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KAROL KU RPI KJSKI 

Urodził się Karol Kazim ierz Ku rpińsk i w roku 1785 w wiel
kopolskich Włoszakowicach ieda leko Wschowy. Ojcem je
go był organista miejscowego kośc l o lo , który wcześnie roz
począł uczyć syna g ry na instru mentach aby później umo
żliwić mu objęcie posady organ isty w arnow ie k/Rawicza. 
Niedługo j ednak a rtystycz y temperament pozwolił mu na 
uprawian ie tak spokoj nego zawodu. Przenos! się pod lwów 
i zostaje skrzypk iem w kapel i starosty Felikso Polanowskie· 

go a pr~y okazji poznaje we Lwowie wystawione ówczesn 
olpery włoski;.~ · i ni miecki . Moi te wiośnie opery, ta 

• 

chę_ć kontaktu z operową muzyką spowodow_ały jego- prze
niesienie się na stałe do Lwowa, objęcie posady korepe
tytora muzycznego i wreszcie skrzypka, a później w roku 
1810 d ru g iego dyrygenta orki stry Teatru Nórodowego 
w Wars ~aw i . Występow ał tam obok nie byle kogo·, bo sa
mego J. Els nera. Czas swój dzieli! na udzielanie korepe
tycji sol istom i chórowi teatru warszawskiego, zwiększył 

skład orkiestry, wprowadzi/ bardziej nowoczesną instrumen
tację, pow ię kszył składy chórów. Od 1812 zastoje nauczy
cie lem muzyki w warszawskiej szkole dramatycznej, a \V la
tach 1817-19 prowadzi naukę teorii :nuzyki ~„, Szkole Mu
zyki Sztuk i Dramatycznej (późniejsze Konserwatori\Jm 
i Szkota Gtówna Mt1zyki). W tym czasie zatożył czasopis
mo muzyczne „Tygodni. Muzyczny", pisywat recenzje mu
zyczne a w 1823 odbył podróż zagran i czną do N iemiec, 
Francji, Wioch i Austr ii. Dostarczyło to Ku~pińskicmu spo
ro doświqdczeń oporqwych, nic zatem dzi:wnego, że jako 
osobi_ szc egó:nie do tego powołanej powierzono mu 
w roku 1824 sta nowisko dyrygen ta i dyrekt~ra w~rszowskiej 
opery. Do swojej śmierci w roku 1857 dzialat i mieszkał 

w Warsza wie, która zawdzięcza rnu wystawianie no opero
wej scen ie najbardziej znanych w o,wych czasach oper. 
Ku rp i ński był jednym ze znacznych twórców polskiej opery 
d ziewię tn asta viecznej . Jego „Nowe Krakawia_ki" („Zabobon 
czy li Krakowiacy i Górale") odnosiły wieloletnie triumfy 
usuwając w cień „Krakowiaków i Górali" J. Stefaniego 
i W. Bogusławskieg o . Do najbardziej popularnych utworów 
Kcr rpińskieg o należały opery: „Dwie chatki", „Pała .c Lucy
pera" (1811), „Szarlatan", „Jadwigo, królowa Polski" 
(1814). „Nagroda" (181 S), „Zamek na Czorsztynie,. czyli 
Bojcrnir i Wanda" (1819), „Leśniczy z Kozienieckiej Pu
szczy (1821). W sumie napisał Kurpiński dwadzieścia 

cz tery opery. A le nie tylko opery komponował z powodze·
niem wielkopolski kompozytor i muzyk. Jego autorstwa są 

ról'mie ż tańc_e pol sk ie i ilustracje muzyczne do wystawia
nych ws półcześni e sztuk. Nie ustowot w pisaniu i organi
zowa niu życi a muzycznego. Był znaczną postacią w h.istorii 
polskiej opery, polskiej muzyki oraz polskiego ruchu mu
zycznego. Jego twórczość pieśniarska wywarło silny wpływ 
.na nastę pców, zwłaszcza ze względu na silne akcenty na
rodowe, patriotyczne i rewolucyj11e („Bracia do bitwy nad
szedł czas", ,..Warszawianka"1 „Oto dziś dzień krwi i chwa
ł y" , „K iedy ranne wstają zorze"), a twórczo5ć Kurpi1iskiego 
>il nie oddzia łata na późniejszych kompozytorów także no 
F. Chopina i .S . Moniuszkę i w sposób znaczący 1awoży
ła na da szyrn rozwoj u polskiej muzyki. 



