
LUDOMIR. RÓGYCKI 

PAN 
1WkRDOWSKI 



PAŃST IWOWA OPERA W WARSZAWIE 

LUDOMI.R RÓŻYCKI 

PAN TWARDOWSKI . 

Balet pantomima 

w 3 a::rtach {IX obraza-eh) 

libretto w/g 'baśni 

I . J . KRASZEWSKIEGO 

Choreografia i inscenizacja 

STANISŁAW MISZCZYK 

Kierownictwo muzyczne 
ROMAN MACKIEWICZ 

PREMIERA 

19.1.1957 r. 

Scenografia 
OTTO AXER 



WYDAWCA 

PAfi.STWOWA OPERA W WARSZAWIE 

Redakcja i układ graficzny 

GABRYELA DZIEWONSKA 

Okładkę projektował 

JÓZEF KOROLKIEWICZ 

LUDOMIR RÓŻYCKI 



LUDOMIR RÓŻYCKI 

I JEGO BALET 

„PAN TWARDOWSKI" 

Gdy po tra,gicznym upadku po
wstania styczniowego zapadła 

nad Polslką czarniejsza jeszcze niż 
przedtem, noc 111.iewoli, przygasło 
również i życie artystyczne tak 
bujnie się rozwijające w począt
kach XIX stulecia. Łączność kul
t'Uralna z krajami zachodniej 
Eurqpy uległa .zupełnemu niemal 
zerwaniu, hasła organicznej pra
cy od podstaw brać poczęły górę 
nad romantyc:zmymi porywami 
i wydawało się, że nigdy już nie 
powrócą dla .sztuki polskiej cmsy 
dawnej świetności. Stało się jed
nak inaczej - na prze.łowie XIX 
i XX wieku w.y;bucha· ona znów 
z niezwykłą silą. ja'k gdyby chcąc 
nadrrobić półwieczny niemal za
stój. W Krakowie wokół czaso
pisma „Zycie" prowadzonego z 
bojowym temperamentem przez 
Stanisława Przybyszewskiego 
grup.uje się awangarda polskiej 
literatury na.zwana mianem 
„Młodej Polski", w Warszawie w 
1901 roku powstaje Filharmonia 
- pierwsza w kraju stała pla
cówka, rOZlfl'Orządzająca stojącą 

na wysokim poziomie orkiestrą 

symfoniczną, a z faiktem tym wią
że ·się wystąpienie na widownię 

grupy mlodyah kompozytorów, 
która z czasem. na wzór Młodej 
Polski literackiej >zyskała sobie 
miano Młodej PolskJ. muzycznej. 
Należeli do niej Mieczysław Kar
łowicz, Karol Szymanowski, Apo
linary Szeluto, Grzegorz Fitel
berg i •Ludomir' Różycki. 

Ludomir Róży·cki urodził się w 
Warszawie 6 listopada 1884 roku. 
Ojciec jego, profesor Warszaw
skiego Konserwatocium, auitor 
popularnej Sz.koły na fortepian 
w prędce zdał sobie sprawę z 
wielkiego talentu muzycznego 
swego syna i począł go ·ks~tał-cić 

w grze na fortepianie, a gdy do
mowa nauka okazała się niewy
starczająca„ zapisał go do Kon
serwatorium, gdzie młodzieniec 

kształcił się pod kierunkiem 
Aleksandra Michałowskiego, a z 
czasem po ukończeniu obowiązu
jących przedmiotów teoretycz
nych wstąpił do kJasy kompozy
cji Zy.gmunta Noskowskiego. 

W lutym 1904 roku Ludomir 
Różycki debiutuje prżed war
szawską pUJblicznością scherzem 
orkiestrowym, „Stańczyk", po
wstałym pod wpływem wspania
łego obrazu Matejki. Już to 
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pierwsze orkiestralne dzieło uka
zuje w wiełkiej mierze istotne ce
chy talentu Różyckiego, a więc 

bogatą inwencję melodyczną, 

trafność muzycznej charaktery
styki i, doskonałe wyczucie różn<>
rodny<:h barw ~lety orkiestro
wej. . ,zacllęcony powodzeniem 
„Stańczyka" w krótkim czasie pi
sze Różycki swój dyplomowy 
utwór - Balladę na fortepian 'Z 
orkiestrą ·i wiosną tego samego 
roku kończy K<>nserwatorium z 

najwyższym odznaczeniem, jakie 
mogła ta uczelnia przyznawać 

swym wychowankom - ze złotym 
medalem. Wkrótce potem za na
mową wybitnego niemieckiego 
kompozytora Engelberta Hum
perdincka wyjeżd'ża do Berlina, 
a•by w tamtejszej Akademii Mu
zycznej pogłębiać dalej jeszcze 
swą wiedzę umiejętności. W 
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czasie studiów berłińskich pozna
je Różycki młodą śpiewaczkę 

Stefanię Mławską, którą nieba
wem poślubia. Wra'Z z małżonką 
odbywa z dużym fPOWodzl!niem 
podróż artystyczną po Niemczech, 
po czym, ukończywszy swe stu
dia u Humperdincka. jedzie do 
Lwowa, 1by ltam objąć stanowisko 
kapelmistrza operowego i zara
zem profes<>ra klasy fortepianu w 
Konserwatorium. Wyruszając do 
Lwowa ma już Różydd w swej 

LUDOMIR 
RÓŻYCKI 

1927 T. 

tece kompozytorskiej oprócz 
„Stań·czyka" i Ballady - Sonatę 

wiolonczelową, szereg utworów 
fortą>ianowych, cykle pieśni do 
sJ.ów Micińskiego, Jellenty, Niet
sChego i Ibsena oraz dwa poema
ty symfoniczne „Bolesław 

Śmiały" i ,,:Pan Twardowski". We 
Lwowie mimo trudnych warun
ków życia i pracy jego rozmach 

twórczy jeszcze się p<>tęguje. W 
krótkim czasie powstaje nadzwy
-czaj dodatni'O oceniony przez kry
tykę poemat symfonioczny „An
helli", pro.LQg do dramatu St. Wy
spiańskiego „Warszawianlra", 
.subtelne preludium symfoniczne 
„Mona Lisa Gioconda" i wreszcie 
opera „Bolesław Śmiały", wysta
wiona na scenie lwowskiej 11 lu
teg-o 1909 roku. Wkrótce perlem 
Opera Wars2laws'ka wystawia 
-drugie jego dzieło sceniczne -
operę „Meduza", której treść 

.osnuta została wokół postaci Le
onarda da Vinci, i niemal równo
-eześnie jury konkUil"su ogloszone
;go z olkazji oiziesięcioleda istńie
nia Fillłrarmonii Warszawskiej 
przyznaje mu pierwszą nagrodę 

za poemat symfoniczny „Król 
:Kofetua". W d·ziełaCh tych coraz 
wyraźniej krystalizuje się talent 
"Różyckiego - wielka melodyj
ność jego muzytki, przywodząca 
T;a myśl najlepsze wzory opery 
włoskiej, mistrzowskie władanie 

wielkim aparatem orkiestrowym, 
-żywiołowy temperament, a prze
de wszystkim - wspaniały zmysł 

