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... u.rodził się 6 listopada 1884 r. w Warszawie. Ojciec Jego - Aleksan
der, byl profesorem Konserwatorium Warszawskiego i cenionym Kom
pozytorem, matka - Anna, by.la dobrą pianistką. Stąd Ludomir wy
chowywal się w atmosferze wysokiej ku.ltu.ry muzycznej, w domu., któ
rego częstymi gośćmi bywali J. I. Paderewski, St. Barcewicz i A. Mi
chalowski. Profesorami Różyckiego byli kolejno: M. Ciszewski, M. Za
wirski i A. Michalowski (fortepian), B. Rogulski i M. Biernacki (teoria 
i harmonia), oraz Z. Noskowski (kompozycja). W klasie Noskowskiego 
Różycki poznal się i zaprzyjaźnil z M. Karlowiczem, K. Szymanowskim, 
G. Fitelbergiem i A. Szelu.tą, z którymi później związal się w ideolo
giczną gru.pę „Młodej Polski w muzyce". 

W 1904 r. Ludomir Różycki kończy ze zlotym medalem Konserwa
torium Warszawskie, po czym wyjeżdża do berlińskiej Akademii Mu
zycznej, gdzie zostaje uczniem E. Humperdincka, a także zyskuje 
uznanie i poparcie R. Straussa. Tutaj też poznaje mlodą śpiewaczkę 

Stefanię Mlawską, która zostanie Jego żoną i odtąd po dziś najwierniej
szą towarzyszką życia i pracy. 

W 1907 r. kompozytor zjeżdża do Lwowa, gdzie zostaje dyrygen
tem Opery j profesorem fortepianu w Konserwatorium. Nie mogąc 

wszakże nagiąć się do pracy odtwórczej, czy też pedagogicznej, dążąc 
natomiast instynktownie do poświęcenia się całkowicie pracy twórczej, 
Różycki po niespełna 4 latach opu.szcza Lwów i, po krótkim pobycie 
w Warszawie, wraca do Berlina, skąd podejmuje wraz z żoną dluższą 
podróż po Szwajcarii, Włoszech i Francji. · 

Trudny okres I wojny światowej kompozytor spędza w Berlinie. 
Po wojnie wraca do Warszawy, gdzie 9 maja 1921 r. wystawia balet
pantomimę „Pan Twardowski". Balet ten bije rekordy powodzenia 
w historii Oper nie tylko polskich, idąc na scenie Teatru. Wielkiego 
okola 600 razy. 

Międzywojnie znaczone jest coraz to większymi sukcesami Różvc
kiego i coraz częstszymi wyjazdami zagranicę, w związku z wystawia
niem tam Jego dziel. 

II wojna światowa dotyka okrutnie kompozytora: w ogniu Powsta
nia Warszawskiego plonie cŻęść kompozycji Różyckiego, pozostalvch 
w rękopisach. 

Po wojnie przyjmuje artystę gościnnie robotniczy Śląsk. Tam prze
bywa Różycki do dziś, częściowo w Katowicach, częściowo w Szczęsno

wie, w willi „Pan Twardowski", gdzie nadal oddaje się wytężonej 
pracy (patrz: wykaz dziel Jubilata). 

Sylwetka Ludomira Różyckiego nie byłaby pelna, bez przypom
nienia jego cennej dzialalności publicystycznej i spolecznej. 

Już jako 24-letni młodzieniec wystąpił Różycki w obronie Karło

wicza, którego z pobudek osobistej niechęci tępil ówczesny dyrektor 
Filharmonii Warszawskiej, A. Reichman. Wystąpienie to lspowodowa
lo cofnięcie zakazu wykonywania dziel Karłowicza w Filharmonii. 
W latach międzywojennych dzięki inicjatywie Różyckiego powstał 
Związek Kompozytorów Polskich, którego prezesem przez długie lata 
byl dzisiejszy Jubilat. 
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Zdzisław ]achimecki 

PLON PÓŁWIECZA 
Z

łote gody ze sztuką obchodzi dziś znakomity kompozytor polski, któ
rego imponujący pod każdym względem dorobek twórczy stanowi 
jedną z najgłówniejszych pozycji muzyki polskiej w ubiegłym pół

wieczu. 

Ludomir Różycki jako kompozytor debiutował w roku 1904 poematem 
symfonicznym „STAŃCZYK", którego inspirację zawdzięczał słynnemu 
obrazowi Matejki, przedstawiającemu historyczną postać dworu króla 
Zygmunta Starego, trefnisia w błazeńskim stroju, rozmyślającego o lo
sach ojczyzny. Zaledwie dwa lata przedtem zamajaczył Stańczyk w wyo
braźni Stanisława Wyspiańskiego, który wprowadził go w korowodzie 
zjaw w drugim akcie „Wesela" i ustami jego wyśpiewał natchniony opis 
zawieszenia dzwonu „Zygmunt" na wieży wawelskiej kałe(lry. Górne 
i śmiałe zadanie symfoniczne postawił sobie do spełnienia Różycki w tej 
kompozycji. Miał jeszcze mało doświadczenia w operowaniu wielkim ze
społem orkiestralnym, ale o powodzeniu zamierzenia twórczego zadecydo
wał tu jego zadziwiający wprost instynkt w wyczuciu kolorystyki i cha
rakterystycznych możliwości instrumentów. „STAŃCZYK" wykonany 
w Filharmonii pod dyrekcją Młynarskiego w tym samym roku, w którym 
Różycki ukończył konserwatorium, zjednał mu szacunek najpoważniej
szych muzyków i krytyków i utorował drogę przyszłym jego dziełom. 

Jak z rogu obfitości zaczęły się teraz sypać nowe kompozycje Ró
życkiego. Różnorodność ich rodzajów i form coraz wyraźniej świadczyła 
o rozległości wyobraźni kompozytorskiej, o ciągle rozwijającej się techni
ce środków formotwórczych. Siedem preludiów fortepianowych zebra
nych w opusach nr 2 i nr 3, dwa nokturny op. 3b, dwa poematy sym
foniczne „PAN TWARDOWSKI" i „BOLESŁAW SMIAŁY", stały się 

artystycznym wyznaniem wia1·y Różyckiego i wyrazem kierunku, któremu 
talent jego hołdował. 

Podczas gdy Karłowicz w poematach symfonicznych wyprowadzał 
swoje pomysły tematyczne z abstrakcyjnych nastrojów lirycznych (Po
wracające fale, Smutna opowieść, Odwieczne pieśni), podczas gdy Szy-
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manowski tworzył dzieła w rodzaju „czystej muzyki" i pięknym wzlo
tom natchnienia w sonata.eh i symfoniach przeciwstawiał niezwykle 
trudne konstrukcje polifoniczne, Różycki dążył do wywołania w słucha
czach maximum plastycznych wrażeń i nadawał swej muzyce prosto, 
a silnie przemawiające akcenty dramatyczne. 

W latach 1908 - 1911 komponuje Różycki poemM symfoniczny „AN
HELLI" stanowiący transpozycję na język muzyczny poematu prozą 

Słowackiego, - „WARSZAWIANKĘ", oraz pierwszą operę „BOLESŁAW 
SMIAŁY". J>jerwsze przedstawienie tej opery odbyło się w te-

LUDOMIR RÓŻYCKI 
jako 15-letni chlopiec. 

atrze lwowskim w nniu 11 lutego 1909 r. Przedstawienie to 
znów stało się jednym z artystycznych sukcesów Różyckiego. W spra
wozdaniu z premiery pisałem wówczas m. in. „Dzieło Różyckiego olśnie
wa słuchacza, daje mu tyle różnorodnych a świetnych obrazów instru
mentalnych, że słucha się tej opery jak nieprzerwanej symfonii. Napięcie 
wyrazu muzycznego jest tu ciągle najwyższe, harmonicznie panuje tu 
ciągła ruchliwość, barwność i pełnia. Witamy w Różyckim chwałę naszej 
muzyki całym sercem, chociaż na słabsze strony jego twórczości musimy 
mieć otwarte oczy ... dla jego dobra". 
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Niebawem spotkały Ludomira Różyckiego w rodzinnej Wars:rawie 
dwa nowe bardzo poważne sukcesy, które podniosły w nim wia
rę, podsyciły zapał i przyczyniły się poważnie do umocnienia jego po
zycji czołowego przedstawiciela współczesnej muzyki polskiej. W czerwcu 
1912 r. jury konkursu, ogłoszonego z okazji dziesięciolecia istnienia Fil
harmonii Warszawskiej, przyznało Różyckiemu pierwszą nagrodę za poe
mat symfoniczny pt. „KROL KOFETUA" (osnuty na tle opowieści pod 
tym tytułem czeskiego pisarza Zeyera), oraz jedną nagrodę za nadesłaną 
na ten konkurs pieśń. 