JERZY WALDORF O „ZAMKU NA CZORSZTYNIE" 

Dyrekcjo Teatru Muzycznego zwróciło się do znakomite
go znawcy polskiej muzyki i gorącego jej propagatora 
Jerzego Waldorffa - z prośbą o napisanie kilku słów do 
programu „Zamku no Czorsztynie". Czas nie pozwolił au
torowi na napisanie co/ego specjalnego ortyku/u, wyraził 

on natomiast zgodę no przedrukowanie kilku najciekaw
szych zdań z uprzednio opublikowanych tekstów no lemat 
owej sztuki. Oto one: 

Cóż to musiało być za feto marcowego dnia 1819 roku 
w Warszawie, kiedy szonowa.ny i lubiony przez wszystkich 
kompozytor Imć Pa<n Korol Kurpiński wystawił siedeminostą 

już z kolei operę swego płodnego pióro, noszącą roman
tyczny tytuł „Zamek no Czorszty.nie". Dodotkowq cieka
wość ludz.i budził fakt, że libretto napisać raczył sam 
JWP hrabio Józef Krasiński. Czy rzecz będzie udano? Czy 
przysporzy chwały scenie narodowej?„. Obecni • .no premie
rze roznieść mogli po mieście wieść radosną: tok! tak I 

\!dana co się zowie! I muzyko ślicz,na i treść ino zmianę 

patriotycznie podniosła i grozę budząca i .wesoło, że bo
ki zrywać! Toteż dzieło, uznone słusznie za jedno ze szczy
towych osiągnięć 1kompozytora, jeszcze w tymże roku gra
no w Wilnie i Lwowie, a następnie w Krakowie, potem 
w Łowiczu, Poznon1iu i Lublinie, ba! - nawet w Kijowie. 
Dopiero obecne stulecie nielaskowe na rodzimych twórców, 
kazało Polakom zapomnieć o jednej z najbardziej udanych 
polskich oper komicznych. Warszawski Teatr Wielki .wysta
wił ją po raz ostatni aż w roku 1917, Poznań w grudniµ 
1923 i na tym koniec wysiłku oflaszych scen operowych 
przed li wojną. 
Storom się jak mogę przyporni.nać Rodakom, że oprócz 
ChopUia, Moniusz.ki i Szymanowskiego, mamy jeszcze coś 

niecoś w ojczystej muzyce i że warto o małych dwustu 
lotach istnienia także ąpery polskiej pamiętać. Ale tok 
to już u nas dziwnfo bywa, że Operetki zajmują się spra
wami powoilnymi i ważnymi, a niektóre znów instytucje 
przypominają operetki, że aż ha! - Kiedy w akcie Ili 
na liCenie pojawili się towarzysze pancerni z husa~ri króla 
Jana, przebrani za zakonnice, oby dol<onać „raptus 
puelloe", sam spłakałem się ze śmiechu jak bóbr, co mi 
się przytrafia rzadko i raczej nie w operetce.„ 
,,Zamek na Czorsztyinie" to po prostu arcydziełko w swoim 
gatunku i arcygłupie jest, że wedle przysłowia „cudze 
chwalicie, swego nie znacie" pozwalamy uroczemu tworo
wi Kurpińskiego leżeć w historycznym lamusie. Gdyby „Za-

rnek" posiadali Czesi, grano by go od dawna na całym 

świecie. 

Nie jestem mocny w sprawach pozagrobowych, ole coś 
mi się zdaje. że duch Karola Kurpińskiego, ocierając Izy 
z bakenbardów i wach lujqc się ze wzruszenia skrzydłami, 

błogosławi tę inscen·i zocję, mając przy boku uśmiechnię

tego Monius_zkę. Ileż pon Moniuszko wziął z „Zamku na 
Crnrsztynie" do swego „Strasznego dworu"! Ale to ju± 
odrębny, choć bardzo ciekawy temat. 

Dopisane u progów roku 1985: Kurpiński urodził się we 
Włoszakowicach, zatem w Wielkopolsce pod Lesznem, 
6 marca 1785, więc przed dwustu laty, co da asumpt do 
wielu w kraju uroczystości, gwoli uczczenia osoby kompo
zytora i przypomnie.nia jego żywota pod sam koniec pol
skiego zaiste w swej goryczy. Karol Kurpiński osiągnął -
zdawalo 5 i ę ~ szczyt sukcesów i uznania wtedy, gdy po
walano go na pierwszego dyrektora świeżo zbudowanego 
i otwieranego w lutym 1833 roku Teatru Wielkiego w War
szawie . Minęło przecie tylko lat siedem i już dyrektora 
z Opery usunięto, po czym jeden z najbardziej zasłużo

nych pofskich artystów dogorywał w swej podwarszawskiej 
siedzibie, w niedostatku i zapomnieniu przez lot jeszcze„. 
siedemnaście! 