.drr"amaty<:zny. Pełny rozkwit osią
ga sztuka Różyckiego w następ

nym okresie, kiedy zachęcony 

powodzeniem swych dzi eł w kra
ju wyrusza on wraz z małżonką 
po laury za.granicę - do Paryża 
i Berlina. Wtedy to powstaje Rap 
sodia na .skrzypce, wiolonczelę 

i fortepian, kwintet fort ep ianowy 
c-moli, który wydany .przez znaną 
firmę Schotta wszedł niebawem 
.do repertuaru wielu wybitny<;h 
zespołów kameralnych Europy 
i Ameryki, i wreszcie .najświet

niejsze z dzieł Różyckiego - ope-

ra „Eros i ·Psyche" według dra
ma tu Jerzego żuławskiego. Przy 
pracy nad nlią zastał Różyckiego 

wyibuch wojny. Burza, która roz
pętała się nad światem .nie przer
wała mu toku twórczości, lecz 
skomplikowała ogromnie sprawę 
wystawieni•a nowej opery i wy
dania jej drukiem. W końcu jed
nak piętrzące się przed kom[pOzy
torem trudn~ci zostały szczęśli
wie pokonane i 10 mall'Ca 1917 ro
ku „Eros i Psyche" wchodzi na 
scenę Opery Wrooławsk:iej, a .na
stępnie na inne sceny niemieckie, 
a materiial nwtowy zostaje wy
dany przez berlińską firmę „Dred 
Masken-Verlag". W rok później 
wystawia go również Opera War
szawska. WszędzJe osiąga „Eros" 
triumfalne wręcz powodzenie u 
publiczności waz słowa 111aJwyż
szego uznania ze strony krytyki. 
Ludomir Róży-ckli przekroczywszy 
zaledwie .niedrawno trzydziesty 
rok .życia S'taje w rzędzie najwy
b 'tniejszych europejskich kompo
zy.torów operowych. 

Większych jeszcze sukcesów 
przysporzy Różyck.iemu skompo
nowany dla Opery Warszawskiej 
balet „Pan Twardowski", a po 
nim lekka romantyczno-komicz
na opera „Casanova", Po ,tych 
dwóch pogodnych widowiskach 
wkracza kompozytor na teren po
sępnego dramaitu operą „Beatrix 
Cenci". Dalsze dzieła sceniczne, to 
interesująca opera satyryczna 
„Młj"IJ. diabelski", której premiera 
w roku 1931 w PomanJiu stała się 
prawdziwą sensacją w żydu ar
tystycznym tego miasta, wesoła 
operetka ,,.Lili chce śpiewał", 

opera historyczna „Pani Walew-
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ska", oraz balet „Apollo i dziew
czyna" wystawiony z dużym po
wodzeniem w Londynie, Paryżu 
i Berlinie. 

P.raca twórcza nie była jedy
nym polem d:zńała1ności Różyckie
go. '.Oajmował się on również pub
licystyką, walcząc energicznie o 
sprawy muzyki IPOlskiej, oraz 
piastował przez szereg lat go<l
oość prezesa Stowarzyszenia 
Kompozytorów Polsl-Oich, którego 
był jednym z założydeli. Projek
tował •też zorganizowanie Mię
dzynaro<lowej Federacji dla 
Spraw Sztuki, jednak plany te 
przekreślił wybuch drugiej woj
ny ·światowej. 

TragiC1Jile lata wojny przebył 

kompozytor w Warszawie, po 
wojnie z.M wraz z ro<lziną osie
dlił się w Katowicach, poświęca
jąc się głównie pracy pedago
gicznej oraz rekonstrukcji party
tur swy.c'h dzieł zniszczonych w 
czasie wojny. W uznaniu swych 
v.ielkich zasług odznaczony zo
staje orderem 'Sztandaru Pracy 
I 'klasy o.raz otrzymuje Nagrodę 
Państwową I stOiPnia. 

Zbliżał się zmierzch bujnego i 
barwnego, s:zituce i jej sprawom 
poświęconego życia. Trawiąca 

or.ganizm 'kompozytora choroba 
coraz silniej daje znać o sobie 
l 1 styczn11a 1953 roku Ludomir 
Różycki umiera. Ciało jego prze
vriezione do Warszawy pochowa
no w Alei Zasłużonych na Po
wązkach. 

Działalność twórcza Różyckiego 
zdumiewa swą wszechstronnością 
-- znajdujemy w jego dorobku 
zarówno dzieła sceniczne, jak 
utwory symfoniczne, kameralne, 
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pieśni .i solowe kompozycje forte
pianowe. Jest rui pierwszym pol
skim kompozytorem operowym, 
którego dzieła zdo.były sobie na 
szerszą skalę powo<lzenia na sce
nach zagra'Ilicznyc'h. Mógł więc 

cdej.ść spokojnie - pewien, że 
swoją misję w rozwoiju polskiej 
szituk.i dobrze WY1Pełnił. 

Za szczytowe osiągnięcie twór
cze Różyckiego świat muzyczny 
uznał o.perę „Eros i Psyche". Nie 
r.na je<lna·k Zldobyła s01bie wśród 
jego dzieł największe powodze
nie, lecz rbalet „Pan Twardow
ski" napisany na zamówienie dy
rekcji Opery Warszawskiej ti na 
tejże scenie wystawiony po raz 
pierwszy 9 maja. 1921 roku. Dzie
ło Różyckiego wzibudziło entu
zjazm nienotowany w kronikach 
Opery Wars.zawsk.iej chyba od 
czasów Moniuszki i w Il'iedługim 
czasie osiągnęło liczbę przeszło 

trzystu przedstawień, co l!la owe 
czasy było rzeczą zupełnie wy
jątkową. Po.wodzenie „Pana 
Twardowskiego" szybko prze
kracza granice ojczys tego kraju. 
W 1924 roku wystawia go Ope
ra w /Kopenha<lze, a wielki S'Uk
ces polskiiego baletu skłania wiel
ką duńską firmę wydawniczą: 
Hansena do wydania „Pana 
Twardo.wskiego" drukiem. W ś l ad 
za etolicą Danii wystawiają ba
let Różyckiego sceny opernwe w 
Pradze, Brnie, Ostrawie i Za·grze
biu. 

W czym tkwi przyczyna tak 
świetnych sukcesów „Pana Twa.r
dowskiego"? Ma tu swą za.sługę 
i fantastyczne libretto, oparte na 
starej polskiej legendzie, żywo 
przemawiające do wyobraźni wi-
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dza (opracowała je małżonka 

kotniPozytora według p·ow1esc1 
I gnacego KraszewS'kiego), i wspa
niałai barw.ność widowiska, któ
rego treść otwiera wprost nie
ogra:niczo.ne pole dla fantazji 
insceniza.torów ·i baletmistrzów, 
a le przede wszy.stkim - świetna, 

„PAN TWARDOWSKI" 

pełna życia i ogni stego tempera
mentu, ti skrząca się od doskona
łych efektów kolorys:tyczno-i.n
strumentalnych, w dużej mierz1 
oparta ina motywach ludowych 
tańców, muzyka Ludomira Róży
c'kiiego. 

Józef Kański 

„Wschód" Kopenhaga 1924 r. 