Drugim ważnym wydarzeniem tego roku było wystawienie na scenie 
warszawskiej nowej opery Różyckiego „MEDUZA", skomponowanej do 
libretta Cezarego Jellenty. Bohaterem jej jest genialny w swej wielo
stronności malarz epoki odrodzenia Leonardo da Vinci. „Meduza" wy
wołała bardzo silne wrażenie w muzycznych kołach Warszawy. 

Różycki zbliżał się do szczytowego punktu swojej twórczości prze
kroczywszy zaledwie trzydziestkę. Jakby dla odpoczynku po stworzeniu 
wielkich partytur symfonicznych i operowych oddał się teraz kompozycji 
utworów komnatowych. Trio fortepianowe, wydane w Berlinie i wydany 
w Moguncji wielki Kwintet c-molł weszły wkrótce do programów naj
wyżej cenionych zagranicznych zespołów komnatowych. 

W najmniej sprzyjającej atmosferze pierwszej wojny światowej na
pisał Różycki swoją trzecią operę, do libretta przerobionego z dramatu 
Jerzego Zuławskiego „EROS i PSYCHE". Niemiecki przekład tekstu do
konany został równocześnie, a prapremiera tego najdoskonalszego dzieła 
dramatycznego Różyckiego odbyła się w czasie szalejącej burzy wojen
nej na scenie opery we Wrocławiu w roku 1917. Do Warszawy dotarła 
opera Różyckiego również jeszcze w okresie wojennym, bo w marcu ro
ku 1918. W obu miastach osiągnęła ona triumfalne wprost powodzenie 
i zdobyła najpełniejsze uznanie fachowej krytykL 

Jak od poematu symfonicznego o Bolesławie Smiałym miał Różycki 
dość do stworzenia opery o tym samym węźle dramatycznym, jak od 

„Mony Lizy" prowadziła droga do „Meduzy", tak symfoniczna kompozy
cja „Pana ~ardowskiego" stała się Z"awiązkiem genetycznym baletu o kra
kowskim czarnoksiężniku z Krzemionek. Pierwszy powojenny triumf od
niósł kompozytor tym baletem, którego treść zaczerpnięta jest z powieści 
Kraszewskiego. Balet ukazał się na scenie warszawskiej po raz pierwszy 
w maju 1921 r. Widowisko uwieńczone zostało bezprzykładnym powodze
niem i osiągnęło w ciągu paru lat liczbę kilkuset przedstawień. Lwią 

część tego powodzenia miał „Pan Twardowski" do zawdzięczenia iskrzą
cej się od świetnych pomysłów muzyce Różyckiego. 

W dwa lata po wystawieniu „Pana Twardowskiego" przeżywał Re
życki na scenie opery warszawskiej trzeci ze swoich najwiękli~cb 
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sukcesów teatralnych. W czerwcu tego roku usłyszano tam po raz pierw
szy jego operę komiczną do tekstu Juliana Krzewińskiego „CASANOVA". 
Ta melodyjna, barwna i zabawna opera zdobyła sobie od razu dużą popu

larność. 

W tym z konieczności szkicowo potraktowanym przeglądzie twórczości 
kompozytorskiej Różyckiego starczy mi już miejsca na wymienienie za
ledwie dwóch ostatnich jego oper. Pierwsza z nich to ponura w swej tra
gicznej grozie „BEATRIX CENCI", skomponowana do libretta opracowa
nego według tragedii Słowackiego przez Stefanię Różycką. Po raz 
pierwszy wykonano tę operę w styczniu 1927 r. w Warszawie. Z żalem 
trzeba stwierdzić, że w druku ukazało się tylko kilka wyjątków tego wY-

Zalożyciele grupy „Mlodej Polski w muzyce". Od lewej: 
A. Szeluto, K. Szymanowski, W. Lubomirski, G. Fitelberg, 

L. Różycki. 

wierającego silne wrażenie dzieła. W r. 1931 poznano w Operze Poznań
skiej śmiało pomyślane widowisko muzyczno-dramatyczne Różyckiego pt. 
„MŁYN DIABELSKI", które w swojej pierwotnej koncepcji pomyślane by
ło jako balet. Koncepcja ta datuje się od roku 1927 z pobytu kompozytora 
w Wiedniu. Całość przedstawienia to wielce oryginalna mies~nina licz
uych czynników nowoczesnego życia zbiorowego w godzinach poświęco
nych rozrywkom. Do części muzycznych wplatają się ustępy dialogowe 
i mimiczne. Premiera „Młyna diabelskiego" była prawdziwą sensacją 
w artystycznym życiu Poznania. 
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JUBILEUSZOWY BILANS 

Twórczość ~udomira Różyckiego jest bardzo obfita. Składa się Ba 
nią pięćdziesiąt kilka pozycji, w tym 8 wielkich oper i baletów, 2 kon
certy fortepianowe i t. p. Droga, która doprowadziła Jubilata· do dzi
siejszego celu była długa i wiodła rozmaitymi okolicami. Za młoda 
ulegał kompozytor obcym swemu temperamentowi wpływom francu
skiego impresjonizmu i skłonny był do eklektyzmu (z'apożyczania od in
nych) środków wyrazu. Ale prędko wyzwolił się od tych niekorzyst
nych manier i coś zgoła różnego zadecydowało o tym, że stal się na
rodowym kompozytorem polskim. 
Muzykę swą łączył z polską historią („Stańczyk", „Bolesław Smiały"), 

z twórczością polskich poetów (Słowacki, Kasprowicz, Miciński, żuław
ski), z polskimi legendami ludowymi („Pan Twardowski"). Lecz i to 
wszystko świadczyłoby jeszcze tylko o raczej zewnętrznym związaniu się 
kompozytora z narodem. 

Najrdzenniej narodowe cechy twórczości Różyckiego tkwią w samej 
jego muzyce. Perły polskiego folkloru muzycznego, przetworzone w „Pa
nu Twardowskim" na dzieło sztuki decydują o tym, że Ludomir Różycki 
jest dziś nam wszystkim tak . bardzo bliski i że z taką radością obcho
dzimy jubileusz jego 50-łecia pracy artystycznej, którą dobrze przysłu
żył się naszemu społeczeństwu i naszej narodowej kulturze. 

Rękopis pierwszych taktów „Pana Twardowskiego". 

Zygmunt Latoszewski 

::lamiast mowy 
W szalonym tempie dzisiejszych wydarzeń wypełniających dni naszego 

pokolenia, jakże łatwo usuwają się w zapomnienie rzeczy i zdarzenia, 
niegdyś ważne, ponadto drogie i powiązane głębią przeżycia. Lecz zda
rza się czasem, że ktoś, świadek lub bohater tych chwil minionych, 
spotkany niespodzianie, poruszy niewdzięczną pamięć. 

Dziś właśnie spotkaliśmy przy 50-1ym kamieniu milowym, strudzonego 
długą drogą wędrowca. Poznajemy Go po przyjaznym, dobrym uśmiech~, 
którym jak dawniej wita nas i dzisiaj. Tak, wiemy już - to Ludorrur 
Różycki. Pozdrawiamy Go więc nie tylko serdecznie, ale i ze czcią, ile 

że zawdzięczamy Mu wiele. 
Choć Mistrz ma minę wzruszoną i uroczystą, bo tak wypada w dniu 

własnego jubileuszu, pokonujemy szybko początkowe onieśmielenie i wraz 
ze wspomnieniami „górnych i chmurnych dni" wraca dawny ser-

deczny ton. 
Jest 0 czym wspominać Drogi Mistrzu, zwłaszcza o „naszych" poznan-

skich premierach, o tylu triumfach, kiedy to wprowadzaliśmy na scenę 
jedno po drugim z Twoich pięknych, barwnych dzieł. Tak to przecież 
niedawno, kiedy słuchaliśmy Twojego „Erosa", którego głos wiódł nas 
od starożytnej Arkadii poprzez Rzym i średniowiecze aż do Francji re
wolucyjnej i zamilkł we współczesności, kriedy muzyka Twoja jakby roz
grzeszał.a młodziutką „Beatrix Cenci", i więcej od dramart;u Słowackiego 
czy Shelleya przypomanała nam delikatne rysy z portretu Reni'ego. Był 
czas, kiedy całe miasto nuciło lub gwizdato walca Caton, bo całe miasto 
oglądaiło w teatrze perypetie miłosne Twojego „Casanovy". Kto zaś 
zliczy wieczory, w kJl;órych polski dr Faust „Pan Twardowski" rzucał 
uroki w oszałamiającym korowodzie tańców. 
Chętnie, nader chętnie witali każde Twoje dzieło melomani poznańscy, 

zazdrośni 0 Twoje triumfy w stolicy. To też wdzięcznym sercem po
święciłeś im jedną operę wyłącznie na własność. Była ito wizja zwario
wanego wspókzesnego miasta, prawdziwy „Młyn diabelski", trafnie tak 
nazwany, skoro zmusiłeś tenora do śpiewania arii... w samolocie. 
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Przecież ito wszystko było niiedawno, a jednak czas śpieszy niepo
wstrzymanie i Sam wypominasz nam dzisiaj swoje 50-lecie kompozy
torskie, zniewalasz do tego spojrzenia wstecz, jak gdyby już był czas 
na podsumowanie dokonanego wysiłku twórczego. Lecz my nie dowie
rzamy temu jubileuszowi i czekamy na dalsze dzieła. Pilnie ich potrze
buje scena polska, tak hojnie już przez Ciebie obdarowana. 