Należy tu przyipomnieć, że 'iVarszowski Teatr Wielki 
otwierano tuż po ~lęsce Powstania Listopadowego, dlatego 
zwycięski carat nie zgodził się, aby no inaugurację szła 

któraś z polskich oper, Elsnera czy Kurpiiiskiego, jeno wy
stawić koza.no „Cyrulika" Rossiniego. A potem zapewne 
ktoś „życzliwy" przypomniał oberpolicmajstrowi generałowi 

Rautenstrauch, który był zarazem prezesem Dyrekcji Teat
rów Warszawskich, że Kurpiński muzyką swoją brał udział 

w polskim buncie jak najżywszy, komponując aż osiem 
.pieś·ni powstańczych , w tym sławnego „Mazura Chłopickie
go" i ,,Warszawiankę", co się miało stać naszym trzecim 
hymnem narodowym (po „Gaude Mater Polonia" i „Jesz
cze Polska"). 

Do skromnego też bardzo grobu odprowadzano Korola 
Kurpińskiego na Powązki. - Niechże więc zostanie ucz
czony tym serdeczniej po śmierci. To będzie także należało 
do dramatycznych polskich tradycji„. 



STRESZCZEN IE 

AKT I 

W karczmie nieopodal Czorsztyna zatrzy1m1je si ę rycerz 
wracający z wyprawy wiede ńskiej króla Jona Ili Sobieskie
go. Towarzysze poncemi z Bojomirem no czele gwa rzą 

o swej żołnierskiej doli, wspomi n ają wiedeńską wiktorię 

i zdradzają tęsknotę do swych ukochanych. Do rozmowy 
włącza się wędrowiec o wyglądzie pielgrzyma, który oka

zuje się być wracającym z długotrwałej niewoli tureckiej 
rycerzem - uczestnikiem klęski kamien ieckiej. Dąży do 
swej ojcowizny, która jest już niedaleko. Przybywają kugla
rze zamówieni no uroczystości zaręczynowe, które dla 

swej podopiecznej - Anny ma wyprawić władający zam
kiem na Czorsztynie w zastępstwie zaginionego miecznika 
Dobrosławo - jej ojca - Gniewosz, człek chciwy i bez
względny. Kandydatem no męża Anny jest wojewodzic 
Przemysław . On również wraz ze slugą Barabaszem w dra~ 
dze na swe zaręczyny zatrzymuje się w karczmie i swoim 
aroganckim zachowaniem powodL1je zajście, w wyniku któ
rego po utracie swej straży przybocznej ucieka chyłkiem 

\ nie mojqc odwagi stanąć do 'pojedynku z bro niącym god
ności i honoru Bojomircm. Aktorzy komentujq zajście pod
kreślając wyższość szczerego żołniersk i ego postępowania 

nad matactwem sprzedajnych dyplomatów. 

AKT li 

Gniewosz spieszy się z wyprawieniem zaręczyn, gdyż do
wiedział się, że Anna kocha rycerza, pułkownika wojsk 
królewskich wracających spod Wiednia. O no samo, współ
czujący z nią sługo Mateusz i przyjaciółka Blanka czynią 

wszystko, by odwlec zaręczynowe uroczystości. Temu celo
wi służy wys!anie przez Blankę części gości na wyprawc; 
przeciw rzekomym rozbójnikom, a także .wyjaśn i enie przez 
Mateusza przybyłemu w okropnym stanie po ucieczce 
z karczmy Przemysławowi tajemnicy rodowego klejnotu -
pucharu zwanego Benvenutem . Ten arcykosztowny puchar 
powin izn otrzymać Przemysław jako przyszły pan zamku. 
'Blanka i Mateusz wykorzystują przybylą trupę kuglarzy do 
nastraszenia Przemysławo i jego slugi Barabasza. Bara
basza wystgrczy nastraszyć duchami, diabłami i strzygami. 
Przemysław jednak jako dyplomata i człowiek bywały zlęk
nie się dopiero przedstawionej przez kuglarzy wizji przy
szłych wydarzeń historycznych, do których doprowadzą je-

.~ 

inu podobni magnac i i pol itycy, oraz wizji mąk piekiel
nych - kory za zie czyny. Chciwość jednak zwycięża i nie
baczny na z łe wróżby Przemysław zaręcza się .uroczyście 

z An ną. 