STANISŁAW MISZCZYK 
Dyrektor bal etu 

PAN TWARDOWSKI 
\V CHOREOGRAFII POLSKIEJ 

Kiedy w roku 1818 Tomasz 
Zan czytał w Willllie w gronie 
kolegów swoją „Balladę o Twar
dowskim" nie przY1Puszcza.ł chy
ba, iż w latach następny-eh sze
rzyć .się 1będzie co.raz ~ntensyw
meJ zaintereso.wainie posta·oią 

polskiego czamaksiężnika XVI 
wieku i że Mickiewicz, obecny 
prawdopo.dobnie na ówczesnym 
zebraniu ari: kHka razy wprowa
dził Twardowskiego do. swoich 
utworów. 

I w rzeczy samej jak na temat 
dziejów Fausita [powstało w 
Niemczech wiele utworów Litera
ckich do arcydzieła Goetlhe.go 
włącznie, tak ;postać Twardow
skiego zajmowała wyobraźnię 

naszyd1 pisar~ i poetów. Mickie
wicza interesują losy .nie tylko 
[lana, ale i .Pani Twardowskiej 
(Ballady Wilno 18.2Q). We Lwowie 
Jan Nepomucen Kamiński wy
stawia w 1827 roku utwór sce
niczny „Twardowski na Krze.
mionkach", a 'Kraszewskd pisze 
powieść „Mistrz Twardowski", 
która ukazuje .się w Wilnie w 
1840 roku. Karol Estreicher po
daje wiele nazwisk pisarzy, któ
rzy loogy Twardow.skiego w utwo
rach swoich opisywald, a są to 
m; ędzy innymi: Korsak, Pajman, 
świeżawski, Szujski, Wójcicki, 
Groza, Szmitanowski. O Twar
dowskim mamy dzieła Leopolda 
Staffa, Lucjana Rydla, Wacława 
Sieroszewskdego, Juliana Woło
szynowskiego, a Estreicher poda-

je również powieść wydaną w 
języku ro.s Y'.i skim „Pan Twardow
ski, polsk ij kołdun" - Moskwa 
1882 wydanie Priesnowa - i 
książkę wydaną przez Władys'ła
wa Dyniewicza w Chicago w ro
ku 1880 „O Janie Twardowslkim 
wielkim czarowniku jego 
sprawkach". 

Widzimy więc, że postać Twar
dowskiego tajemniczością swoją 

i niesamowitością ·pociągała poe
tów i pisarzy różnych czasów. 
Ale wszystkich nurtowaaa myśl: 
czy Twair<lowski .to postać zmy
ślona, li tylko legendarna, czy 
też istniejąca rzeczywiście, wokół 

której [).OWS.ta>ła dopiero -legenda? 
Sądzę, że a:io ostatndch studiach 
profesora Wiktora Hahna nie mo
że już tbyć wą.tplliwości: Twar
dowski to postać himo.ryezna, a 
dowodów na to jest wcale s:po
ro. Posłuchajmy co przytacza 
i n·a co powołuje się Wiktor Hahn. 

Przede wszystkim rękopis Ja
kuba Wereszczyńskiego z roku 
1578. Oto sitreszczenie tego ręko-
1Pisu pióra. Kazim.ierza Władysła
wa WójcickJiego. Brzmi 0010: 

,,Przypadkiem wyczyitaliśmy w 
rękopisie Jakuba Wereszczyń

skiego z roku 1578, że Franciszek 
Krasiński, <biskup krakowski (ur. 
1522 w Krasnem, umarł 15177 w 
Bodzentynie), znał Twardowskie
go i .na jego wykształcende nau
kowe wpływał. Wysłainy na po
biera.nie wyższych nauk do Nie
miec, w Wittemoorgu słuehał 
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„PAN TWARDOWSKI" 
Teatr Wielki w Warszawie 1921 r. 

Dekoracja W. Drabika do I aktu 
Choreografia P. Zajlich 

J 

sławnego· reformatora Filipa Me-
18.nchitona. Tu poznał Twardow
skiego i kiedy na .naleganie wuja 
~wego Mikołaja Dvierigowskriego, 
późniejszego arcybiskUJPa gnieź

nieńskiego, obawiającego się, aże

by .nie uległ wipływowi reforma
torów, przeniósł się do akademii 
krakowski-ej, Twardowski przy
był z n.im razem do stolicy ja
giellońskiej. Kiedy Krasiiiski na
brał znaczenia, za jego wpływem 
Twardowski został koniuszym na 
dworze króla Zygmunta Augu
sta". 

Po ii.nnych dowodach przy·ta
czanych przez Wtikltora Hahna, w 
których pDwołuje się na dzieła 

Bartosza Pajp.rockiego (1584) i Ka
spera Niesieckiego (1728) mówi on 
wreszcie o osławionym zwiercia
<lle Tward;owskiego: „Ponadto są 
jeszcze dalsze dowody zupeŁnej 
vv:iarygodnościi rękopisu Weresz
czyńskie,go: zwierciadło Twar
ciowskiego, o którym wspomina 
ten rękopis, zaahowało się w Wę
growie. To misterne zwierciadło 
z pewnością n.ie .zostailo wyrobio
ne w :Polsce i niezawodnie odpo
wiada rzeczywistości wiadomość 

z rękO!Pisu Wereszczyńskiego, że 

Twaircl!owski przywiózł je z 'Nie
miec. Wspommiane zwierciadło 

jest jedyną pamiątką po Twar
dowskim, !k.tórej autentyczność 

nie ulega wątpliwości. Jak wia
dQITI.o z ręko,pisu Twardowski 
przed śmiercią /I)rzezna.czył to 
zwierciadło w s.pa<l:ku dla biskupa 
Krasińskriego. Następnie kitóryś z 
KrasińskiCh ofi-arował zwjercia
dto :kościolowi w Węgrowie . 

(Krasińscy .na.byli miasteczko Wę
grów od Bo.gusła.wa Radziwiłła 

w roku 1664). Na ramach zwiier
c iadła znajduje się napis w języ
ku łacińskim: 

„LUSERAT HOC SPECULO MA 
GICAS TWARDOVIUS ARTES 
LUSUS AT ISTE DEI 
VERSUS IN OBSEQUIM EST". 

W przekładzie polskim znaczy 
to: „Twardowski tym zwiercia
dłem zaibawial był wykonując 

m2giczne sztll'ki, lecz bawienie 
to zostało zmienione na służbę 

Bożą". 

Po w.ielu jeszcze rozwa<i:aniach 
o naszym polskim Fauście profe
.or Hahn reasumuje tak: „O hi
storycznym Twardowskim wiemy, 
że żył w XVI wieku, iprzebywał 
jakiś •czas w Wtittemberdze, że 

poznał tam późniejszego biskupa 
Krasińskiego, powrócił razem z 
Krasiński:m do Krakowa, że 

przywiósł ze sobą z Niemiec do 
Polski misteme zwierciadło, że 

za ~rawą Krasińskiego został 

koniuszym Zygmunta Augusta, 
dalej, że przed śmiercią zapisał 

wspomniane zwierciadło biskupo
wi Krasińsk·iemu, zmal"ł zaś mię

dzy 1572 a 1573 r. Nie u.lega też 
wątpliwości, że Twardowski ·był 

szlachcicem oraz, że trud.nil się 

praktykami, kitóre wyrobiły mn 
opiniię czarnoksiężnika. T<l są 

rzeczy pewne. Wszystko zaś, co 
oprócz wymienionych .rzeczy wie
my o Twar<lQ,wskim zaliczyć na
leży do, podań". 