Na chwilę więc tylko przystanęliśmy, aby złożyć hold Twojej wielkiej 
1wórczej pracy i podziękować za tyle wzruszeń artystycznych, doznanych 

LUDOMIR RÓŻYCKI 
w rzeźbie Maxa Levy 'ok. 1910 r.) 

ze sceny i estrady. Będziesz dziś musiał Drogi Mistrzu wysłuchać nie
jednej jubileuszowej oracji, które, gdyby miały wyliczyć wszystkie Twoje 
zasługi dla muzyki polskiej, nie spisałbyś ich na wolłowej skórze. To 
też wyręczamy trochę mówców oficjalnych, przypominając i wyliczając 
choćby Twoje poznańskie premiery. Bowiem w okresie międzywojen
nym Poznań inscenizował dwukrotnie „Erosa i Psyche" oraz „Casa
nov~", a powiedzieliśmy już, że oglądał ponadto dramat muzyczny 
„Beatrlx Cenci", operę „Młyn diabelski" i balet „Pan Twardowski". 
Na krótko przed wybuchem wojny przygotowaliśmy z wczesnych oper 
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Zenobiusz Strzelecki: projekt kostiumu PANA TWARDOWSKIEGO 

Różyckiego „Meduzę", a naJP1erwszą „Bolesława Smiałego" projekto
wano wystawić niedawno, przy czym Autor zamierzał dokomponować no
wą końcową scenę. 

To zainteresowanie dziełami scenicznymi Różyckiego wypływało nie itylko 
z uznania dla ich nieprzeciętnej wa11tości artystycznej, nie tylko z obo
wiązku społecznego wobec polskiego kompozytora, ale iłlumaczyło się 

także gwarancją powodzenia kasowego, z którym s:ę w tych czasach 
musiano liczyć. Ceniła i wystawiała je także zagranica, choć polski 
paszport autora nie był najlepszą rekomendacją. Zagranicą wiele dzieł 

Różyckiego ukazało się w druku. Popularny kompozytor „Pana Twar
dowskiego'" -nie miał szans znalezienia dla swych dzieł opieki polskich 
władz sanacyjnych. Temu faktowi zawdzięczamy, że spalone w pożodze 
wojennej rękopiśmienne materiały orkiestrowe tak utrudniają obecne 
wznowienie ·tych dzieł. Trzeba temu jak najprędzej zaradzić i dobrze, że 
początek już zrobiono. 

Można być pewnym, że opery Różyckiego z ich nowoczesną strukturą 
muzyczno-dramatyczną trafią łatwo do nowego słuchacza. Warto zaś 
przypomnieć, że język muzyczny Różyckiego miał w swo'm czas:e nie 
mało cech nowartorskich. Recenzent „Erosa·~ w r . 1917 skarżył się 

wręcz, że w scenie rewolucyjnej muzyka robi wrażenie jakiegoś piekiel
nego odwaru oszalałych dźwięków. Słusznie pisał komentator poznań
skiej prem'. ery „Erosa", że w dziesięć lat po prapremierze wrocławskiej 
te żale wywołują pobłażliwy uśmiech, uśmiech ludzi, którzy prędko 
oswoili słuch na tyle, by poznać, że mużyka Różyckiego jest wyplywem 
najpiękniejszego talentu melodycznego przesiąkn " ętego liryzmem, wcale 
nie doświadczalna, retortowa, lecz żywa i mająca dostateczny zapas 
silły potencjonalnej do długiego życia 

Ma już swoją wcale ciekawą historię twórczość Różyckiego i uchyli
liśmy tylko jej rąbek, aby przypomnieć, że nie najmniejszą zasługą 

Czcigodnego Jubilata jest Jego artystyczna bezkompromisowość. Ta ucz
ciwość w dążeniu do doskonałości rzemiosła kompozytorskiego odpowiada 
wysokiemu lotowi twórczych zamierzeń i stąd tytuł zarówno do naszego 
podziwu jak i do naszego szacunku. 

My artyści, którzy mieliśmy szczęście i piękne zadanie odtworzenia nie
jednego z Twoich dzieł Mistrzu, uważamy uroczysty dzień Twojego Jubi
leuszu potrosze także za nasze jakby rodzinne święto. 

życzymy Ci serdecznie zdrowia i sił i tego niezm'ennego dobrego hu
moru, którym zdobyłeś nas dla siebie na równi z Twoją muzyką. Gdy 
miną owacje i wiwaty, wrócisz znów do naszego codziennego wspólnego 
warsztatu operowego, gdzie Cię niecierpliwie czekamy. Tam btdziemy 
dalej wytrwale pracować, aż nam znów przypomną, że czas święcić na
stępny jubileusz. 
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Janina Korolewicz-Waydowa 

NieeL. idzie w świal ... 
W przebogatej twórczości Ludomira Różyckiego każdy znajdzie dla 

siebie coś, co mu będzie specjalnie bliskie. Dla mnie taką najbli*szą jege> 
kompozycją była zawsze i pozostała opera „Eros i Psyche" (librett<> 
według dramatu Jerzego żuławskiego). 

Wystawiłam ją jako premierę podczas mojej pierwszej dyrekcjii 
Opery Warszawskiej, w latach 1917-1919. Odniosła wielki sukces i sta
ła się kulminacyjnym punktem sezonu. 

12 
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Portret Różyckiego, pędzla Z. Atteslćindera 

(okres tworzenia „Erosa i Psyche") 

W r. 1919 spowodowałam wystawienie jej we Lwowie i tam kreo
wałam rolę Psyche, krt:órą się niezwykle entuzjazmowałam i którą śpie
wałam z prawdziwą rozkoszą, bo jest ona potężna, pełna wyrazu mu
zycznego - i dająca artyście wielkie możliwości stworzenia świetnej 

kreacji. 
Kult mój dla twórczości Różyckiego, a szczególnie dla jego opery 

„Eros i Psyche", był tak wielki, że kiedy w roku 1934 ponownie obję
łam dyrekcję Opery Warszawskiej, sezon rozpoczęłam „Erosem". I tu
taj znów, opera ta odniosła prawdziwie wielki sukces. 

Doceniając - bo któż mógłby nie doceniać - wielkość talentu Ró
życkiego, nie wszyscy zdają ·sobie sprawę, w jakim stopniu popularna 
jest twórczość jego zagranicą, a zatem ile dziełem swoim przyczynił się 
Czcigodny Jubilat do propagandy zagranicą naszej kultury muzycznej . 

Przed wojną byłam przejazdem w Brukseli. Udałam się w towa
rzystwie przyjaciół do wielkiej kawiarni, w której orkiestra grała nie 
muzykę do tańca, lecz wiązanki operowe i utwory z gatunku poważ
niejszej muzyki popularnej. W pewnym momencie dyrygent zwrócił się 
do publiczności z zapytaniem, co chciałaby teraz usłyszeć. Publiczność 
zażądała - arii Caton z opery „Casanova" Różyckiego. 

Drogi Panie Ludomirze! Niech muzyka Twoja idzie jak najszerzej 
w świat i zdobywa dla naszej kultury muzycznej jak najwięcej zwo
lenników. 

Stanisław Miszczyk 

OJ ogona do głowy 
Kiedyż to było? ... - Ja twierdzę, że wczoraj, a kalendarz, że 30 lat 

temu. Trudno mi kłócić się z czasem i boję się mu narażać, żeby przez 
zemstę nie zaczął biec jeszcze szybciej, ale to chyba wolno mi stwi~r
dzić, iż ów dzień „zastępstwa w ogonie" pamiętam tak dobrze, Jak 
gdyby to było wczoraj. 

Miałem lat 11 i byłem uczniem szkoły baletowej przy Operze War
szawskiej. Scena była dla mnie jeszcze niedostępnym ideałem i i:io
głem tylko marzyć, że kiedyś się na nią dostanę, w nagrodę za pilną 

pracę. 

