. We1man Gustaw 
5. Kurpiela Oskar 

K. BllllY 
1. Jaworek Bolesław 
2. Piskorski Wite.la 
3. Buchman Kurt 
4. Kciuk Mieczys~aw 
5. Foterck Władysław 

Flety 
1. Biegała Zygfry:i 
2. Kisielewicz Józef 
3. Aronskind Jakub 
4. Dolata Szczepan 

le 

Oboje 
I. Popiel Stanisław 
2. Brzozowski Stani lnw 

(rczck ang.) 
3. Izdebski Alcksan1er 

Klaro ety 
1. Strach Paweł 
2. Swllalski Ignacy 
3. Poscjpal .Tan (lias klarnet) 
-1. Wolny Franci zek 

Fagoty 
I. Bardclecki Broni la\ 
2. Has ·a Zygmunt 
3. Keller Józef 

Waltornie 
1. Jacyszyn Janusz 
2. Kuropatnicki Sole.law 
3. Fluder Jan 
4. Babian Stefan 
5. Wolski Stefan 
6. Schulz Florian 

Trąby 

1. Czech Dronislaw 
2. Graczyk Józef 
3. Głowacz Józef 
4. Jędrzejczak Wojc1C'ch 

Puzony 
I. Ber zow ki Al k" r1t r 
2. Kołodzlcczyk Marian 
3. Nntoński Bolesław 
4. Kesslcr Franciszek 

Tuby 
l. Cichoński Bernard 

Perku Ja 
1. Gajewski Jan 
2. Tre1chel Edmund 
3. Skowersk1 Antoni 

naira 
l. Slechtowa Iva 
2. Kamińska Jadwiga 

Biblioteka.n 
Knapek Frnnci zek 

Inspt>ktor orkle try 
Brzozowski Stan~law 

Zespół chórowy Państwowej Opery 
we Wrocławiu 

Sopran J 

1. Biliń~ka Salomea 
ys Kazimiera 

3. Dz1ęi:li lcwska Aleksanara 
4. Kozubek Maria 
5. I ra\\ 1ec Kazimiera 
6. Magi ra Helena 
7. Iajg1cr Danuta 
8. Lnzar wicz Zofia 

St.nrk Nmn 
IO zcyman Klara 

Sopran U 
1. Bolc \ icz Lud\\ ika 
2. Downarowicz Zori 
3. Kań ka Czesława 
4 lrlarinek Lngcborg 
5. P1lacz •nskn Mana 
6. 11osow:.ka Urszula 
7. r.ożnowska Malgurzat.ł 
B. Sobolewska Lidia 
O. Zakrzcn ka Albina 

Tenor I 
1. Boren zt in Wiklo• 
2. Kozicki Jan 
3. Kirszenblat Aron 
4. T 1 o • ki Alek ande1 
5. Niedz1 !ski Władysław 
6. l'ccko Wiktor 
7. Stupińsk1 Tadeusz 
8. Szymczyk Alfred 

Tenor li 
1. Grze ik Rnmim 
2.. Knrzman k Marian 

Porębski Kaziiruen: 

~. Pynka Jan 
5 !:>z; n an k1 Stani law 
6. Vv arn , Adolt 

Alt I 
I. Buczacka Wiktoria 
2. Gai tka Zdz1 ława 
3. Ntcdzielska Halma 
4. Suchwalko Rcg na 
5 Zalcv. sk Kr tyna 
6. Z rom kn 

lt Il 
l. Bar niuk M rla 
2. rwani z n Zof1 
3. Jackow ka Kazimiera 
4. Mac1q •ńw kn Elzb1eta 
5. Sillich Urszuln 
6. SzadeJko Broni lawa 
7. Wanolh Moria 

B I 
1. Chmu Hilar 
2. I 1•ani zvn Michał 
3. Magidsk1 T67ef 
4. P.cim r Zy munt 
5. Semko\\ i z Antnm 
6. Szymansk1 Cz slaw 
7. Wo;narowicz ;radeuu 

n n 
1. Czarniecki Czesław 
2. Marcinowski R ·s.l.3J"d 
3. Olbrych Tadeusz 
4. Osika 'I adcusz 
5. Srnpiak Andrzej 
6. W •ri k Ewald 
7. Tarasewicz Jan 
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