I właś.nie te :podania, te legen
dy, które wokół postaci Twar
dowskiego powstały, natchnęły 

twórcziość nie tylko poetów, ale 
również muzyków ;i choreogra
fów. 
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„PAN TWARDOWSKI" 
Teatr Wielki w Warszawie 1921 r. :.".le!'-.. , 

Dekoracja W. Drabika. Olkusz 
Choreografia P. Zajlich 

6 czerwca 1874 roku odbywa się 
w Warszawńe prapremiera baletu 
„Pan Twardowski". Muzykę kom
ponuje Sonnenfeld, tańce układa 
Wirgiliusz Ca.llari. I choć włoski 

bale!Imistrz jest niecałe pięć lat 
w ,Polsce, wczuwa się doskonale 
w charakter naszych lud-Owych 
tańców ~ stwarza widowisko, któ
re z niesłabnącym powodzeniem 
wiele lat utrzyma się w repertua
rze Opery Warszawskiej. Callori 
jest doskonałym klasykiem, toteż 
balet je,g<> szczęśliwie łączy pol
ski folklor z tańcem klasycznym. 
Ma też, by rtakiemu właśnie zada
niu sprostać, świetnych wykonaw
ców: młodą primabaillerinę He
lenę Cholewicką, kóra celuje w 
tańcach klaiSycznych i znakomi
tego odtwórcę tańców polskich
PCJipiela. 

Zaobserwujemy jakie koleje 
przechodzi balet „Pan Twardow
ski". 28 grudnia 1885 roku odby
wa się jubileusz 200-nego spek
taklu. W roku 1892 długoletni ba
letmistrz warszawskiej Opery sę
dziwy· już francuz Meu11JieT prze
ra•bia trochę balet WYStawiajqc go 
1-.go czerwca 1892. Główną rolę 

kobiecą tańczy młoda tancerka 
niezwykłej urody Mikulska. W 
kwietniu 18-94 mamy już 300 set
ny jubileusz „Pana Twardow
skieg<>". W roku 1895 do Warsza
wy !Przyjeżdża znakomita prima
'ba.llerina Opery Petersburskiej 
polka Maitylda Krzesińska wraz 
z ojcem swym Feliksem i partne
rem Legatem. Oczywiście chce 
przede wszystk im wziąć udział w 
prawdziwie polskim ba•lecie i tań
-czy w ,,Panu Twardowskim" pas
de-deux z doskonałym tancerzem 
klasycznym Mikołajem Legatem, 

a polskiie tańce z Feliksem Krze
sińskim niezrównanym maztrrzy
stą. W pai:lxlzierniku 1899 roku ba
let figuruje na afiszu .po raz 400 
setny, przy czym i w latach na
stępnych cieszyć się będzie nie
słabnącym powodzeniem. 
P~ pierwszej w<>jnie światowej 

balet z muzyką So.nnenfelda nie 
wraica już na afisz i ·nie ma w 
tym potrzeby. Bo olto znakomity 
polsk1 kompozytor Ludomir Ró
życki daje Operze Warszawskiej 
swoją nową par.tyturę baletową, 

o.piewającą dzieje polskiego czar
noksiężnika. 

W roku 1921 odbywa s.ię w 
Warszawie w Teatrze Wielkim 
premiera baletu „Pan Twardow
ski". Po ostaitnich dziesięciu la
tach przed wojną, kiedy to balet 
na&z i.sito.tnie nJe miał się czym 
chwalić, po pierwszej wojnie 
światowej, otrzymuje nareszcie 
Warszawa wielkie a naprawdę 

artystyczne widowisko. Stało się 

ono tru'Uffifem trzech jego · twór
ców: Ludomira Różyck iego, Pio
tra Zajlicha i Wi.ncentego Drabi
ka. Również wielki sukces za 
"v\ spaniałą realizację muzyczną 

odniósł dyr. Emil Młynarski, 

twórczy inicjator 'baletu, które
mu kompozytor dzieło swoje de
dykował. Piotr Zajlich po raz 
pierwszy wy.stępuje w roli insce
nizatora wielkiego całowieczoro

wego baletu i debiut ten szczęśli
wie zaważy na da·lszych losach 
naszego baletu. Przez 20 lat po
zostanie Zajlich naczelnym ba
letmistrzem Teatru Wielkiego, 
wystawi szereg wartościowych 

baletów, wychowa całą plejadę 

·utalentowanych baletnistrzów i 
tancerzy. 
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„PAN TWARDOWSKI" 
Teatr Wielki w Warszawie 1921 r. 

Dekoracja W. Drabika. Wschód 
Choreografia P. Zajiich 

Piiexwsza zajJi·chowska· insceni
zacja „Twaird'OwS'kiego" łączyła 

w sohie wszystkie elementy, któ
re czynią z ba[1!tu wi<lowiS'ko 
wartościowe i artystyczine. Li
bretto, o IPOwieść Kraszewskiego 
częściowo oparte, przedstawialo 

generacja warszawskiej publicz
ności chyfba dobrze pamięta na
przykład ,,Dac'hy krakowskie" z 
tańcami .niesamowiltych ptaków 
i uro.czych koo:tów (pierwszy solo
wy występ małych dziewczynek 
Basi Karozmarewicz i Jasi Leitz-

Szmolcówna i Dąbrowski 
w balecie „Pan Twardowski" 

główne zdarze111ia, k!tóre legenda 
Twardowskiiem.u przypisuje. Zaj
lich w pełni wykorzystał możli
wości libretta i od, pierwszego 
obrazu oczarował widza. Starsza 

ke). W obraz.ie „Olkusz" święcił 

swój tryumf Drabik: scena-grota 
otwarta lbyfa daleko w głąb i z 
'tej dalekiej perapektywy stopnio
wo, szeregami napływa.ły tancer-
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„PAN TWARDOWSKI" 
Teatr Wielki w Warszawie 1921 r. 

Dekoracja W. Drabika. Karczma Rzym 
Choreografia P. Zajlich 

ki-nimfy: Wiślanki, Lele, Strzy
gi. Pamiętamy wak z obręczami 
kwiatów, !Pamiętamy uroczą zja
wiskową piękną Halinę Szmol
cównę. Naistęp.ne obrazy- „Krze
mionki", gd-aie Twardowski pod
pisywał cyrogralf i „Rynek Kra
kowski" na którym odmłodwny 

już mistrz wśród za.bawy ludowej 
swych sztuk magicznych dokony
wał, - obydwa obrazy tętniły 

życiem, pomysłowymi, barwnymi 
tańcami ,i doskonale kontrasto
wa:ły z rponurą sceną wywoJ.ywa
nia ducha Barbary w komnacie 
kr61a Zygmunta Augusta. Dalej 
iroztaczał Zajlich przed nami cały 
pirzepych tańców wschodnich, da
jąc pole do popisu obydwóm pri
ma!ballerinom: znów urzekała 

swym finezyjnym majestatem 
Szmoloówna., A Irena Szymańska 
porywała t~eramentem wir
tuo.zowskiim w tańcu z mieczami. 
Po katastrO!fie, 'kiedy już bied.ny 
mistrz zawisł w rprzestworzach, 
;pamiętamy korowód planet w 
pełnych czaru dekoracjach Dra
bika. Choreografia Zajlicha pięk
na w swej prositocie, •była inte
gralnie rpolska, choć pirzecie 
wprowadzała poza naszymi tań

cami ludowymi również tańce 

klasyczne, orientalne i sceny 
c?.ysto mimfozne (sam Zajlich 
znakomicie interpretował diabła). 