Nagle!. .. - Nagle pewnego dnia podszedł do mnie po lekcji pro
fesor Zajlich: „Będziesz dziś wieczorem robił Smoka. Statysta z ogona 
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zachorował, możesz go zastąpić". Zachwyt, wzruszenie i Jeszcze parę 

innych uczuć złożyły się na generalne moje zbaranienie, gdy dowie
dz.iałem się, że tak nieoczekiwanie i szybko mam się znaleźć na scenie 
i to w jakim widowisku! Cała Warszawa mówiła o „Panu Twardow
skim" i podziwiała talent młodego, a już tak słynnego kompozytora -
Ludomira Różyckiego. Mój profesor, Piotr Zajlich, był autorem kom
pozycji choreograficznej tego historycznie pierwszego „Twardowskiego". 

Po południu przyszedłem do teatru o 2 godziny za wcześnie. Wie
działem, że przed spektaklem mam być nauczony, jak wchodzić do 
smoka i jak się w nim mniej więcej poruszać. Nie wiedziałem natomiast, 
że przy tej okazji statyści, starsi i już otrzaskani ze sceną, będą chcieli 
zdrowo sobie ze mnie pokpić. 

Od pierwszej chwili zresztą kontakt z kulisami miał mi przynieść 
gorzkie rozczarowanie. Smok, który w ówczesnej inscenizacji „Twar
dowskiego" pełzał groźnie po scenie, łyskając z pyska i ze ślepi ogniem, 
leżał teraz w brudnym świetle kulis i raczej przypominał rzucony od 
niechcenia ogromny wór do kartofli, niż smoka. 

„Wchodzić i wychodzić, to rzecz ogromnie trudna. Tego się w je
den dzień nie nauczysz! - poinformował mnie statysta, wyznaczony do 
zajęcia się moją osobą. - Mogę cię najwyżej wsadzić do smoka, a ty . 
siedź, aż się przedstawienie nie zacznie''. 

Co powiedziawszy, złośliwiec wpakował mnie w sam czubek ogona 
i poszedł. Dopiero kiedy byłem nieledwie uduszony z braku powietrza 
i kurzu, zlany potem z gorąca i zdrętwiały od długiego siedzenia 
w kucki, przyszli inni statyści, smok się wypełnił ludźmi, hałasem, kłót
niami i pomaszerowalł do akcjrl.. Ktoś dał mi od zewnątrz kopniaka, ktoś 
inny krzyknął w ciemnościach „Uważaj smarkaczu!" i potykając się na 
wystających z wora nogach, nic nie widząc, ruszyłem przed siebie. 
Gdzieś z bardzo daleka słychać było muzykę, potem muzyka umilkła 
i mój statysta - opiekun, który był przednią lewą nogą, krzyk~ął do 
mnie, w stronę ogona: „Hej, mały! Wyłaź, już skończone". 

Ale skończyć, i to nie najlepiej, miało się dopiero w domu. Matka 
na widok mego wymiętoszonego ubrania i umorusanej twarzy - zała

mała ręce: 

„Gdzieś ty się znowu włóczył? Jak ty wyglądasz!" 
„Byłem w ogonie smoka" - odparłem. 

„Jak śmiesz rodzonej matce wmawiać coś podobnego! - zgorszyła 

się. - Nie dość, że kłamiesz, ale w dodatku głupio i bezczelnie!". 
Co powiedziawszy, dała mi tęgiego klapsa, po czym odkomendero

wała mnie do łazienki, do mycia. 

Od tego mego scenicznego debiutu minęło lat 30, ale raz nawiąza
ny kontakt z „Panem Twardowskim" nie zerwał się. Marzenia chło

pięce zostały spełnione. Trzymając się wspomnienia o smoku, rzec 
mógłbym w przenośni, iż przeszedłem drogę od ogona do głowy. 
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Zenobiusz Strzelecki: projekt kostium•.1 DIABŁA 

Moja obecna kompozycja choreograficzna „Pana Twardowskiego" 
jest już drugą z rzędu. Pierwszą zupełnie odmienną, ułożyłem przed 
trzema laty dla Opery Sląskiej. 

Mój nieżyjący już profesor Zajlich otwierał sławną drogę „Pana 
Twardowskiego", ja mam zaszczyt wystawiać go z okazji podwójnego 
jubileuszu: 50-lecia pracy twórczej Ludomira Różyckiego i 30-lecia 
kariery scenicznej baleitu „Pan Twardowski". Niechaj do wieńca ż,y

czeń dla Czcigodnego Jubilata - wielkiego artysty Ludomira Różyc
kiego, powyższe żartobliwe wspomnienie dołączone będzie jak kwiat 
skromny, ale dany z serca przepełnionego szczerym i gorącym uczuciem. 



Chronoloqicznq wqkaz dziel 

LIJDO/łllRA lłÓŻl"CKIEGO 

1903 

Wariacje na kwartet smyczkowy D-dur, napisane w okresie s1udiów 
w Konserwatorium Warszawskim, wykonane w Konserwatorium przez 
kwartet ucżniów. 

2 sonaty fortepianowe (bez opusu) c-moll i fis-moll, napisane w okresie 
studiów w Konserwatorium. 

Sonata skrzypcowa z fortepianem (bez opusu a-moll, z tego samego 
okresu ~udiów konserwatoryjnych, wykonana przez Emila Młynarskiego 
(skrzypce) i kompozytora (fortepian) w Filharmonii Warszawskiej. 

Wariacje na fortepian (bez opusu) a-moll, z tego samego okresu stu
diów konserw., wykonane przez kompozy1ora na popisie wewnętrznym 
w Konserwatorium. 

1903/4 

Stańczyk, poemat symfoniczny, op. 1, napisany w okresie studiów kon
serwatoryjnych wykonany w lutym 1904 r. na koncercie filharmonicz
nym pod dyrekcją Emila Młynarskiego w Filharmonii Warszawskiej. 

1904 

Ballada na fortepian z orkiestrą op. 2, póżruejsze opus 18, . napisana 
w okresie &tudiów konserwatoryjnych, wykonana pierwszy raz na po
pisie w Konserwatorium w 1904 roku pod dyrekcją kompozytora, partię 
fortepió!nową wykonał uczeń Konserwatorium Warszawskiego Rosen
baum, (wydana nakładem Piwarskiego w Krakowie). 

Preludia i nokturny na fortepian op. 2 i 3, wykonane pierwszy raz na 
konceritach kompozytorskich w różnych miastach niemdeckich przez kom
pozytoi;a. (Wydane nakładem Alberta Stahla w Berlinie, później nakła
dem Gebethnera i Wolffa w Warszawie). 

Gra f:al op. 4, utwór fortepianowy (wydany nakładem Alber:ta Stahla 
w Berlinie, później nakładem Gebethnera i Wolffa w Warszawie. 
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1905 

Trzy utwory na fortepian (Legenda, Melancolie i Poeme) op. 15, napi
sane w czasie pobytu w Zakopanem, (wydane u Gebethnera i Wolffa 
w Warszawie, później nakładem Gieszczykiewicza w Krakowie). 

4 impromptus, wydane jako op. 6 na fortepian, Fantazja na fortepian 
<>P· 11, „Contes d'une borloge" (Opowieść zegarowa), wydane jako op. 26 
na fortepian, Aria op. 28 napisana w czasie pierwszego pobytu kompo
zytora w Berlinie. (Wydane nakładem Gebethnera i Wolffa w Warszawie). 

1906 

Sonata na wiolonczelę i fortepian op. 10, napisana dla czelisty Sarnec
kiego, skomponowana w Berlinie, (wydana u Gebethnera i Wolffa w War
szawie). . 

Bolesław Smiały, poemat symfoniczny (bez opusu), Pan Twardowski, 
poemat symfon'.czny (bez opusu), napisane w czasie pierw~zego pobytu 
w Berlinie, wykonane na koncercde w Berlinie pod dyr~kcJą Grzegorza 
Fitelberga. (Pierwszy poemat wydany u Gebethnera i Wolffa w Warsza
wie, drugi w rękopisie zaginął w okresie wojny 1939-1945, spalony 
w Warszawie, w czasie powstania). 
Bolesław Smiały, pierwsze szkice opery. 
Cykle pieśni op. 9 do słów Micińskiego, op. 12 do słów Jellenty, op. 14 

do słów Nietzschego i Ibsena, op. 16 do słów Micińskiego, op. 19 Serenada 
i Łabędź, op. 19 Nr. 2 Jasna Lednica (wydane u Gebethnera i Wol!fa, 
Piwarskiego i Krzyżanowskiego, napisane w Berlinie). 

190'7 

Bolesław Smiały, opera, op. 20, dwa pierwsze akty opery ukończone 
w czasie pobytu w Niemczech w Wernigerode. 

1908 

Meduza, opera, pierwsze szkice do dzieła z okresu pobytu kompozytora 

w Berlinie. 
Bolesław Smiały, opera, dalsze dwa akty ukończone podczas pobytu 

kompozytora we Lwowie. (Wyjątki wydane nakładem Breitkopfa i Hart-

la w Lipsku). 
1909 

Balladyna, op. 25, poemat na fortepian, napisany we Lwowie (wydany 
nakładem Piwarskiego w Krakowie). 

