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O KAROLU KURPIŃSKIM 

Urodził się jako syn organisty (swoiście charakterystyczny to u nas ro

dowód kompozytorski!) w r. 1785 w bliskości Leszna, we Włoszakowi

cach, gdzie na pamiątkę otrzymała później wcale prestiżowe festiwale 

współczesna młodzież muzyczna. Dwunastoletni - sam objąl powinności 

organistowskie w Samowie, potem zaś pod opieką wujów, profesjonalnych 

muzyków Wańskich, wstał w Moszkowie we wschodniej Małopolsce nau

czycielem muzyki, skrzypkiem dworskim u nad wyraz muzykalnego staro

sty - mecenasa Stanisława Polanowskiego. Jednocześnie z uporem i konse

kwencją doskonalił się artystycznie, także w kierunku kompozycji, głów

nie na zdobywanych we Lwowie nutach mistrzów wiedeńskich. Jeździł do 

Opery Lwowskiej, mia! - i studiował! - partyturę „Don Giovanniego". Rok 

urodzin Chopina zbiega się z datą przybycia Kurpińskiego do Warszawy i 

objęcia p!7..ezeń funkcji dyrygenta-skrzypka Gak również korepetytora śpie

waków) naprzód drugiego przy Józefie Elsnerze, a potem głównego już i 

zarazem dyrektora opery w Teatrze Narodowym, na trzy w sumie dekady. 

Rozwiną! bardzo wydatnie dzieło operowo-organizatorskie Elsnera, ro

dzaj i jakość repertuaru, poziom zespołu; wcześniej niejeden śpiewak nie 

znal nut! Poniekąd był to skok podbudowany zachodnioeuropejską podróżą 

38-\etniego Kurpińskiego, który mógł słusznie powiedzieć po latach, że 

sporo spektakli warszawskich stało za jego kadencji równo albo i ponad 

oglądanymi zagranicą. W pierwszej dekadzie warszawskiej wystawił też 

przeszło 20 oper i wodewilów własnych, dalekich już od pra-śpiewogry 

polskiej, „Nędzy uszczęśliwionej" Macieja Kamieńskiego tak 17..emioslem, 

jak inspiracją i formatem, przyjmowanych z radością i niecierpliwie ocze

kiwanych, zwróconych ku wątkom narodowo-historycznym, a także mito

logicznym i romantyczno-fantastycznym. Owocność, tempo, rozmach do

prawdy zadziwiające! Koronę około trzydziestu ogółem partytur scenicz

nych stanowią tu ,,Pałac Lucyfera" z koloraturami porównywanymi domo-
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zartowskich, tych z „Fletu czarodziejskiego", „Jadwiga, królowa polska" 

(1814) przygotowująca pole dla Moniuszki, ,,Nowe Krakowiaki" pełne me

lodii będących narodowymi muzycznymi „przysłowiami", które glęboko 

wniknęły w polską krew, wreszcie w 1819 r. ,,lamek na Cwrsztynie", wy

nik skrzyżowania tradycji europejskich wyznacwnych przez Singspiel i im

pulsów czerpanych z Wolfganga Amadeusa - oraz swojskiego folkloru i 

motywiki narodowej: polonez, dumka, piosnka sąsiadująca z cavatiną, 

wszystkie bardzo przemawiające, wszystkie talentu szczerego i lotu niepro-

wincjonalnego. W prapremierowym adresie społeczność warszawska składa

ła Kurpińskiemu hold „sprawiedliwie zasłużony". Czytamy tam, iż 

osiągną! artysta do uroczyście wyrażonego szacunku ,,niezap17..eczalne prawo 

przez wrodzony sobie talent, który tak powabnie okazuje się w licznych 
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Jego płodach, jako też przez osobistą skromność", co przypieczętowano 

specjalnym medalem okolicznościowym z fonnułą: ,;za piękne utwory har

monii - rodacy".„ 

Warto nie zapominać o innych jeszcze teatraliach artysty współpracujące

go, co ważne, z czołowymi nieraz literatami krajowymi: „O Janie Kocha

nowskim w Czarnym Lesie", „Czamomyśle, księciu słowiańskim", „Leśni

czym w Kozienieckiej Puszczy", „Szarlatanie", „Cecylii Piaseczyńskiej" - i 

o tym, że dużą, samoistną przydatność w obiegu filharmonicznym zacho

wały uwertury do „Dwóch chatek", ,,Ruin Babilonu", „Kalmory" i nie tyl

ko te. 

Z baletów do miana dzieła narodowego pretendować może na pewno 

„Wesele krakowskie w Ojcowie" na kanwie „Krakowiaków i Górali" Jana 

Stefaniego. 