Balet wytrzymail: niezliczoną 

ilość przedstawień i nie schodZJił 
z ·repertuaru aż do drugiej wojny 
światowej. W okresie międzywo
jennym „Twardowski" był pię

ciokrotnie wystawiany za.granicą: 
w Kopen'hadze, Pradze, Brnie, 
Ostrawie i ,zaigrzebiu. 

Po wojnie bailetlmistrz Stani
sław Miszczyk wysfawił „Twar
dowskiego w roku 1948 w Kato
wi.cach i w 1951 w Warszawie, 
obecnie realizuje dzieło Różyc

kiego po raz trzeci. Korzystając 

ze swego coraz większego do
świadczenia chweograi rozbudo
wuje, pogł~bia i zarazem zbliża 

do nas przebieg a!kcji, a zadanie 
swoje widzi w tyrm, by operując 
li tylko środkami tanecznymi, 
unikając szablonowej mimiki ba
letowej, jej umownej gestykula
cji, uczynić dramait Twardow
skiiego bli.skim nam i zirozumia
iym. 
Niewątpliwie z perspektywy 

35-ciu minionych lat możemy 

dziś traktować „Pa.na Twardow
skiego" jako k 1 a s y c z n y 
IPO.lSki balet i słusznym jest, iż 

Opera Warszawska wznawia go 
w swoim repentuarze, wznawia 
w ·nowej, czysto polskiej insceni
zacji, powołując do jego realiza
cji najświetniejsze nasze siły 

cJ:ioreoigraficzne. 

TACJAN.NA WYSOCKA 



STRESZCZENIE 

Wiek XVI 

Obraz pierwszy 

Pracownia mistrza 

Twardowskiego w Krakowie 

Słynny uczony alchemik 
Twardowski siedzi w pracowni 
wraa; ze swoim wiernym sługą 

Ma6kiem. Twardowski od wielu 
jUJŻ lat na.daremnie usiłuje po
.znać tajemnicę robienia złota. 

Próby ó. doświadczenia. z tym 
związane doprowadz•i:ły mistrza 
do Z'l.lipelnej ruiny finansowej. Ma 
on ol!brzymie długi, 'których nie 
jest w stanie zapłacić. Wskutek 
tego na.trętni wierzyciele niepo
koją g:o d nachodzą w pracowni. 
W dodatku - obok niepowodzeń 
w badaniacll naukowych i kata
strofy finansowej - Twardowski 
także w pożyciu domowym nie 
zaznaje spokoju. Pani Twardow
ska1 niezadow.olona z takiego 
obrotu spraw, nie szczędzi mu 
awantur i scen małżeńskich. któ-

Obra.z drugi 

re doprowadzają go do jeszcz~ 

v.r,iększej rozpaczy. Nic więc 

dziwnego, że Twardowski docho
dzi do wniosku, iż lepiej zaiprze
dać duszę diabłu, aniżeli nadal z 
nią przestawać. Od dawna już 

obserwujący Twardowskiego Dia
beł zjawia się też natychmiast na 
jego wezwanie. W zamian za bo
gactwa i cr.-ozkosze, jaldemi może 
obdarzyć Twardowsik.iego. Dia•beł 
~ąda jegC:> dluszy. !Przed· zawarciem 
itej umowy Twardowski chciałby 
jednak poznać obiecywane przez 
Dirubła ibo,gacłtwa ó. ·rm:kosze. Dia
beł 2'Jgadza się wyjawić mu swe 
tajemnice i w.prowadzić go do 
swojego królestwa. Obaj więc na 
uczynione przez Dia1bła. zaklęcie 

wyruszają w fa.nta.styc:mą pod
róż. 

Dachy krakowskie 

W blaskadh gasnącego ks•iężyca 

przeróżne ptakd harcują pospołu 
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z kotami na dachach .starego KTa
ko.wa. 

W to niezwykłe towarzystwo 
wpada wraiz z Diabłem Twar
dowski, odbywający swoją pod
xóż na kogucie. Mistrz jest wiel-

Obraz trzeci 

ce ~iwi-ony i ubawiony tymi 
ha·rcami na dachach iKrakowa.. 

iPo chwd1i Twardowski i Dia
beł ruszają w da:lszą podróż. 

Olkusz 

Diaibeł wpr.owa<lrlai iPana Twar
dowskiego do krainy swego 
władcy, do słynnego królestwa 
Lucypera, !k.tóre zna.jdiuje się w 
okolicach Krakowa, w podzie
miach olkuski>eh 'ko,pa1ni. W tym 
czarodziejskim królestwie Dialbeł 
ukazuje Twardow&kiiemu róż·ne 

postacie fantastyczine, na prze
mian kuszące, niepokojące, za
straszające i czarujoące Mistrza. 
W pewnej chwili pojawia się 

Obraz czwarty 

Królowa Podmemi, której nie
zwykła u:roda olśniewa Pana 
Twardowslciego. Twardowski 
(pragnie zdobyć .jej względy i u
siłuje zbliiiyć się do niej. Król 
Podziemi wzfurania mu jednak 
dostępu _i rue dopuszcza Twar
d"Owskiego do IKxólowej. On też 

strzeże zazdrośnie wszystkich 
ska.rlbów Lm:ypera. Twardowski 
i Dia,beł roozają dalej. 

Krzemionki 

Diaibeł roztacza nowe pokusy 
i niezwykłe wizje przed oczyma 
cora·.z bardziej oszołomionego tym 
wszystktim Pana Twardowskiego. 
To.też pod wrażeniem olśniewają
cych coraz bardziej wdziękiem 

i urodą diablic i czarownic, Pan 
Twardowski ulega Diabłu i de
cyduje się na podpisanie cyrogra
fu. Twardowstk.i stawia jednak za 

warunek, że duszę swoją odda 
Dialbłu w Rzymie. Do. tego czasu 
będzie wo-lny. Diabeł zgadza się 

na ten warunek. Sług.i dJabelskie 
przynoszą spi·sany na wołowej 

skórze cyrograf, na kt&rym wid
nieje wyra2iście wypisane slowo 
„Rzym". Twardowski własną 

krwią uroczyście ipodipisuje cy
rogra.f. 
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„PAN TWARDOWSKI" Otto Axer. Szkic dekoracji. Obraz I 

Rozradowane tym triumfem, 
zwiastującym potępienie duszy 
ludzkiej, dirubilice oraz diabły 

tańczą orgiastyczny taniec, pod
czas którego Twardowsiki [prze
mienia się w dorodnego i pięk-

Obraz piąty 

nie ubranego młodzieńca. Przy
brawszy tę nową postać Twar
d·owski objawia natychmiast 
gwałtowną ahęć rozpoczęcia no
wego życia, pełnego uciech i roz
koszy. 