Dwie melodie i dwa nokturny (op. 5 i op. 30) na :;;krzypce, cello i for
tepian (wydane nakładem Gebethnera i Wolffa w Warszawie). 

Anhelli (op. 22), poemat symfoniczny, napisany na uroczystość ob
chodu ku czci Juliusza Słowackiego we Lwowie, wykonany po raz 
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pierwszy w teatrze skarbkowskim ·pod batutą kompozytora w roku 
1910 (wydany nakładem Gebethnera i Wolffa w Warszawie). 

1910 

Król Kofetua, op. 24, poemat symfoniczny, napisany we Lwowie, wy
konany po raz pierwszy w Warszawie w roku 1912. 

Meduza, opera (dalsza praca nad operą). 

1911 

Warszawianka, prolog symfoniczny, wykonany po raz pierwszy we 
Lwowie pod batutą kompozytora. 

Mona Lisa Gioconda, op. 29, preludium symfoniczne, napisane we Lwo
wie, (wydane nakładem Hansena w Kopenhadze). 

Meduza, opera, op. 22, ostateczne wyko11czenie dzieła (wydane kosztem 
Leopolda Kronenberga w Warszawie, drukowane w Berlinie). 

1912 

Kantata na orkiestrę i chóry, do słów Jana Kasprowicza, napisana na 
wiosnę 1912 roku, skomponowana na uroczystość jubileuszową uniwer
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wykonana pod batutą kompozytora 
w sali Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego. 

Ilustracja. muzyczna do Irydiona Krasińskiego, napisana we Lwowie 
(pozostała w rękopisie). 

1913 

Rapsodia op. 33 na skrzypce, cello i fortepian, napisana w czasie 
drugiego pobytu kompozytora w Berlinie (wydana nakładem S '. mrocka 
w Berlinie). 

Kwintet fortepianowy op. 35, pierwsze dwie częścL napisane w czasie 
pobytu kompozytora w Paryżu, ukończony całkowicie po powrocie z Pa
ryża w Berlinie. (Wydany nakładem firmy Schott w Moguncji). Wy
konany po raz pierwszy w Berlinie w Singakademie przez zespół Flescha. 

1914 

Pierwsze szkice do opery Eros i Psyche do słów Jerzego żuławskiego. 

1915 

Kompozycje fortepianowe op. 36 i 37. 
op. 42. Intermezzo napisane w Berlinie, 
w Kopenhadze). 
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Tańce polskie op. 39, Szkice 
(wydane nakładem Hansena 

; 
ł 

1915/16 

Praca nad partyturą opery Eros i Psyche, op. 40, w czasie pobytu kom
pozyitora w Berlinie. 

1916 

Kwartet smyczkowy, op. 49, napisany w Berlinie, wykonany przez 
kwartet C. Flescha na koncercie kompozytorskim w sali Secesji Berliń
skiej. Na tymże koncercie wykonano przy współudziale Ignacego Fried
mana kwintet kompozytora op. 35, oraz fragmenty opery Eros i Psyche 
w wykonaniu Klary Dux przy współudziale kompozytora (aU<ompa
niament). 

1917 

Ukończenie' opery Eros i Psyche (Wyd. nakł. firmy „Drei.J...Masken
Verlag"). Powstanie pierwszych pomysłów i szkiców do opery Beatrix 
Cenci w czasie pobytu kompozytora u Jerzego Hulewicza w Kościankach. 

1917/18 

Pierwszy koncert fortepianowy z orkiestrą op. ł3 , napisany w Ber
linie, wydany nakładem Hansena w Kopenhadze. 

1919 

Narzeczona z Koryntu, melodeklamacja do słów Goethego z udziałem or
kiestry (dzieło bez opusu), napisana po powrocie kompozytora z premiery 
warszawskiej Erosa i Psyche do Berlina, wykonana na koncerc;e kom
pozytorskim w Berlinie pod dyrekcją kompozytora. 

6 Fantasiestiicke na fortepian, wydane w Edition Rozsavolgyd. w Bu
dapeszcie. 

Powstanie pierwszych szkiców do baletu „Pan Twardowski". 

1920 
• 

Ostateczne ukończenie partytury baletu-pantomimy Pan Twardowskl 
(Wyd. nakładem Hansena w Kopenhadze około 1924 roku). 

1921 

Powstanie pierwszych szkiców do opery Casanova (akt I powstał 
w okresie chwilowego pobytu kompozytora w Berlinie). 

1922 

Ukończenie partytury opery Casanova op. 47 w Warszawie. 



1923 

Ilustracje muzyczne do utworów dramatycznych: Nieboska komedia 
Krasińskiego, Kupiec wenecki Szekspira, Chory z urojenia Moliera. 

Italia op. 50, 3 utwory fortepianowe, napisane w Warszawie, (wydane 
nakładem Gebethnera i Wolffa). 

Z erotyków op. 51, 3 pieśni z tow. fortepianu, napisane w Warszawie, 

(wydane nakładem Gebethnera i Wolffa). 

1924 

4 utwory fortepianowe op. 52, wydane nakładem Augener Limited 
w Londynie, 6 utworów fortepianowych, op. 58, wydanych nakładem 
Gebethnera i Wolffa w Warszawie, 3 pieśni na chór mieszany a capella 
op. 48 (Wiosna, Kołysanka, Pieśń żeglarzy) wydane nakładem Gebeth
nera i Wolffa w Warszawie. 

1925/26 

Beatrix Cenci op. 53, opera, ukończenie ostatniego t. j . IV aktu. 
(Dzieło pozostało w manuskrypcie). 

1928 

Powstanie w Warszawie pierwszych szkiców do opery Młyn diabelski. 

1929/30 

Młyn diabelski, opera, ukończęnie szkiców partytury opery. (Utwór 
pozostał w rękopisie) . 

1931/~2 

Suita taneczna na orkiestrę, składająca się z czterech części (pozo
stała w manuskrypcie) . 

1933/34 

Pierwsze szkice do opery Pa11i Walewska, powstałe w Konstancinie 
pod Warszawą. 

1938 

Apollo i dziewczyna, balet napisany w Warsżawie. (Dzieło pozostało 

w manuskrypcie). 

1942 

Pieta podtytuł Na zgliszczach Warszawy, fragment dramatyczny na 
orkiestrę. Po zniszczeniu partytury w okresie powstania warszawskiego 
instrumentowany na nowo w r. 1948 w Szczęsnowie. 
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1942 

li koncert fortepianowy (bez opusu) z tow. orkJestry, napisany w War
szawie. Pierwsze wykonanie dzieła w Filharmonii w Kattowicach 
w r. 1946, z udziałem pianisty Józefa Smidowicza. 

1943/44 

Dzwony, poemat na głos z orkiestrą. Cykl pieśni (Ballada, Dzwoń, 
dzwoneczku, dzwoń, Kurant). 

1944 

Koncert skrzypcowy z orkiestrą (bez opusu), napisany w czasie pobytu 
kompozytora w Osieczanach pod Krakowem. (Dzieło pozostało w rękopisie) . 

1945/46 

Polonez uroczysty na orkiestrę. 

1947/48 

Rekonstrukcja opery Bolesław Smiały. 

1948 

Rekonstrukcja spalonej partytury opery Casanova w Katowicach 
w czasie pobytu kompozytora w Szczęsnowie . 

1950 

Warszawa wyzwolona, poemat symfoniczny. 

• 
Wykaz niniejszy sporządzony został według danych pod kontrolą 

kompozytora. 
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Operq i baletq 

LIJDOHIRA RÓŻl"CKIEGO 
na 1cenach po/1ldch i zaqruniczng_ch 

BOLESŁAW SMIAŁY 

R. 1909 - Lwów, Teatr Wielki, pod dyrekcją kompozytora. 

MEDUZA 

Warszawa rok 1911, dyrygent Pietro Cimini, inscenizacja reżyseria : 

Mikołaj LewickJi; w głównych partiach Wohl-Lewicka, Jadwiga Lachow
ska, Ignacy Dygas. 

EROS I PSYCHE 

Wrocław rok 1917 (prapremiera), dyrygent: Julius Pruwer, reżyser : 

Waldemar Runge. - Poznań r. 1917 (wykonanie niemieckJie), Warszawa 
r. 1918 (dyr. Bolesław WaHek-Walewski) -Lwów r. 1919 - Bremen 
r. 1919 - Mannheim r. 1919 - Stuttgart r . 1919 (dyr. Max Schillings) -

Poznań r. 1923 - Osijek r. 1923 - Lubliana r . 1924 - Lwów r. 1928 
(dyr. Artur Rodzińskd) - Warszawa r . 1934 - stockholm r. 1936. 