Indeks kompozytorski, wypełniony opusami „ku pokrzepieniu", czasem 

żartobliwymi, kiedy indziej wznioslymi, na

wet ze smugą tragizmu, co prowokował 

trudny los narodowy i zmienne, gwał

towne często dzieje Polski ówcze

snej, poszerza wybitnie nadal 
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chętnie przypominany i dość 

powszechnie znany Kon

cert klarnetowy, trąbko

wa Cavatina z orkiestrą, 

symfoniczna „Bitwa pod 

Możajskiem", potężne „Te 

Deum" z solami i chórem, 

IO mszy, kantaty (w tym 

ku czci Kopernika i Na-

poleona, co ma jedno

znaczną wagę i wymo

wę!) a dalej rozmaite 

pieśni, cykl „Pień na

bożnych" do użytku 

Kościoła, inne religiosa; bodaj że i melodia „Kiedy ranne wstają zorze" 

łączy się z nazwiskiem Kurpińskiego? Liczne i warte żywych wykonań są 

kameralia, wśród nich „wiedeński" nieco Nokturn na róg, fagot i altówkę i 

nie mniej potwierdzające indywidualność autora rzeczy fortepianowe: wa

riacje, fantazja „Chwila snu okropnego" czy Fuga B-dur „Jeszcze Polska", 

bardzo niekonwencjonalna, grana w powstańczej stolicy wolniej niż śpie

wamy pieiwowzór, a przez to swoiście „usakralizowana"„. 

Na wszystkim tym zbuduje później swe arcydzieło Stanisław Moniu

szko, od typu arii polonezowej wychodząc, przez ducha i ogólny krąg te

matyki, po dramaturgię, która także w ,,Zamku" wskazuje już na mys1enie 

kategoriami całościowymi, integrującymi muzycznie tok zdarzeń z symfo

nizującą uwerturą. 

Wplynął silnie na kulturę rodzimą, a pośrednio oddziałał o wiele sze

rzej; przez Moniuszkę również na generacje dalsze, współfonnując etos, w 

którym wychował się miody Chopin, zawsze żywo zainteresowany opinia

mi Kurpińskiego. Choć związany bliżej z jego ,,rywalem", Elsnerem i szu

kający zgoła odmiennych dróg uniwersalizowania polskości w muzyce, 

odwzajemniał Fryderyk szczerze życzliwość twórcy „Bojornira i Wandy", 

czyli właśnie „czorsztyńskiej" operetki. 

Na koniec dopowiedzmy, iż zmarł Maestro w domu przy ulicy Żelaznej 
91 w 72 roku życia i spoczął na Cmentarzu Powązkowskim. Ceremonie 

żałobne dopełniły się w Katedrze św. Jana, gdzie poprowadził ongiś swoje 

„Te Deum", niedługo przed tak ważnym dla autora „Warszawianki'', tak bar

dzo osobiście przeżywanym, przez autorytet Karola Kurpińskiego z pewno

ścią silnie umocnionym duchowo Powstaniem Listopadowym ... 

RYSZARD GABRYŚ 
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UTWORY SCENICZNE 
KAROLA KURPIŃSKIEGO 

PYGMALION -scena liryczna; 
tekst-J. 1. Rousseau, tłum.: K. Węgierski (napisana 1808 r.) 

DWIE CHATKI- operetka; 
tekst -Sverin. tlwn.: L A. Dmuszewski ( wyst.1811 r.) 

OBLĘŻENIE GDAŃSKA - melodramat w 3 aktach; 
tekst- J. G. de Boirie, J. G. A. Cuvelier de Trie, tlwn.: L. A. Dmuszewski
(wyst.1811 r.) 

PAŁAC LUCYFERA - opera w 4 aktach; 
tekst-i. M. Loaiselde TreogaJe, tlwn.: A. Ż.Ólkowski -(wyst.1811 r.) 

MARCINOWA W SERAJU - komedio-opera w 1 akcie; 
tekst- W Pękalsld-(wyst.1812 r.) 

RUINY BABILONU- melodramat w 3 aktach; 
tekst- R. Ch Guilhe1t de Pixirecourt, tłwn. : J.Pawłowski-(wyst. 1812 r.) 

AGAR NA PUSZCZY - scena liryczna; 
tekst- S. F. Genlis, tłum: R. ł.i.ulowski -(wyst. 1814 r.) 

JADWIGA, KRÓLOWA POLSKA - opera w 3 aktach; 
tekst-i. U.Niemcewicz- (wyst. 1814r.) 

ŁASKA IMPERATORA - opera w 1 akcie; 
tekst-A. Kotzebue, tlwn.: LA. Dmuszewski-(wyst. 1814 r.) 

SZARLATAN, CZYLI WSKRZESZENJE UMARŁYCH 

- opera w 2 aktach; 
tekst -A. 'Ż.ólkowski -(wy st. 1814 r.) 

ALEKSANDER I APELLES - opera w l akcie; 
tekst -L. A. Dmuszwski -(wy st. 1815 r.) 

NAGRODA - opera w 2 aktach; 
tekst-LA. Dmuszewski-(wyst. 1815 r.) 
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DZIADEK - opera; 
tekst-L Osiński-(wyst. 1816 r.) 

HERO I LEANDER - scena liryczna; 
tekst -J. P Claris de Florian, tłum: St. Starzyński -(wyst. 1816 r.) 