AKT I li 

W trzecim akcie t rwC1ją ta rg i i ,kłótnie o drogocennego 
Benvenuta, któreg o ch ci ałby posi ąść Przemysła w, zatrzymać 
dla si bie Gniewosz, a którego miejsce ukry cia zna tylko 

story Mateusz. 
Tymcza sem przybywa ze swoim i ofi cerami Bojomir, który 
ma przygotować kwaterę dla nad ciągającego króla. Zlek· 
ceważony przez Gn iewosza zajęteg o k łótn ią z Przemysła
wem, v1 przechodzącej przez so l ę da mie pozna je swoją 
ukochaną Annę, któ rej ofi arował swe służby wyruszając no 

1ojnc:;: , a ni e znając jej nazwisko . 
Teraz, po s iada j ą c jej wzajem ność - śmiało prosi Gniewo

sza o jej rękę . 
G niewosz odmawia , co więcej , wobec wyjazdu Przemysła

wa obrażonego o u rywo nie Benvenuto i wystraszonego 
po jnwicniem się Bojomira, posta n wio rotować swą po
zycję i zagrab iony maj ątek poprzez wysłan i e Anny do 
klasztoru . No szczęś cie przyjaciele Bojomira, Kurdesz, Pi
jawko i Pożogo są w pob li ż u . Oni to w przebraniu sióstr 
zakonnych zająć się m ają Anną, ale ich in ter1Vencjo oko· 
zu je się j uż niepotrzebna. Nawa postać, rozpoznano 
i wprowadzana przez Mateusza pojawia się na zamku 
i wymierza sp rawied liwość . To znany nam z pierwszego 
a!du pielgrzym , rycerz o n a prawdę wracający z niewoli 
miecznik Dob rosław prawowity pan zamku no Czorsztynie 

i ojciec Anny. 
Dobrosław obejmu je zamek we wład anie . Nieprzekona
nym Gniewoszem zajmą się siost ry-oficerowie, a kochają

cą s i ę prawdz'wie porę Annę i Bojomiro połączy ojciec 
wznosząc toast z wyd obytym z wiadomego sobie skarbca 
Benvenutem . 
„Niechaj żyje kró l Jon Ili", którego zwycięstwo przyniosło 

szczęście i spokój prawowitym panom zamku na Czor
sztynie. 
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Akt I 

Kuglarie 
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Fauzja Mierzy1iska 
Renata Andrzejewska 
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Edward Pokross 
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Feliks Żurkiewicz 

Francu1i 

Jerzy Maćkowiak 
Bogdo n Biegański 
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Akt li 

Kuglane 

Danuta Skolasińska 
Renato Andrzejewska 
Dorota Gąsiorowska 
Fauzja Mierzyńska 
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Feli ks żurkiewicz 
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Ludwik Rok 
Stefan Rudko 
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Dyrygent 

- - Dyrygent 
- Kierownik chóru 
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o rtystycznych 
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Krystyno Kaczanowska 
Anna Korcz 
Jadwigo Kurzewsko 
Wieslawa Kuźnicka 
Mario Pawłowska 
Aleksandra Rybacka 
Bożena Schorf 
Mirosława Swięcicka 
Mario Tomaszewska 
Czesława Urban 
Jan Adamczyk 
Morek Czajko 
Jerzy Dzianysz 
Jerzy Golfert 
Adom Halicz 
Bogdan Kamiński 
Michał Kuleczka 
Stanisław Meus 
Jacek Sikorowski 
Antoni Urban 
Andrzej Wiza 
Rajmund Wolff 
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Barbara Ciennioch 
Maria Hoffmann 
Irena Kamińska 
Iwona Kotlińska 

Elżbieto Kromer-
-Walczewska 

Janina Odwrot 
Sonia Piotrowska 
Beota Płóciennik 

Hanna Sakowska 
Danuta Sękowska 
Krystyna Stawczyk 
!'rena Tomaszewska 

BALET 

KORYFEJE: 

Grażyna Bieniaszewsko 
Ha 1111a Matczyńska 
f'auzja Mierzyńska 
Marzena Starczewska 
Mi ro sława Stężycka 
Ma1iolo Śróda 
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Renata Andrzejew>ko 
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Sylwester Pucek 
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Stonisło,w Gostyński 
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Maria Harajda-