PAN TWARDOWSKI 

Warszawa r. 1921, dyr. Emil MłynarskJi. - Kopenhaga r. 1924 - Poz
nań r . 1925. - Praha r. 1926 (Narodni Divadlo). - Brno r. 1927. - Ostra
wa r . 1928 - Zagrzeb r . 1928. - Ka<towice r . 1948. - Warszawa r. 1951. 

CASANOVA 

Warszawa r . 1923 (prapremiera) dyr. Artur Rodziński, inscenizacja 
Henryka Kowalskiego, dekoracje Wincentego Drabika, w partl Casanovy 
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Ignacy Dygas. - Lwów r. 1926. - Poznań r. 1928. - Belgrad r. 1932. -
Antwerpia r . 1933. - Bratysława r. 1934 (dyr. Oskar Nedbal). - · Ka
towice r. 1934 i 1951. 

BEATRIX CENCI 

Warszawa r. 1927 (prapremiera) dyr. Grzegorz Fitelberg, reżyser:a: A . 
Popławski, w głównych partiach A. Czapska (Beat r :x), Wanda Wermiń
ska (Lukrecja), Ignacy Dygas (Gianni), Eugeniusz Mossakowskli (Negri). 
- Poznań r. 1928, dyr. dr. Zygmurut Latoszewski. 

MŁYN DIABELSKI 

Poznań r. 1931, dyr. Zygmunt Wojciechowski. 

APOLLO I DZIEWCZYNA 

Paryż r. 1937, dyr. Mieczys>1aw Mierzejewski - Londyn r . 1937. -
Berlin r. 1937. 
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Jerzy Waldorff 

7(łopoł71 z ł-'1,m Panam 
Autor nowego scenariusza do baletu - pantomimy „Pan Twardowski" 

miał nielada kłopot, k.iedy po raz pierwszy wziął do ręki partyturę ba
letu i jął zastanawiać się, jakim pokazać tego tajemniczego Pana dz'.siej
szemu audytor:um Opery Warszawskiej? .... - Legendy mają to do siebie, 
że zmieniają swą treść poprzez wieki: rozrastają się, kurczą, potem znów 
narastają w inną stronę, zależnie od tego, jaką treść i morał w legendzie 
chcial:aby znaleźć dana epoka. Fantastyczna postać Pana Twardowskiego 
brana była na warsztat literacki przez wielu prozaików i poetów, przy 
czym każdy z nich robił w legendzie dowolne, potrzebne sobie zmiany. 
Zatem i w naszym wypadku można sobie było pozwolić na pewne do
wolności. 

Tym bardziej, że - jak twierdzą uczeni, z Aleksandrem Brilcknerem 
na czele - żaden alchemik nazwiskiem Twardowski nigdy nie istniał. 

Ciekawe natomiast jest, iż wówczas, kiedy miał jakoby wywołać ducha 
pięknej królowej Barbary, już był legendarną postacią, wspominaną 

w „Dworzaninie" - Łukasza Górnickiego, dziejopisa czasów Zygmunta 
Augusta. Oczywiście legandarną inaczej: sprawę z duchem Barbary przy
pisano mu wiele później. 

Autor pierwotnego scenariusza do baletu-pantomimy Różyckiego oparł 
s ' ę na powieści Kraszewskiego „Pan Twardowski". Powieść ta kończy 
się - zgodnie z najbardziej utartą wersją legendy - porwaniem Twar
dowskiego przez diabłów i porzuceniem go na księżycu dzięki 1emu, że 
Twardowski zaczął śpiewać Kantyczki. 

Nasz dzisiejszy odbiorca teatralny, krytyczny i szukający w sztuce po
zytywnych wskazówek dla własnego życia, mógłby czuć się s!usznie 
zgorszony, iż pokazuje mu się na scenie podwójny itriumf zła: Twar
dowski do wszystkich swoich przewjn dodaje szantaż wobec diabłów 

(śpiewanie Kantyczek) i... właśnie za to unika potępienia! 
Z tych względów autor nowego scenariusza postanowił pójść inną 

drogą. 

Twardowski jako postać historycżna wprawdzie nie istniał, lecz w wie
kach średnich i później •istnieli aż nazbyt liczni alchemicy, astrologowie, 
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czy innego typu szarlatani, którzy - wyzyskując głupotę ludzką - bruź

dzili ile mogli, wpływając niekiedy ujemnie nawet na bieg historii (po
rady dawane władcom). 

FELIKS PARNELL 
odtwórca roli Pana Twardowskiego 

Typ szarlatana jest z.resztą do d7liś aktualny. Dlatego autorowi nowego 
scenariusza wydawało się rzeczą słuszną pokazanie Twardowskiego nie 
:nvycięskiego, ani nawet pognębionego przez diabłów, lecz poskromio
nego i naprowadzonego na drogę uczciwego życia przez - zdrowy ludz
ki rozsądek. 
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06rona. Tni.~frzowaj 

Czołową przedstawicielką tego zdrowego rozsądku wed!ług nowego sce
nariusza jest Pani Twardowska. Jakto? Ta herod-baba, ta sekutnica? 
Tak, właśnie ona. 

Mistrz Twardowski, taki jakim mógł być, gdyby żył, byq mało zara
biającym alchemikiem (tylko nieliczni potrafilli. tumanić wiładców i zdo
bywać fortuny!). Sukcesy wfadzy i użycia przeżywał jedynie w swych 
marzeniach. W rzeczywistości) tkwił w długach i narażał żonę swymi nie 
przynoszącymi zysku prakltykami na pośmiewisko otoczenia. Jakże mi
strzowa w takich warunkach mogła być zadowolona z życia!„. Była pocz
ciwą mieszczką, marzącą o jakimś prostym ludzkim szczęściu. Jeśli zło
śaiła się, to dlatego, że ita złość była jedną z form jej walki o nawrócenie 
męża ze złej drogi. 

Taką właśnie pokazujemy naszą Panią Twardowską . 

Król 

Obok niehistorycznej postaci Pana Twardowskiego występuje w balecie
pantomimie, jak najbardziej historyczna postać króla Zygmunta Augusta . 
I ona wymagała wszakże zasadniczych ratuszów. 

O królu tym zwykliśmy myśleć ze wspókzuciem, jako o romantycz
nym, a nieszczęśliwym kochanku, któremu śmierć zabrała ukochaną. Poza 
tym wszakże bytł władca. Jaki? 

Zygmunt August usunął od wpływów postępowy odłam szlachty, pro
jektujący naprawę Rzeczypospolitej, a związał się z reakcyjnymi m<'>ż
nowiładcami. Mogąc dość . łatwo skasować prawo o elekcyjności tronu 
i mianować za życia swego następcę, Zygmunt August nie uczynił 1tego, 
wprowadzając kraj na drogę fatalnej w skutkach anarchii. Ponadto 
król ten nic nie zrobił, aby prżeszkodzić uchwaleniu przez sejmy ustaw 
antymieszczańskich, co zdecydowało o niedorozwoju społecznym i ma-

. terialnym naszych miast. 
Tak więc i król posiada rysy odmienne, niż w poprzednim scenariuszu. 

Di.a.6ł11 i. i.nni. 

Co się tyczy scenografii widowiska, t. j. dekoracji i kostiumów - !ICe

hograf z. Strżelecki zdecydował się, po narad7lie z resztą realizatorów 
„Pana Twardowskiego", trzymać 'Się możliwie jak najściślej epoki, a więc 
drugiej połowy XVI w. 

Sprawa kuszeni.a człowieka przez szatana bardzo pasjonowała artystów 
Renesansu, także i malarzy. Wśród wielu ciekawych prac na ten tf'!mat 
najsławniejszy jest obraz p. t. „Kuszenie św. Antoniego", pędzla nider
landzkiego malarza z przełomu XV i XVI w. Hieronima Boscha. Ten 
obraż, a !także dzieła Jana Ziarno, A. Schongauera i J. Brueghela po
służyły scenografowi jako materiał źródłowy przy komponowaniu zjaw 
piekielnych typu demonicznego, Mórym w obrazie II sekundują masz
karony z attyki krakowskich Sukiennic. Zjawy piek!ielne typu kuszącego 
oparte zostały na malarstwie Bottlicelliego i Tycjana. 
Scenę na „Wschodzie'' umiejscowił Z. Strzelecki konkretnie w Persji. 

co pozwoliło, mu oprzeć się kostiumowo i dekoracyjnie na XVI-wie
cznych sztychach, iluminacjach i miniaiturach perskich. 

Trudniej było ze strojami ludowymi, gdyż tak dawne wzory polskiego 
stroju ludowego nie zachowaiły się . Dlatego scenograf musiał! z ko
nieczności jako bazę stylizacji przyjąć strój ludowy o wiele późniejszy, 
niż w XVI w. 