MAŁA SZKOŁA OJCÓW - opera w 1 akcie; 
tekst-LA. Dmuszewski-(wyst. 1816 r.) 

ZABOBON, ClYUKRAKOWIACY I GÓRALE 
(„Nowe Krakowiaki"), zabawka dramatyczna w 3 aktach; 
tekst-i. N. Kamiński-(wyst.1816r.) 

BATERIA O JEDNYM ŻOŁNIERZU - intermezzo w l akcie· . , 
tekst-A. Zólkowski-(wyst. 1817 r.) 

JAN KOCHANOWSKI W CZARNYM LESIE - komedio-opera; 
tekst-i. U. Niemcewicz-(wyst.1817 r.) 

CZAROMYSŁ, KSIĄŻĘ SŁOWIAŃSKI - opera w 1 akcie; 
tekst -A. 'Ż.ółkowski -(wy st. 1818 r.) 

W ANDA - opera; 
tekst-LA. Dmuszewsld-(nap. 1819 r., wyst. 1826 r.) 

ZAMEK NA CZORSZTYNIE, czyli Bojomir i Wanda, 
opera w 2 aktach; 
tekst-}. WKrasiński-(wyst.1819r.) 

ZBIGNIEW - tragedia z chórami w 3 aktach; 
tekst-i. U. Niemcewicz-(wyst.1819 r.) 

K.ALMORA, CZYLI PRAWO OJCOWSKIE AMERYKANÓW 
- opera w 2 aktach; 
tekst -K. Brodziński - (wy st. 1820 r.) 

LEŚNICZY W KOZIENIECK.IEJ PUSZCZY - opera w 1 akcie; 
tekst-}. W Krasiński-(wyst.1821 r.) 

CECYLIA PIASECZYŃSKA - opera w 2 aktach; 
tekst -L A. Dmuszewski -( wyst.1829 r.) 

OBLĘŻENIE PŁOCKA - melodramat w 3 aktach, 
z muzyką dobraną z utworów K.Kurpińskiego; 
tekst- W H. Gawarecki -(wyst.1841 r.) 

7 



"SARMACKIEJ EUTERPE 
PIERWORODNY SYN " 

Starczyłoby, sądzę, już tylko „Warszawianki" do strof Casimira Dela

vigne' a, przedstawionej w Teatrze Narodowym po raz pieiwszy 5 kwiet

nia 1831, a prawykonanej krótko przedtem podczas koncertu paryskiego 

na rzecz powstańczej Polski, by zyskał kompozytor prawo do nieśmier

telności w kullurte rodzimej, którą wzbogacił i rozpostarł innymi jeszcze 

pieśniami narodowymi, tiwale wkodowanymi w naszą świadomość, jak 
„Marsz Chłopickiego'', „Czas do boju", mazur powstańczy ze słowami 

„Moskal chce dostać Warszawy" czy „Hymn Legionistów Litewskich".„ 

Nota bene: po „Litwinkę" sięgnął Wagner, gorąco przejęty zrywem listo

padowym, w drugim epizodzie uwertury ,,Polonia"! 

Niewątpliwie był Kurpiński osobowością złożoną, bardzo psycholo

gicznie interesującą, wielokierunkowym praktykiem muzyki: twórcą, ka

pelmistrzem, instrumentalistą, zdolnym organizatorem, a jednocześnie 

teoretykiem o temperamencie pedagoga; dość wspomnieć podręczniki 

muzycznych zasad, harmonii, wykład wiedzy tyczącej instrumentarium, 

gry na klawikordzie czy pianoforte. Szedł też odważnie dalej, próbując 

sił w publikacjach rozważających aspekty estetyczne czy zgoła, już poza 

samą muzyką, kwestie filowficzno-życiowe, jak znajdujemy to w „Rzu

cie oka na moralny stan człowieczeństwa" lub „Myślach urywkowych", 

gdzie pobrzmiewają, być może, znaki masońskie . Nurtowała go kompo

zytorsko teoria i specyfika opery. 

Społecznik, założyciel pionierskiego w kraju czasopisma o profilu 

muzycznym: „Tygodnika Muzycznego", na lamach którego dał się poznać 

jako recenzent i krytyk, później twórca Szkoły Śpiewu przy Teatrze 

Wielkim - użyczał „swoim" muzykom związanym ze sceną narodową 

właściwej sobie artystycznej siły, wiary, witalności, radości muzykowa-
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nia i entuzjazmu, ale bywało, iż silnie z natury nastrojowy, szczery, bez

pośredni, miękkiego chyba serca - popadał też w melancholię, a muzykę 

i teatr przeżywał nierzadko bodaj i do łez. Znaczy coś i to, że kilkanaście 

ostatnich lat spędził w zupełnym prawie wycofaniu ze środowiska„. Za

razem nie brakło mu zmysłu racjonalistycznego, sprzężonego z talentami 

organizatora i potwierdzonego sprawnością słowa, pióra, zajmującego 

stylu, nie tylko w sprawach określanych muzyką, lecz i w kwestiach spo

łecznych czy religijnych, nie bez wiadomego wpływu ideałów doby 

Oświecenia. W wielkiej podróży opisanej na kartach obszernego dzienni

ka ( 1823) poznał Wrocław, Drezno, Lipsk, Frankfurt nad Menem, Ber

lin„. Paryż, Genewę.„ Mediolan, Florencję, Neapol , Rzym i Wenecję„. 