łtynek krakowski 

Na krakowskim Rynku krama
rze i [l)Tzekupki zachwalają swo
:e towary przechadzającym się 

tam mieszczkom, mieszczanom, 
a przede wszyst~im przyibyłym z 
<>kolicznych wsi wieśniaczkom 

i wieśniakom. Zjawia się tutaj 
także Pani Twardowska okazując 
wszystkim swarliwość swego 
usposobienia, którą poznaliśmy 

już patrząc na jej domowe poży
cie z Panem Twardowskim. · Do 
uspokojenia wywołanej przez Pa-
111ią Tward·owską awa.ntury oka
zuje się kon ieczna interwencja 
halabardników. 

Zjawi,a się ,,lKonik Zwierzy
niecki". 

Przy.bywa równ1ez na Rynek 
Pan Twardowski, którego sława 

czarodzJeja i alchemika dobrze 
.zna.na jest nie tylko wszystkim 

Obraz szósty 

krakowianom, lecz także miesz
kańcom :okolicznych · w~i, znajdu
jącym się w tym momencie na 
Rynku. Wszyscy te2 gromadzą się 
wokół ni~o, chcąc namówić Mi
strza do zademonstrowania jed
nej ze swych czarodziejskich 
sztuczek. Zazdrosna. wdelce o mę
ża ·Pani Twardowska zjawia się 

ponownie na Rynku J z kolei ro
bi awanturę małżonkowi. Pan 
Twardowski uspakada jednak 
naZJbyt gwałtowny temperament 
małżonki, a scena poskromienia 
awanturniczej Pani Twardow
skiej wywołuje powszechną we
sołość i zadowolenJe z.gromadzo
nych na Rynku osób. Ubawiony 
tym wydarzeniem Misitrz poka
zuje tlumowd róż·ne czarodziejskie 
sztuczki, które kończą się ogól
nym, [pełnym temperamentu i ra
dości tańcem . 

Komnata królewska 
na Wawelu 

Pogrążony w bezgranicznej roz
paczy po śmierci kr&lowej Bar-

bary król Zygmunt August ocze
kuje przyibycia Pana Twardow-
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„PAN TWARDOWSKI" Otto Axer. Szkic dekoracji. Dachy 

sktlego. Monarcha dowiedziawszy, 
się o czarodziej5kich s:zJtukach 
Pana Twardowskiego, wezwał go 
do siebie w nadziei, że uda mu 
się wywoła'Ć duCha !królowej Bar
bary. TwardoWl>ki wraz z Dia
błem przybywa na Wawel, Twar
dowski zgadza się na 1Proobę kró-

Obraz siódmy 

la·. Na jego zaklęcia zjawia się 

pośród błękitnych dymów wywo
łana przez Diabła rzekoma zja
wa królowej . 

Król :zibliża się do zjawy, która 
•natychmiast znika. Wstrząśnięty 

ty tym przeżyciem Zyigmunt 
August pada zemdlony. 

Fantastyczna kraina 

Diaibeł przenióSił Twardowskie
go do. fantastycznej krainy, znaj
dującej się pod władzą szat.ana. 
Mistrz znajduje się tam w otocze
niu niezliczonej ilości czarują

cych kobiet. Królowa tej fan.ta
stycznej krainy darzy swoimi 
względami ,Pana Twardowskiego. 
Czais mija też tutaj Mistrzowi 

Obraz ósmy 

beztrosko i radośnie na tańcach 
i zabawach z 1Piękną królową. 

Nic więc dziwnego, że Twardow
ski nie zdradza najmmeJszej 
ochoty, .by udać się do Rzymu, 
dokąd chciałby zaprowadzić go 
Diabeł, aby tym sposQbem po
siąść wreszcie władzę nad jego 
duszą. 

Diabelska karczma „Rzym" 

Aby rpodpiiSany przez Pana 
Twardowskiego cyrograf nabrał 

wreszcile mocy DLabeł posta.nawie 
użyć podstępu. W tym celu spro
wadza Mistr·za do wzniesionej 
przez siebie !karczmy, która nosi 
- .niedostrzeżone przez Twar
dowskiego - miano „Rzym". Ze
brane w niej 1POstacie są diabli
cami i diabłami, przeobrażonymi 

w ludzi. Jedna z tych diablic, 
piękna 'Kra5awica z rozkazu Dia
bła oczarowuje Twardowskiego, 
który ostatecmie jej ulega. Dz.ie
je się to podczas wywołanej przez 
Diabła burzy; w jej lbłyskawicach 
ukazuje się TwardoWólkiemu pod
pisany przez niiego cyrograf oraz 
słowo „Rzym", widn·iejące na cy
rografie i na drzwiach karczmy. 
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„PAN TWARDOWSKI" Otto Axer. Szkic dekoracji. Rynek 

Przerażony następstwami po
pełnionego grzechu Pan Twar
dowsld żegna się, wzywając Bo-

• 

Obraz dziewiąty 

ga na ratunek. W tej chwi.Ii ota
czaj-ące go 2lle duchy i cała karcz
ma znikają. 

Apoteoza 

Z oddali dochodzą głosy naboż
nej pieśni. To „Godz.inki" do Naj
świętszej Marii Panny. 

Ukazuje się Diabeł który praig
nie schwy.tać Twardowskiego. 
Jednak .piffiń na/bożna pozbawia 
Diabła piekielnej mocy. Prze
grawszy w ten sposób sprawę z 
Twardowskim, Diia•beł znika osza
lały z wściekłości. Twardowski w 
tych pełnych grozy chwilach ro
bi rachunek ze swego życia, po
wracając myt.Ślą do swego dzie-

ciństwa i żałując popełnionego 

grzechu. Za swoje winy Twar
dowski zostaje dla pokuty 
umieszczony wśród gwiazd, ;po
między niebem i ziemią na księ
żyicu. 

Na ziemi jaWti się wielki pająk, 
pod postacią którego poznać moż
na bez trudu starego sługę Mi
strza - Maćka. Maciek przędąc 
swą nić z ziemi na księżyc, łączy 
pokutującego na księżycu Mistrza 
z :z.iemią. 



SOLISCI BALETU 

WITOLD BORKOWSKI 

ZBIGNIEW KILIŃSKI 

STEF AN WENTA ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI 



MARIA K!RZYSZKOWSKA 
STANISŁAWA SELMÓWNA. 

OLGA SAWICKA L ILI A'NA WOLSKA 



OLGA GLlliKóWNA FLORENTYNA PUCHÓWNA 

SABlINA ·SZATKOWSKA IRENA KOSZAŁKÓWNA 



I, 

IRENA CIEŚLIKÓWNA 
HALINA MACULEWICZ 

ALFREDA KLESZCZÓWNA 
HALINA BAURSKA 



• 

MARIA SUROWIAK 
ZBIGNIEW CICHOCKI 

EDMUND NOWAK 
BOGUSŁAW WOLCZYŃSKI 



ST ANISLA W SZYMAŃSKI 

ZBIGNIEW JUCHNOWSKI 

TADEUSZ ZLAMAL 

BOLESŁAW 

PROCNER 

STANISŁAW KOWALSKI 



B A L E T 

DY.REK.TOR BALETU: 

Stanisław Miszczyk 

Andrze.taczek Barbara 

Badma.j<ill'. Maria 

.Barska Barbara 

Baurskia Halina 

.Bokota Marta 

.Bońkowska Ali-ej a 

Borsch Aleks<andra 

Bukowska .Krystyna 

Cieślikówna Irena 

-Compe Mariquita 

Gahl !Krystyna 

Gieraltówna Ba'I"bara 

Clinkówna Olga 

Kasprowicz Barbara 

Kleszczówna Alfreda 

Kołtuniak Ryszarda 

J{orda Krystyna 

Kosirzemska Jadwiga 

K-0szal·kówna Irena 

Krzyszkowska Maria 

La11kowsika Wiesława 

Leśniewska Barbara 

Ładow.ska Irena 

Maculewicz Halina 

Malejonek Barbara 

Mandowska Anita 

Nazurówna Barbara 

Mączkówna Wanda 

Oleszkiewicz Olga 
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BALETMISTRZ: 

Leon Wójcikowski 

OJ:kiewi<cz Wiesła·wa 

Puchówna Florerutyna 

Sawicka Olga. 