Co się tyczy strojów cygańskich, to oparto je na najdawniejszym zna
nym folklorze cygańskim, którego typ ustalono w konsultacji ze znawcą 
cygańszczyzny, literatem J. Ficowskim . 

• 
Tyle słów wstępu. Resztę niechaj tłumaczy widowisko. 
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Akt 1 

OBRAZ I. PRACOWNIA TWARDOWSKIEGO. 

Jesteśmy w Krakowie, w drugiej połowie XVI wieku. Przy ulicy św. Ja
na (jak to na podstawie dekoracji z ostatniego aktu będą mogli stwierdzić 
widzowie znający Kraków) mieszka Twardowski, zubożały szlachcic, 
usiłujlłCY podreperować swój stan finansowy drogą poprzez modną wów
czas alchemię, która uczyła, jak „produkować" złoto. 

Zbliża się noc. Twardowski jest zmęczony dniem nieudanych prób, ale 
jeszcze raz podchodzi z tyglem do komina, by znowu przekonać się, że 
w tyglu i tym razem złota niema. Zniechęcony mistrz czarnej magii opada 
w fotel, gdy tyą:iczasem słychać pukanie do drzwi: schodzą się wierzyciele 
Twardowskiego. Większość z nich, to wyrażni lichwiarze, ale jest i ubogi 
kaleka, który zawierzył szarlatanowi swoje ostatnie grosze. Twardowski 
tłumaczy się, iż nie ma pieniędzy na zapłacenie swoich długów. W tym 
momencie wchodzi Twardowska. Potępia karygodne praktyki męża. 
Litościwa wobec kaleki, resztę lichwiarzy przepędza miotłą, ale potem 
załamuje się i zaczyna płakać, jak gdyby chciała powiedzieć: „O, 
jakie straszne jest moje życie! Cóż ja mam z takiego męża? Samą tylko 
biedę i zgryzoty!" ,Płacząc, Twardowska wychodzi. 

Twardowski znowu jest sam. Pogrąża się w ostatecznym zwątpieniu 
1 rozpaczy. Widząc to sługa alchemika, Maciuś - dziwaczne pokurcze, 
podsum swemu mistrzowi gorzałkę. Mistrz upija się i usypia. 

W czasie jego snu z za fotela wysuwa się Diabeł, który proponuje 
Twardowskiemu układ: wzltmian za duszę da mu okres pełnej władzy 
nad światem i zaspokojenie wszystkich pożądań. Alchemik waha się, 

wobec czego Diabeł namawia go na podróż do swego podziemnego kró
lestwa, gdzie będzie mógł dokładniej pokazać, co gotów dać jest za du
szę. Twardowski przystaje na to i wraz z Diabłem WYiatuje kominem. 

OBRAZ Il. W DRODZE 

Dekoracja przedstawia dachy i wieże Krakowa. Załomy i szczyty tej 
architektury przybrane są kamiennymi chimerami i maszkaronami, które 
nocami ożywają.Na szczycie komina ukazuje się Twardowski z Diabłem. 

Na znak Diabła zbiegają się Stwory Piekielne, by pomóc Twardowskie
mu, który jest widocznie wystraszony, zejść z komina. Na czym teraz Twar
dowski uda się w dalszą drogę? -- Drugi znak D~abła i oto widoczny na 
szczycie odległej wieży blaszany kogut sfruwa, by za chwilę być wpro
wadzonym przez Stwory Piekielne na scenę. Twardowski dosiada koguta 
i wraz z Diabłem i jego świtą opuszcza dachy. 

Chimery i maszkarony ożywają. Z jakiejś szczeliny wypełza pająk 
i snuje się od jedne:i chimery do drugiej , chcąc dowiedzieć się, co tu 
zaszło. Chimery, maszkarony i pająk tańczą aż do chwili, gdy zaczynają 
bić dzwony kościelne. Wówczas chimery i maszkarony wracają, na swoje 
miejsca i kamienieją. 

OBRAZ III. - DIABELSKA PIECZARA 

Po środku stoi Diabeł - sam, zamyślony. Zastanawia się, w jaki spo
sób winienby najskuteczniej kusić Twardowskiego. Przez wnętrze piec7J&
ry przesuwa się piękna kobieta. 
Diabeł - który tymczasem wprowadza do pieczary Twardowskiego, 

o~azuje wobec kobiety nagłą złość. Pojawiła się tu wbrew jego zamysłom. 

ZBIGNIEW KILIŃSKI 

odtwór ca r oli D i abla 
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Halina Baurska 

On nie chce, żeby Twardowski ją tu zobaczył! Na ostry nakaz Diabła 
zjawa kobiety opuszcza. pieczarę. 

Alchemik podziwia groźne piękno podziemnej groty. Nagle, w chwili, 
gdy Diabeł tego nie widzi. kilka Stwór Piekielnych wnosi kobietę 

i kładzie twarzą do ziemi (to ta sama, której pojawienie się tak bardzo 
przed chwilą Diabła rozgniewało). Twardowski zachwycony piękną 

zjawą, podbiega do niej. W tej chwili kobieta odwraca się i ukazuje 
straszliwe oblicze. 

Twardowski przerażony odskakuje od makiabrycznej zjawy i chce ucie
kać z pieczary. Dopiero w tej chwili dostrzega całe zajście Diabeł. Prze
cież zakazał temu widmu pojawiania się tutaj, gotowe zniweczyć 
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wszystkie jego plany. Wściekły przepędza zjawę - gaffę, wraz z jej or
szakiem i spieszy, aby zatrzymać Twardowskiego. Teraz w grocie poja
wiają się kolejne grupy zjaw kuszących, już według planu Diabła. 

Najpierw kusi Twardowskiego grupa Panien Cnotliwych, na czele 
z Najcnotliwszą, która trzyma w ręku symboliczne wrzeciono. Ale Twar
dowski patrzy z obrzydzeniem na Cnotliwe. Przypominają mu żonę! 

Wobec tego alchemika zaczyna kusić grupa Panien Mądrych, na czele 
z Najmądrzejszą, która trzyma w ręku książkę. Książki? Jeszcze i tu? 
Nie po to Twardowski rzucił własne księgi. 
Następuje trzecie kuszenie. Na czele Panien Pięknych pojawia się Naj

piękniejsza. Tak! Właśnie o to Twardowskiemu chodziło! Ale kiedy po 
tańcu z Najpiękniejszą alchemik chce razem z nią opuścić pieczarę, Dia
beł zagradza mu drogę. „Najpierw - mówi - podpisz mi cyrograf na 
swą duszę!" 

Twardowski Jeszcze i teraz się waha, wobec czego Diabeł ukazuje mu 
koronę królewską: najpiękniejszą kobietę i królewską koronę - szczyty 
użycia i władzy, to wszystko gotów jest dać Diabeł Twardowskiemu wza
mian za duszę. 

Twardowski decyduje się, ale kiedy chce podpisać cyrograf, Diabeł 

wstrzymuje go. Nie tutaj ma się odbyć ta ceremonia! - Przez pieczarę 
przesuwa się jeszcze jedna postać arcypięknej kobiety. Twardowski wy

biega za nią. 

OBRAZ IV - SABAT NA KRZEMIONKACH 

Jesteśmy na wzgórzu Krzemionki, pod Krakowem, które w legendzie 
ludu grta.ło rolę miejscowej Łysej Góry. Za chwilę zjawi się I u Diabeł, 
w otoczeniu Stworów Piekielnych, a także zjadą na miotłach stałe dele
gatki Piekła na ziemi - Czarownice. Będzie także i Czarny Kozioł, figurla 

niezbędna w obrzędach sabatowych. Tegonocny sabat ma charakter uro
ezystego przyjęcia, na którym zostanie oficjalnie podpisany już zawarty 
między Diabłem i Twardowskim układ o duszę Twardowskiego. 

Na pustym jeszcze wzgórzu tańczy kilka kobiecych Zjaw Piekielnych. 
Twardowski wpada między nie, szukając tej arcypięknej, za którą wy
biegł z Diabelskiej Pieczary. Arcypiękna zjawia się i dalej kusi Twar-
dowskiego. · 

Tymczasem na czele orszaku pojawia się Diabeł. Następuje akt podpi
sania przez Twardowskiego cyrografu, sporządzonego na wołowej skórze. 
Cyrograf brzmi tak: wzamian z'a władzę nad ludżmi i pełnię użycia, Twar
dowski zobowiązuje się oddać Diabłu duszę, ale tylko wtedy, jeśli Diabeł 
zażąda od Twardowskiego duszy w Rzymie. W żadnym innym miejscu 
żądania tego Diabeł nie ma prawa postiawić. 