Wiedeń , otwierając się szeroko ku kulturze europejskiej . Wędrował w 

roli nie tyle kompozytora, ile dyrektora 

nieiwszej polskiej sceny. Obseiwowal 

ntejsze rozwiązania, nade wszy

tko jednak chłonął inscenizację 

i - muzykę, którą przenosił 
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wkrótce na forum warszaw

skie; już i wcześniej pamię

tał o Rossinim czy innych 

sławach obcych, a teraz lo 

jeszcze nasilił. Wiemy, iż 

ukazywał Warszawie prócz 

Rossiniego - Aubera, Boiel

dieu, Meyerbeera, dalszych, 

zdobywając się nawet na 

„Wolnego strzelca" i „Precio

sę" Webera' Tu ciekawostka: 

o Weberze, z którym zetknął 

się miło i prywatnie, napi

sał tak oto: „„. jestto jigu

reczka niska, wyschła„. 

ma/o mówiąca, ale do rze
czy". W podobny ton facho-



waści i konkretu uderza po swych z Kurpińskim spotkaniach Michaił 

Glinka: „ten człowiek - ocenia Kurpińskiego - znal się na rzeczy i z 

przyjemnością gawędziłem z nim o sztuce" ... 

Wybrał bez reszty - Polskę, a za „małą ojczyznę" Warszawę, inaczej 

niż Chopin, sprzęgnięty z nią do końca nie tylko duchem, inspiracjami 

serca i pamięci, ale też fizycznie; w tę ziemię odszedł wczesną jesienią 

1857 r. 

Tak wiele zawdzięczający geniuszowi Mozarta, podległy też jakoś obu 

pozostałym klasykom wiedeńskim, z całą miłością Rossiniemu, nie w 

zupełności rozumianemu Carlowi Marii von Weberowi, nieśmiało jeszcze 

fluidom młodego romantyzmu, uwal zasadniczo przy swoim, wgłębiając 

się w rodzime wątki, narodowe źródła i w folklor. Na styku doświadczeń 

sztuki cudzej oraz muzycznej polszczyzny wiedzionej z ludowości czy 

dworkowości najjaśniej iskrzy się indywidualna, przełamująca obiegowe 

konwencje stylistyka Kurpińskiego. Miał piękną i szlachetną zdatność 

melodyczną, mazurowo-polonezowo-krakowiakowy rozmach, wyraziście 

orkiestrował, łączył kompozytorską naturalność i potoczystą inwencję ze 

świadomością etosu oraz praw, które rządzą teatrem. 

Ufam, że spuścizna Karola Kurpińskiego będzie jeszcze spożytkowana 

wszechstronniej, lepiej, pełniej niż do

tychczas -już to przez filharmonie i 

muzyczne salony, już w teatrach -
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a i poprzez media ... wideo

foniczne wersje-cacka 

owych porcelanowo staro

świeckich śpiewogier, po

zytywkowych idealizacji 

polskości, przez wydania, 

których wciąż nie mamy. 

Dalby go Bóg Czechom, a 

wszystko by było. Rad, że 

scena gliwicka czyni jeden 

więcej krok w tę stronę, 

pragnę podzielić się z gość-

mi ,,zamku na Czorsztynie" nie okolicznościową tylko, lecz autentyczną 

atencją dla niepospolitego człowieka - niewątpliwego wzoru postawy 

obywatelskiej tamtych czasów, godnej uwagi i teraz, a także dla pojmo

wania swego losu i sensu życia - jako służby drugim, służby pełnionej 

muzyką. Nie zakopał talentów w swojszczyźnie, w rogatkach polskiego 

zaścianka, już przed zachodnioeuropejskim wojażem otwarty i ufnie przy

chylny ideom stamtąd ; talenty owe zwyczajnie darował krajowi wów

czas, gdy ich najwięcej potrzebowano. Gest ten stoi ponad oceną, muzy

ka natomiast potrafi jej sprostać . 

Z popiołów przeszłości wydobywamy wciąż diamenty pomysłów 

twórczych, ulotnych działań kulturowych warstwiących się poprzez poko

lenia, bez których ileż uboższy byłby polski styl. Dobywamy i smakuje

my piękności nut, śpiewanek, ale aby posmakować, trzeba najpierw po

znać - i oto mamy szczęśliwą sposobność: „zaproszenie na czarsztyński 

„l.amek" Karola Kurpińskiego, pierworodnego pomazańca Sarmackiej 

Euterpe" - jak ujął to sławny naówczas dramaturg i aktor L. A. Dmu
szewski. To mocne słowo pojmiemy może zasadniej , kiedy wsłuchamy 

się w pierwiastkowe składniki tego dzieła; niema-

ło ich w dźwiękach i w przesłaniach ożywirn 

obrazów czasu minionego. Są sugestywni 

poruszające, bo pochodzą z podpowiedzi 

Muzy nie apokryficznej; mimo wieków 

nie giną w drodze ku nam, wciąż pobu

dzając żywe bicie serc, gdy idzie w 

górę kurtyna i długo jeszcze potem, 

gdy rlźwięki, umuzycznione wizje, tea

tralne śnienie staje się na powrót czystą 

pamięcią uczuć. 