Selmówna Stanisława 

Sprate'k ELżbieta 

Stankiewlez !Krystyna 

Surowiak Maria 

Szatkowska Sabina 

Szajewska Hanna 

Szorcówna Danuta 

$ciborówna Halina 

Witkowska Jadwiga 

Włodarczyk Ba.rbara 

Wolska Liliana 

Zwierwwna Henryka , 
Borkowski Witold 

B>raziewicz Marek 

Cichocki Zbigniew 

Cywiński Stanisłlaw 

Gąsiorows'ki Jerzy 

Juahnowski Zbi.gniew 

Kiliński :Qbi.gniew 

Kowalski Stanisław 

Lewandowski Franciszek 

Majka Ryszard: 

Malecki Ludwik 

Mette Czesław 

Nowak Edmund 

Procner Bolesław 

Rytel Jerzy 

Skórzyski Zyigmunf 

Skrzypkowski Kazimierz 

Smolarek Henryk 

Strzałkowski Zbigniew 

Strzekzyk Grzegorz 

Szymaruski Sfuni·sław 

Korepetytor ba•letu: 
Adam Zerynger 
Halina Saukowa 

Wacławik Tadeusz 

Wenta Stefa.n 

WiesioUowski Wojciech 

Wolczyński Bogusław 

Zgoła Lesław 

Zlamal Tadeusz 

Asysient lba•letmistrza: 
Witold Borkowski 

Ins,pektor baletu: 
Bolesław Procner 



Kierownik Chóru: 
Stani<Sław Nawrot 

Basak Alicja 
Bebrysz Józefa 
Bieńkowska Anna 
Biernacka Czesława 
Bogda1nówna Antonina 
Dąbrowska Alina 
Domańska Maria 
Dutkiewicz Antonina 
Filepowicz Zofia 
Gilska Lucyna 
Globie Helena 
Głuchowska Regina 
Górska Irena 
Górnisiewicz Jlanina 
Gromulska Jadwiga 
Grzegorzew9ka Krystyna 
Janiszew<Slka Antonina 
Kaczor Danuta 
Kasprzak Janina 
Kępińska Halina 
Kołodziejska Maria 
Koziełł-Nowak Wanda 
Królak Irena 
Krusiewicz Ba.rbara 

C H Ó R 

Korepetytor Chóru: 
Wacław Kasztelan 

Kwa.śni!k stanisława 

Less Anna 
ł,awcewi>cz Barbara 
Maciejewska Halina 
Mossakowska Felicja 
Pe.le Longina 
Perkowska Teresa 
Piątkowska Ma~ia 

Sarnawska Helena 
Sawickia Teresa 
Seroczyńska Maria 
Ska•lska Halina 
Sławicka Krystyna 
Soj•ka Stanisława 
Sosnowska· Zofia 
Stelmaszyńska Leokadia 
Szumska Hailina 
Urban Czesława 
Wojtas Alicja 
Woźniak Krystyna 
Zwierzewa Maria 
Zbrożek-Lubas.ińslka Barbara 
ZySikiewicz Halina 
żeromóka Wacła·wa 

Inspektor chóru: 
Antoni Wydra 

ORKIESTRA 

J SKRZYPCE: 

Halik Mieczysław - koncertm. 

Poleski Aleksander - koncertm. 

Wiśniews'ki Eugeniusz 

Lewandowski Czesław 

Syrtowt Aleksander 

Morzykowsk.i Antoni 

Stonku.s Józef 

Landy Czesław 

Sz<Yk Janusz 

Laskowski Ryszard 

Przystupa Franciszek 
współpraca: 

Lednicki Zyigmunt -

koncertm. P. iR. 

Filipowski Emil 

Zygadło Tadeusz 

Bą·kowski Wiesław · 

Kozłowski Waleria.n 

J:I SV...RZYPCE: 

Petry Kazimiera 

Pająk Feliks 

Kokot Tomasz . 

Liskowski Leon 

Sniadow-ki Jó,zef 

Mariański Ryszard 

Grossman Zygmunt 

Czajkowski Stani·sław 

Duszyński Mieczys.ław 

Szipiro Leon 

Huziars.ka Krystyna 

Merenstein Ja•kub 

ALTÓWKI: 

Banaś Józef 
Garba,rski Zygmunt 
Laskows.ki Józef 
Kmieć Antoni 
W.iśniewsika Antonina 
Wojnicki Janusz 
Bienduga Jan 

wspól>praca: 
Pniewski Hubert 

koncertm. P. R. 

WIOLONCZELE: 

WęsJawski Jerzy - koncertm. 
Blaschke !Kazimierz 
Butkiewicz Lucjan 
Dobrzyniec Ka.linowski H. 
Raczyński Ka·:dmierz 
Bebrysz Zygmunt 
Milewski Saul 
K•lekowski Janusz 
Szym.lowski Leon 
Ługiewicz Jerzy 

KONTRABASY: 

Sawczenko Aleksander 
Wollowicz He.nryk 
Frey Józef 
Sza-ł:>liński Wacław 

Jasiński Jan 
Karpiński Stanisław 

Plaza Marian 

FLETY: 

Bartnikowski Henry'k 
Czerniatyński Leon 
Głowniewski Jan 

współpra.ca: 

I>-imke Antoni 

45 



OBOJE: 

Szymańsk i Ludwik 
Krajewski Witold 
Klukowski 
Binder Tomasz 
TutleW!S'ki Józef 

KLARNETY: 

Lubiszewski Jerzy 
Smolis Ma:rian 
Burzyński Andrzej 

współpraca: 

Foremski Józef 

FAGOTY: 

Górecki Benedykt 
Morawski Tadeusz 
Krowicki Franciszek 
Bła·Ch Edward 

WALTORNIE: 

Walczak Aleksander 
Matuszewski Roman 
Wilhelm Tadeusz 
Ni zi ński Józef 
P.ankowS'ki Michał 

współpraca: 

Goillik Edwin 
Kielak Tadeu sz 

TRĄBY: 

Kupiecki Ryszard 
Rydelek Jan 
Szuksztel Włladysław 
L enkiewicz Stanisław 

PUZONY: 

Tuzinowski Tadeusz 
BorkoWS'ki Jan 
Sienkiewicz Jan 
Tomczak Ludwik 

TUBA: 

Swiętoński Stanisław 

HARFA: 

Kozłowski Walerian 
Szułowicz Teresa 

PERKUSJA: 

Rinder Stefan 
Tenczar Antoni 
Fitak Ja·n 
Czerwińsk i Mi chał 

Inspektor Orkiestry: 
Borkowslki Jan 
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PAŃSTWOWA OPERA W WARSZAWIE 

LUDOMIR RÓŻYCKI 

Pa.n 1 wa.rd."wf>ki 
Balet-pantomima 

w 3-ch aktach (IX obrazach) 

libretto w 'g baśni 

I. J. KR AS ZE WSK IE GO 

Choreografia i inscenizacja: 

STANISŁAW MISZCZYK 

Kierownictwo muzyczne 

ROMAN MACKIEWICZ 

I I 

Premiera 

19. I. 1957 r. 

Scenografia 

OTTO AXER 



Akt I 

Obraz I. 