Po akcie podpisania cyrografu Stwory Piekielne wrzucają Twardow
skiego w przepaść, w której ma się dokonać czarodziejska odmiana al
chemika. 
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Wzgórze już wYPełnione zaproszonymi na sabat, ogarni'a szał radości 
i tańca, narastający do orgii. Kiedy wreszcie wyczerpani nią uczestnicy 
sabatu padają na ziemię, z przepaści wyłania się Twardowski, nie tyle 
odmłodzony, bo to mu nie jest do szczęścia potrzebne, ile przybrany 
w bogaty strój i wyposażony w nadprzyrodzoną władzę. 

Akt 2 
OBRAZ V. NA WAWELU 

Jesteśmy w jednej ze wspaniale urządzonych komnat na Wawelu, peł
niącej rolę królewskiego gabinetu. Na ścianie wisi arras przedstawiający 
grupę ludzi ubranych w stroje perskie, na tle perskiej architektury. 

W gabinecie są dostojnicy państwa, by -przedstawić królowi swe spra
wY· Ale król, pogrążony w żalu po zmarłej żonie, zaniedbuje interesy pań
stwowe. I teraz gdy wchodzi, obecni zbliżają się do niego, lecz Zygmunt 
August nie zwraca na nich uwagi. Dostrzega stojącego na ub1lczu Twar
dowskiego i nakazuje reszcie opuszczenie komnaty. Wychodzący korolm
tują ze zgorszeniem fawor okazany przez króla jakiemuś niegodnemu 
przybłędzie. 

Zostawszy z Twardowskim i niewidocznym dla siebie Diabłem sam na 
sam, Zygmunt August zaczyna błagać alchemika o wywołanie ducha 
Barbary. Twardowski droży się, wobec czego król podchodzi do szkatuły, 
wyjmuje koronę i ofiarowuje ją Twardowskiemu: obietnica dana alche 
mikowi przez Diabła w Pieczarze spelni!l !>ię„. 

Twardowski podchodzi do biurka królewskiego, gasi świece w kandela
brach i w tajemniczym półmroku wywołuje ducha zmal'łcj królowej. Na 
widok ożywionego portretu, na którego tle potem ukazuje się Diabeł, król 
z wrażenia mdleje. Twardowski jest tym przerażony. Gotów przypłacić 
całą sprawę głową! Którędy tu uciec? Nagle dostrzega arras wiszący na 
ścianie. Tak! W niego trzeba uciec, to jedyna droga. Czy diabeł się zga
dza? Diabe! odpowiada: „Przecież dałem ci moc czynienia wszystkiego, 
co tylko zechcesz!". 

OBRAZ VI. - W PERSJI 

Jesteśmy na ulicy w jakimś perskim mieście. Panuje rozleniwienie, 
związane z upalnym południem. Dopiero kiedy pojawia się lektyka, 
w której niesiona jest bogata dama, tłum uliczny opada lektykę, żebrząc. 
Eskorta lektyki okłada tłum harapami. 

Nadchodzi Twardowski z Diabłem, a za nimi grupa wędrownych tan
cerzy. Kierownik grupy dobija z Twardowskim targu o występ. Tancerze 
odsłaniają zawoalowaną dotychczas Dziewczynę Nubijs·ką, która tańczy. 

Po tańcu dziewczyny kierownik grupy domaga się od Twardowskłeco 
pieniędzy i otrzymuje je drogą tyle dziwną, ile nieoczekiwaną. 

3i 

Teraz - na rozkaz Diabła - rozstępuje się mur, okalający ogród 
perski, w którym pod namiotem spoczywa Najpiękniejsza Kobieta 
Swiata, w otoczeniu swoich służebnic. Kobieta podchodzi do Twardow
skiego i w tańcu wyraża mu swą powolność. Druga obietnica, dana 
Twardowskiemu przez Diabła w pieczarze, zostaje także spełniona„. 

Akt 3 
OBRAZ VII - KARCZMA RZYM 

Wnętrze roztańczonej karczmy. Między poszczególnymi tańcami Twar
dowski, który wjechał do karczmy na kogucie, popisuje się swoją nad
przyrodzoną władzą. Zabawa osiąga punkt kulminacyjny, gdy raptem do 
karczmy wchodzi nowa para: piękna, ale mroczna w swej urodzie Kra
sawica, w towarzystwie Diabła w stroju szlacheckim, otoczonego Hajdu
kami, czyli młodymi Kozakami, których ówcześni magnaci werbowali na 
swe dwory, w charakterze zbrojnej służby. 

W pewnej chwili Hajducy demaskują się jako Stwory Piekielne i Twar
dowskiemu okazany zostaje cyrograf. Przerażony alchemik dowiaduje 
się, że ta karczma „Rzym" się nazywa. 

Twardowski chce uciekać. Tymczasem na niebie nad Karczmą ukazu
je się ogromny księżyc. Na tle tego księżyca szarlatan zmaga się z usi
Jującymi porwać go diabłami. 

. * 
• „ 

Jest ranek. Alchemik śpi w swej pracowni, na swym fotelu, tak jak 
2asnął wieczorem . Wpada Pani Twardowska, budzi męża. szturchańcami 

wita zwykłą awanturą za nieróbstwo. 

OBRAZ VIII - RYNEK KRAKOWSKI 

Rozstawione stragany, przy których krzątają się przekupki i kupujący. 
Z boku, u wylotu ul. św. Jana na Rynek, wejście do mieszkania Twar
dowskich. Z drzwi wybiega Twardowska i rozpytuje przekupki, czy nie 
widziały jej męża. Nim pójdzie w pogoń za nim, T wardowska opowiada, 

c o wyra bia ten jej zwariowany mąż. 
Przez ulicę przechodzi grupa żaków, udających się do szkoły pod opieką 

Bakałarza. Potem wbiega tradycyjny krakowski Lajkonik, a wreszcie zja
wia się i Twardowski. Tłumek uliczny kpi z niego i jego praktyk. Twar
dowski jeszcze nie bardzo pewny, czy to co przeżył było snem, czy jawą, 
próbuje czarów, lecz bez skutku. 

Wyczyny męża dostrzega Twardowska. Dopada go i wymyśl.a: „Tu 
wszyscy pracują, a ty nicponiu chciałbyś dalej się wałkonić? Dosyć two
i ch czarodziejstw! Już ja ci pokażę, jak należy pracować!". Twardowska 
kupuje worek buraków i każe go nieść Twardowskiemu do domu. Twar
dowski potulnie zarzuca worek na plecy. 
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Z rynku nadchodzą Cyganie, którzy przybyli do Krakowa, by ofiaro
wać ludziom swoje wyroby i pracę. Popisują się tańcem cygańskim. 

Nagle na ganku swego domu ukazuje się Twardowski z tyglem w rę
kach i wysypuje z tygla niedoszłe złoto. 
Więc wyrzeka się alchemii? Więc chce być uczciwym człowiekiem? .. ~ 

No, to trzeba mu przebaczyć i przyjąć go do pospólnego grona! 
Rozradowany tłum, na czele z najbardziej uradowaną. Twardowsk~ 

robi nawróconemu ex-alchemikowi owację. 

ZESPÓi:. BALETU OPERY WARSZAWSKIE..J 

Kierownik: FELIKS PARNELL 

Baletmistrz: STANISŁAW MISZCZ't'K 

Andrzejaczek Barbara 
Baurska Halina 
Barska Barbara 
Bokota Marta 
Budecka Krystyna 
Bukowska Krystyna 
Cesarska Celina 
Garnysz Danuta 
Glinkówna Olga 
Gruszkówna Krystyna 
Grotówna Zofia 
Halicka Leokadia 
Kossakówna Eugenia 
Kostrzemska Jadwiga 
Kulińska Irena 
Ładowska Irena 

• Ławrusiewicz Krystyna 
Maculewicz Halina 
Massalska Aniela 
Mączkówna Wanda 
Oleszkiewicz Olga 
Przedwojewska Janina 
Rutkowska Halina 
Selmówna Stanisława 

Smoszewska Janina 
Strzyżewska Anna 
Szatkowska Sabina 
Sciborówna Halina 
Urbańska Barbara 
Wilkońska Jadwiga 
Wolska Liliana 
Zwierzówna Henryka 
Bagiński Mieczysław 
Cywiński Stanisław 
Jankowski Mieczysław 
Kamiński Bogdan 
Kiliński Zbigniew 
Korybut Mirosław 
Korycki Zbigniew 
Kowalski Stan i sław 
Lewandowski Franciszek 
Malłecki Ludwik 
Matysiak Henryk 
Parnell Feliks 
Rozbiewski Wiesław 
Rozen Leon 
Skórzyński Zygmunt 
Skrzypkowski Kazimierz 

ASYSTENT KIEROWNIKA: Irena Jedyńska 
KOREPETYTOR BALETU: Helena Saukowa 
lNSPEKTOR BALETU: Mieczysław Jankowski 
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