RYSZARD GABRYŚ 
3 marca 1995, 

w 210. rocviicę urodzin Kompozytora 
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Od reżysera: 
Pierwsze nwje spotknnie z „ Zamkiem na Czorsztynie" to prapremiera 

tej opery w jej nowej wersji z muzyką Karo/n Kurpińskiego opracowaną 

przez Mieczysłilwa Krzyńskiego i z nowym, bogatszym librettem Andrzeja 

Frankiewicul, Jaóra ujrza/a Swiatln sceny w 1%1 roku w Operetce 

Szczecińskiej. Tam właśnie dyr. Krzyński stworzył mlod): prężny zesp6ł 

artystycviy, który mógł przedstnwić nowy ksZJalt tej, jednej z pierwszych, 

polskiej narodowej opery. Z knmeralnego, dwuaktowego, śpiewanego 

przez pięciu wykonawców dzieła stworwno barwne, pełnospektaklowe 

widowisko, w którym u.dział bierze około dwudziestu solistów, chór; balet 

i orkiestra. 

Moją pa1tię Wojewodzica Przemysława śpie1·valem obok Koleżanek 

i Kolegów przybyłych z całej Polski 111.in. z przodujcµ:ej już wówczas 

Operetki Śląskiej w Gliwicach. Byli to Witold Ennow, Witold Michelski 

i Zygmunt 1:.uczak Swoją drogę artystycvią zaczynał wtedy w Szczecinie 

późniejszy wybitny tenor Operetki Śląskiej -Jerzy Michalu.s. 

Barwne widowisko, podkreślające tak w muzyce, jak i w treści 

wartości narodowe, patriotyczne i etyczno-moralne, podobało się bardzo 

1wwemu środowisku ksZJałtujqcemu się z Polnków przybywających z 

rómych stron. 

Wrażenia recenzentów podswiwwał Jerzy Waldorff, który stwie1dzil, że: 

„ ... gdyby Zamek mieli Czesi, to już c/nwno grano by go na całym 

Swiecie". 

Po raz drugi ujrzałem „Zamek", gdy podczas wyst.ępów gościnnych 

w Teatrn Muzycm)m w Gdyni biernie już oglqdn/em próby, a pómiej 

premierę, w której główne pa1tie §piewali Janinn Guttnerówna i Jerzy 

Michalus. Skręcalem się z zazdrości, że zamiast na scenie siedzę na 

widowni. Realizacja ta mia/n jednak pewną wadę. Otóż przedobrz01w, 

rozbudowując akcję tak, że trudno już było połapać się w treści. 

Nic więc dziwnego, że kiedy w 1980 roku objąłem dyrekcję Teatru 

Muzycznego w Poman.iu dążyłem do tego, by i poznańskiej publiczności 

przedstawić kolejną realiztu:ję „Zamku". Terazjuż sam reżyserowalem 
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i moglem nadać dziełu taki ksZJałt, który uwypuk/nł wszystkie jego walory. 

I vwwu śląski akcent. Partię Przemysława śpiewał wraz ze mną 

pómi.ejszy artysta Operetki Śląskiej, dzisiaj odnosZljcy sukcesy w Wiedniu 

- Stan.is/nw Meus. 

Istn.i.ejqce w Lesznie Towarzystwo Muzyczne irn. K. Kurpińskiego 

zain.gurowalo tą premierą obclwdy Roku K. Kurpi1iskiego w 200. 

Rocmicę Urodzin Kompozytora, a reżysera obc/nrowalo dypil!mem 

Iwno ro wym i specjalnie wybitym na tę oka:tję medalem „ Za miłość 

do muzyki". 

Spektakl w Poznaniu oglqdnł Tadeusz Bursztyrzowicz -dyrektor Opery i 

Operetki w Szczeci.nie i postanowi/ po 25 latach powtórzyć go u siebie. 

Tym razem znowu reżyserowałem i szczę~1iwy patrzyłem, jak pięla1ie 

pnebiega akcja dzieła Kurpińskiego na wspaniałej, obrotowej scenie 

Teatru w l.i.unku Ksiąitµ Pomorskich. W Szczeci11ie „ Zamek na Czorszty

nie" grany był prz.ez 3 sezony i wi'wietnił Jubileusz Teatru 

w 1987 roku. 

Niestety, plany dyrektora Bursztynowicza, by wgrać tę ko1nedio-operę 

na dziedzińcu l.i.unku Książąt Pomorskich, a póŹ!li.ej nawet w Czorsztynie 

na z.amku w Niedzicy, rozwiały się wraz z jego fmierciq. 