-Wojciechowsko 
Cecylia Biernacka, 
Marian Szyrner 
Ireno Kasprzak 
Adam Gierak 
Zdzisław Wawrzynowicz 
Witold Odon 
Włodzimierz Baczyński 

li skrzypce: 

Hanna Stefaniak 
Zygmunt Kurek 
Jolanta Helwig 
Włodzimierz Gacki 
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Krzysztof Rękosiewicz 
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Antoni Pena 
Kozim~erz Janigo 
Piotr Czerniak 
Julian Kunz 

Kontrabasy: 

Jerzy Budziński 
Józef Stolarz 
Leszek Szaniawski 

Flety: 

Janino Kamasa 
Grażyna Lewińska 

Oboje: 

Roman Wichłacz 
Józef Rochowiak 

ORKIESTRA 

Klarnety: 

Jerzy Werbiński 

Fagoty: 

Aleksander Szofer 
Mariusz Rogaliński 

Waltornie: 

Rajmund Gronowski 
A:fred Jakubowski 
Grzegorz Szumnarski 

Trąbki: 

Eugeniusz Pietrowski 
Jerzy Wojciechowski 
Grzegorz Konieczny 

Puzony: 

Kazimierz Zielniewicz 
Stanisław Gruszka 
Tomasz Dylewicz 

Perkusja: 

Aleksander Myszkowski 
Maria Anders 

Harfa: 

Mirosława Bednarz 

Gitary: 

Janusz Musielak 
Józef Stolarz 

Fortepian i organy: 

Nino Stasz 

Inspektor orkiestry: 

Rajmund Gronowski 



Tadeusz Kmiecik 
Nina Stosz 
Zbigniew Prętk i 

Błażej Lic zmański 

Barbara Błaszyk 
Małgorzata Niedzielko 
Sta n i5łow Łakomski 

-- korep etytor 
- korepetytor 
- korepetytor 
- in spicj nt 
- sufler 
- sufl er 

- sufi r 

ZESPOl TECHNICZNY: 

Andrzej Rogulski 
Zdzi sława Woźn i akowska 

Henryk Brukwicki 
Małgorzata Zarębo 

Jan Fu rszponiok 

Genowefa Niedziela 
Józef Furszpaniak 
Krystyna Robecka 
Roman Wrzesiński 
Sta n i s ław Bigos 

Tadeusz Michalski 
Lidia Kozubek 

-- ki erown ik tech niczny 
- zas t. kierownika 

tech niczn ego 
- - g łówn y elektryli 
- kier. pracown i krawiec ki ej 

damskiej 
· kier. pra cown i krowi cki ej 
męs k ie j 

- modystka 
- obuwni k 
- ki er. pracowni perukarskiej 
- kie r. pracowni sto larskiej 
- ki er. pracowni 

modelato rskiej 
- pracowni o ślusarska 

rekwizytor 

* * * 
Aleksa ndra Klinik 

Irena Dudziak 

~i e rmvnik orga11irncj i. 
wi down i 
kierown ik widowni 

* * * 
Redakcja programu -

Oyrekcja Teatru Mu z.ycznego w Pozna niu 

Opracowanie materia łów do prog ram u 

Bogdan Paluszkiew icz 

Wydawca : 

Teatr Muzyqny w Pozn aniu, Lil. Ni ezłornnych 1o 

W REPERTUARZE 

P. ABRAHAM 

„WIKTORIA I JEJ HUZAR" 
operetka w 3 aktach 

FR. LEHAR 

„PANNA WODNA" 
operetka w 3 aktach (4 obrazach) 

FR. LEHAR 

„FRASQUITA" 
operetka w 3 aktach 

1. LAWINA-SWI ĘTOCHOWSKł 

„MAGICZNY CYLINDER" 
widowisko dla dzieci 

wg scenariusza Jerzego Wojtkowiaka 

FR. SCHUBERT 

„DOMEK TRZECH DZIEWCZĄT" 
operetka w 3 aktach 

J. SZCZYGIEŁ 

„MYSZKA" 
musical 1·1 3 cz ęściach (23 obrazach) 

I. KALMAN 

„KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" 
operetko w 3 aktach 

W. A. MOZART 

„DYREKTOR TEATRU" 
kom edia z muzyką w 1 akci e 

E. V. TIDMARSH 

„NOC POŚLUBNA" 
kom edia mi.µyc1no w 3 oktach 
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