Nic więc dziwnego, że z radości.q przyjąłem propozycję Pani Dyrektor 

Michaliny Growiec następ1iej realizacji ukochanego „Zamla1" w Operetce 

Śląskiej w Gliwicach. 

Do .. .pięciu razy sZJuka. Czuję zaszczytny obowiqz.ek, ale i dużą 

odpowiedzialność w takie przedstawienie cizie/n mojego krajana, 

aby spodobalo się wybrednej i znającej się na sztuce wokalnej i teatralnej 

śląskiej publicmości. W zalewie światowej muzyki rozrywkowej jak klejnotu 

strzec musimy tradycji naszej muzyki narodowej i przekazać ją następ11jm 

pokoleniom. Jeśli „Zamek" się Państwu spodoba, to może ziszcZI! się 

1narzenia jego twórców i powieziemy go przez Polskę w starannym 

wykonaniu artystów Operetki Śląski.ej, by nie dać się wyprzedzić sąsiadom z 

południn w propagowaniu swoich muzycvzych mulycji. 

Życzę Państwu rozsmakowania się w niuansach tej pięh1ej muzyki 

i dobrej zabawy z przyg(xf bohaterów z czasów kró/n Jana Ili Sobieskiego. 

ANDRZEJ WIZA 
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Miecznik Dobrosław: 

JERZY GOŚCIŃSKI, 
MARCELI PAŁCZYŃSKI 

Wa11da, jego córka: 

JOLANTA KREMER, 
MAŁGORZATA LACH-STRĄG, 

ALEKSANDRA STOKŁOSA (gościnnie), 

Gniewosz. opiekun Wandy: 

JERZY MICHALUS 

Przemysław. Wojewodzic. konkurent ~~mdy: 

JAN BALLARIN, 
MIECZYSŁAW BŁASZCZYK 

Barabasz. służący Przemysława : 

JERZY BYTNAR 

Bojomir Buczacki, pt1/kow11ik chorągwi husarskiej : 

ARKADIUSZ DOŁĘGA, 
ALEKSANDER ŻURAWIECKI 

Kurdesz. oficer: 

JAN HERMA, 
JACEK NOSALSKI 

Pijawka, oficer: 

JAN CHMAJ 

Pożoga, oficer 

JERZY SIWCZYK 

Mateusz. sługa Dobrosława 

JERZY GOŚCIŃSKI, 
JAN HERMA 

&~.· 

I 

I 
Soliści 'Ja/etu: 

Łucja , powiernica Wa11dy: 

DANUTA ORZECHOWSKA, 
ANNA WILCZYŃSKA 

Skoczka: 

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA, 
EWA MIERZYŃSKA 

Kuglarz: 

ANDRZEJ SMOGÓR, 
ALEKSANDER ŻURAWIECKI 

Dama/ 

ELŻBIETA PILSZAK-LAMLA 

Dama li 

MAŁGORZATA WITKOWSKA-CHMAJ 

Zuzia, karczmarka : 

KINGA KORCZEWSKA 

Oberżysta: 

JERZY ŚLEDZIŃSKI 

Szlachcic /: 

JERZY ŚLEDZIŃSKI 

Szlachcic li: 

JACEK NOSALSKI, 
STANISlAW WITOMSKI 

Grzela: 

ROMAN KUCZERA 

Florek: 

DANIEL BALCAREK 

EWA EHRLICH, BARBARA KĄDZIOŁKA, ANNA SIWCZYK, KRZYSZTOF HASTEROK, JACEK NOWOSIELSKI 

Koryfeje: 

IWONA PIETRZYKOWSKA, KAMILLA TOMASZEWSKA, TOMASZ DYNAROWICZ, MAREK ROSÓŁ, BOGDAN SZOLC 

oraz corps de ballet, chór i orkiestra Operetki Śląskiej 

Asystent reżysera: Asystent choreografa: 

JERZY MICHALUS JACEK NOWOSIELSKI 
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SOLISTKI SO LIS CI 
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Treść „Zan1ku na Czorsztynie" 
Akt 1 

W karczmie, znajdującej się obok czorsztyńskiego zamku, zatrzymują 

się - powracający z wyprawy wiedeńskiej króla Jana ID Sobieskiego - towa

rzysze pancerni na czele z pułkownikiem Bojomirem. Jego oficerowie -

Kurdesz, Pożoga i Pijawka, popijając tęgo, wspominają niedawne wielkie 

zwycięstwo. Tylko Bojomir jest smutny, tęs kni za dziewczyną, której 

imienia nie zna. Do rozmowy przyłącza się wędrowiec, który okazuje się 

wracającym z długiej tureckiej niewoli rycerzem - uczestnikiem klęski ka

mienieckiej; wyzwoliły go wojska Sobieskiego. Do karczmy przybywają 

także kuglarze cyrkowi, którzy uświetnią uroczystości z.aręczynowe, mające 

odbyć się w pobliskim zamku.Wyprawia je Gniewosz, człowiek chciwy i 

bezwzględny - dla swej podopiecznej Wandy, córki zaginionego miecznika 

Dobrosława Kandydatem na męża Wandy jest wojewodzic Przemysław, 

który w drodze do 7.amku zatrzymuje się na kilka chwil w karczmie wraz ze 

swym sługą Barabaszem. Pyszałkowaty panek swym aroganckim zachowa

niem wywołuje awanturę . Dochodzi do utarczki między żołnierzami a 

strażą przyboczną Wojewodzica. Przemysław ucieka chylkiem, nie mając 

odwagi stanąć do pojedynku z Bojomirem. 

Akt 2 

Gniewosz spieszy się z wyprawieniem zaręczyn Wandy, aby jak naj

szybciej otrzymać obiecaną przez Przemysława kasztelanię. Ale Wanda 

kocha rycerza, którego ujrzała w czasie krótkiego pobytu na dworze 

królowej. Oddany sługa Mateusz i Łucja, wierna przyjaciółka, starają się 

odwlec uroczystą ceremonię. Łucja wysyła część gości na wyprawę prze

ciw rzekomym rozbójnikom, którzy napadli na Przemysława. Mateusz 

zaś - licząc na chciwość panów - wyjawia Gniewoszowi i wojewodzicowi 
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tajemnicę rodowego pucharu, zwanego „Benvenutem". Stary sługa i 

przyjaciółka Wandy wykorzystują także trupę kuglarzy do nastraszenia 

konkurenta i jego służącego. Ale na nic to wszystko. Przemysław i tak 

?.amier?.a ożenić się z Wandą. 

Akt 3 

Zaczynają się targi i spory o drogocennego „Benvenuta", którego 

chciałby posiąść Przemysław, zatrzymać dla siebie Gniewosz, a miejsce 

ukrycia zna tylko Mateusz. Tymczasem do zamku przybywa ze swoimi 

oficerami pułkownik: Bojomir, aby przygotować kwaterę dla nadciągają

cego króla Sobieskiego. Gniewosz, zajęty klótnią z Przemysławem o pu

char, lekceważy nowego gościa. Tymczasem Bojomir rozpoznaje w prze

chodzącej obok Wandzie swoją ukochaną, do której tak tęsknil. Ale oka

zuje się, żę Wanda też kocha Bojomira, bo jest to ten rycerz, którego za

pamiętała z dworu królowej. Bojomir prosi Gniewosza o rękę dziewczy

ny. Oczywiście Gniewosz odmawia i 

usiłuje wysłać Wandę do pobliskie

go klasztoru. Na szczęście przyja

ciele pułkownika są w pobliżu. 

Ale ich pomoc jest już niepo

trzebna. Mateusz wprowa-

dza pielgrzyma. Okazuje 

się nim powracający z 

niewoli tureckiej miecz

nik Dobrosław, właści

ciel Czorsztyna i oj

ciec Wandy, który 

obejmuje zamek we 

władanie . I wydoby

tym z ukrycia pucha

rem wypija toast za 

zdrowie nowej pary -

Wandy i Bojomira. 
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„BAL w SAVOYU" Paula Abrahama 

To typowo operetkowa historia zakochanych; bogatego markiza i byłej ak

toreczki, którzy po rocznej pcxlróży poślubnej po raz pierwszy mają się spo

tkać w domowej sypialni. Ale markiz musi się jeszcze raz spotkać ze swą 

byłą kochanką Tangolitą w 

„Savoyu". Żona dowiaduje 

się o tym ... Co z tego wy

niknie? Reżyser Henryk 

Konwińs ki, w znakomitej 

scenografii Salomei Gaw

rońskiej zabawnie popro

wadził akcje całej plejady 

postaci. I wszystko skoń

czy się dobrze, jak w ope

retkach. 

„ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU" Juliana Tuwima 
Prapremiera tuwimowskiej wersji tej starej farsy odbyła się w 1936 r. w 

Warszawie z Mirą Zimińską i Mariuszem Ma~zyńskim w rolach głównych . 

Na dworcu w Radomiu 

zaciekawienie i przestrach 

wzbudza lokomotywa pa

ro w a. Linię kolei żela

znych otwarto tu dopiero 

przed kilku dniami, tylko 

najśmielsi mają odwagę 

puszczać się w podróż, a 

jednym z pierwszych jest 

mecenas Mazurkiewicz. 

Jedzie do Warszawy wraz 

ze swym synem, Kaziem, 
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który rozczytany w książkach podróżniczych i przygodowych, ubrał się jak 

na podróż do Afryki. „Kaziu, nie męcz ojca" przeszło do obiegowego po

wiedzonka Warszawskim perypetiom fajtłapowatego Mazurkiewicza i całej 

gamy barwnych postaci towarzyszy znakomita muzyka zapożyczona z ope

retek klasycznych kompozytorów (m.in. Offenbacha, Heubergera, Lecocqa). 

„NOC W WENECJI" Johanna Straussa 
Jest to pełna wdzięku gra pomyłek i intryg; komedia, w trakcie której 

żądny przygód książę Urbino przybywa na karnawał do Wenecji , by podbić 

tam serca małżonek senatorów. W ciągu jednej nocy wystrychnięty zostaje 

na dudka przez młodą rybaczkę Anitę i pokojówkę Cibolettę. Nazajutrz, z 

uśmiechem rezygnacji musi przyjąć do wiadomości swoją porażkę. Wesołe 

to i barwne tło dla Straussowskiej partytury. 

„KRAINA UŚMIECHU" Franciszka Lehara 

Akcja tej operetki roz

grywa się w Wiedniu i w 

Pekinie w roku 1912. Na 

tle europejskiej i azjatyc

kiej scenerii rozwija się 

niezwykła miłość córki 

hrabiego Lichtenfelsa, 

Lizy, do chińskiego posła 

Su Czonga. „Kraina 

uśmiechu" to jedno z naj

piękniejszych dzieł Leha

ra, szczytowy punkt w historii operetki lat 1920-tych. Niemal wszystkie 

arie i duety ,,Krainy" zyskały ogromną popularność . 

„ WIEDEŃSKA KREW" Johanna Straussa 
Typowa, klasyczna operetka -bo akcja rozgrywa się w jej ,,królestwie", Wie-
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dniu, bo muzykę napisał ,,król" walca, Johan Strauss. Książęta, hrabiowie, 

księżniczki, hrabinie, baletnice, pokojówki - wmieszani w nieprawdopo

dobne nieporozumienia i zabawne intrygi ; no i bale, na których rozbrzmie
wają znane wszystkim od pokoleń walce. 

„ WESOŁA WDÓWKA" Franciszka Lehara 

W salonach poselstwa Pontteverdy w Paryżu odbywa się wielkie przyjęcie 

z okazji urodzin władcy tego małego księstwa. Poseł baron Zeta podejmuje 
szampanem zaproszonych 

gości , ale trapi się z powo

du depeszy, jaką otrzymał 

z kraju właśnie tego dnia: 

,,Hanna Glawari, wdowa 

po bankiel7..e, jedyna spad

kobierczyni 20 milionów 

dolarów, wyjechała do Pa

ryża . Jej pieniądze muszą 

pozostać w księstwie. Mi

nister skarbu poleca zająć 

się młodą wdową." Zaczy

na się walka o miliony i o piękną „wesołą wdówkę". 

Jest to najbardziej znana operetka Franciszka Lehara, grana tysiące razy na 

wszystkich scenach operetkowych świata. I co najdziwniejsze -jest wiecznie 
młoda. 

„MY FAIR LADY" Fredericka Loewe 

Musical oparty na fabule znanej sztuki Bernarda Shawa ,,Pigmalion". 

Edukacja językowa prostej ulicznej kwiaciarki Elizy zmienia Kopciuszka w 

damę. Sprawia to ambitny profesor fonetyki Henry Higgins. Ta zabawna 

historia kończy się szczęśliwie, bo podobno miłość nie zna granic„. klaso
wych. 
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BAJKI MUlYCZNE 

e „SKARBY ZŁOTEJ KACZKI" Józefa Talarczyka 
Barwna baśń muzyczna (z udziałem solistów, chóru, baletu i orkiestry 

- jak wszystkie sztuki dla dzieci w Operetce Śląskiej) osnuta na moty

wach znanej warszawskiej legendy o Złotej Kaczce, żyjącej w podzie

miach Starego Miasta. 

• „NAJDZIWNIEJSZA PRZYGODA KRASNALA" Michała 
Wrońskiego i Włodzimierza Romanowskiego 
Krasnoludek wrócił z dalekiej podróży i zastał w miejscu swego do

mku„ . komputer. Co z tego wyniknęło dowiedzą się dzieci w tej półtora

godzinnej bajce muzycznej, w której przewijają się nie tylko krasnoludki, 

ale także Dobra Wróżka, Baba Jaga, Sowa, Kot w Butach, Czerwony Kap

turek i inne jeszcze postacie ze znanych bajek. 

• „ECHO DŻUNGLI" Krzvszlola Zgrai 
Jest to adaptacja znanej powieści Rudyarda Kiplinga „Księga dżungli". 

Roztańczony i rozśpiewany musical przypomni dzieciom małym i dużym 

dzieje hinduskiego chłopca Mowgliego, i jego przygody z Tygrysem Shere 

Khanem, Szakalem Tabaqui, Wilczycą Rakshą, Niedtwiedziem Baloo, Wil

kiem A.ketą, Wężem Kaa„. 

e „SERDUSZKO Z LODU" Hansa Ch. Andersena 
Adaptacja najbardziej znanej baśni Andersena „Królowa Śniegu". Warto 

przypomnieć dzieciom tę mądrą bajkę, w której dobro pokonuje zło, a po

moc innym ludziom staje się nie tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością. 

e „KOPCIUSZEK" Mariana Lidy 
To chyba najbardziej znana bajka na świecie. Kto nie zetknął się z Kop

ciuszkiem, któremu w końcu los nagrodził? Mimo, że wszyscy znamy tę 

bajkę na pamięć, twórcy tego widowiska muzycznego zapewniają, że nikt 

nie będzie się nudził' 
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