PRACOWNIA PANA TWARDOWSKIEGO 

Pan Twardowski 
Diabeł 

Pani Twardowska 

Maciuś 

Wierzyciele 

Pan Twardowski 
Diabeł 

Diabły 

Jastrząb 

Ptaki 

Biała kotka 
Kocur 
Czarne kotki 

Szare koty 

Pan Twardowski 
Diabeł 

Królowa podziemi 
Widmo 
Kobieta ascetyczna 

~i r6lii§a.iaw, Borkowski Witold 
"Wełłta Stefal,l, Strzałkowski Zbigniew 
Surowiak Maria, Kier.!11 I.:rys~,... ?ltloigzk-OWA'a 
W&Dda. 

.li~~, Skórzyński Zygmunt 
Braziewicz Marek, Gąsiorowski Kazimierz, Le
wandowski Franciszek, Majka Ryszard, Skrzyp
kowski Kazimierz 

Obraz II. 

DACHY 

:Kiliń ki- Zbfg'rtt 11, Borkowski Witold 
Wenta Stefan, Strzałkowski Zbigniew 
Cichocki Zbignie~, Kowalski Stanisław, Procner 
B.olesław, Wacławik Tadeusz, Wiesiołłowski Woj
ciech, Zgoła Leszek 
solo ~ymań ki ta. i ław, Zlamal Tadeusz 
Barska B~rbara, Bokota Marta, Bukowska Kry
styna, Gierałtowska Barbara, Kasprowicz Bar
bara, Latkowska Wiesrnwa. Ładowska Irena 
Malejonek Barbara, Mandowska Anita, Mazurów~ 
na. Barbara, Spratek Elżbieta , Szorcówna Danuta, 
W~ikowska Halina, Włodarczyk Barbara, Zwie
rzowna Henryka. 
Koszałkówna Irena, Compe Mariquita 
Wolczyński Bogusł w, Juchnowski Zbigniew 
Andrzeła~~ek .Barbara, Ko„trzemsk Jadwiga, 
Badma.]eff Mana Szajewska Hanna 
Bońkowska Alicja, Borsch Aleksandra, Leśniew
ska Barbara, Oleszkiewicz Olga. Olkiewicz Wie
sława, Stankiewicz Krystyna 

Obraz III. 

W PODZIEMIACH U DIABLA 

Kiliń.;ki Zbigniew, Borkowski Witold 
W-enta Stefan, Strzałkowski Zbigniew 
Sawicka Olga, Wolska Liliana 
Gall Krystyna, Kasprowicz Barbara 
Włodarczyk Barbara, Malejonek Barbara 

Potworek 

Piękna zjawa 
Kobieta potępiona 
Uwodzicielki 

ICusiciełki 

Wodnice podziemi 

Diabły 

Pan Twardowski 

Diabeł 

Diablica uwodzicielka 

SGiGQI'QurA- Halina 
Ładkowska Irena 
Stankiewicz Krystyna, B dmaj.Qff.~ 
~ Macią.ui.l.a, Gierałtowska Barbara 
Andrzejaczek Barbara, Bońkowska Alicja, Borsch 
Aleksandra, Kostrzemska Jadwiga , Leśniewska 
Barbara, Olkiewicz Wiesława 

Barska Barbara, Bokota Marta, Bukowska Kry
styna, Kołtuniak Ryszard1t', Mandowska Anita, 
Mazurówna Barbara, Oleszkiewicz Olga, Szorców
na Danuta 
Latkowska Wiesława, Ładkowska Irena, Spratek 
Elżbieta, Szajewska Hanna, Witkowska Halina, 
Zwierzówna Henryka 
Cichocki Zbigniew, Gąsiorowski Kazimierz, Ko
walski Stanisław, Majka Ryszard, Małecki Lud
wik, Mette Czesław, Procner Bolesław, Strzelczyk 
Grzegorz, Wacławik Tadeusz. Wies10łłowski Woj
ciech, Zgoła Leszak. 

Obraz IV 

KRZEMIONKI 

K+liński Zbigi:H@w 
Borkowski Witold 

~ 
Strzałkowski Zbigniew 

Ki::zy zko sk aria 
Selmówna Stanisława 

Wysłanniczki diabelskie - Andrzejaczek Barbara, Bm'tkowska Alicja, Borsch 
Aleksandra, Kostrzemska Jadwiga, Leśniewska 

Złe duchy 

Wiedźmy 

Diablice 

Diabły 

Barbara, Olkiewicz Wiesława. 

Malejonek Barbara, Mandowska Anita, Mazurów
na Barbara, Spratek Elżbieta, Witkowska Halina, 
Włodarczyk Barbara. 

Gall Krystyna, Kasprowicz Barbara, Kołtuniak 
Ryszarda, Wiesława L r.tkowska, Szajewska Han
na, Sciborówna Halina . 

Barska Barbara, Bokota Marta, Bukowska Kry
styna, Compe Mariquita, Oleszkiewicz Olga, Stan
kiewicz Krystyna, Szorcówna Danuta 

solo Nowak Edmund i Szymański Stanisław 

Cichocki Zbigniew, Gąsiorowsk i Kazimierz, Juch
nowski Zbigniew, Kowalski Stanisław, Majka Ry
szard, Małecki Ludwik, Mette Czesław, Procner 
Bolesław, Skórzyński Zygmunt, Smolarek H enryk, 
Strzelczyk Grzegorz, Wacławik Tadeusz, Wiesioł
łowski Wojciech, Wolczyński Bogusław, Zlamal 
Tadeusz, Zgoła Leszek. 



• 

Pan Twardowski 

Diabeł 

Pani Twardowska 

Lajkonik 

Żebraczka 

Chora na zęby 
Kaleka 
Mieszczanie 

Taniec cygański 

Cyganki i Cyganie 

Mieszczki 

Straganiarki 

Przekupki 

Wieśniaczki 

Halabardnicy 

Pan Twardowski 

Diabeł 

Król Zygmunt August 
Marszałek dworu 

Dworzanie 

Paziowie 

Akt II 

Obraz V 

RYNEK 

~i ZJai.gni~w 
Borkowski Witold 
Wenta- Stefan 
Strzałkowski Zbigniew 
Surowiak Maria, Korda Krystyna, Mączkówna 
Wtmda 
Kowalski Stan.islaw 
Skórzyński Zygmunt 
Szajewska Hanna 
Kasprowicz Barbara 
Smolarek Henryk 
Majka Ryszard, Osik Bolesław, Strzelczyk Grze
gorz, Wiesiołłowski Wojciech, Zgoła Leszek 
solo Szatkowska Sabin"a - Cichocki Zbigniew 
Kleszczówna Alfreda - Walczyński Bogusław 

Andrzejaczek Barbara Juchnowski Zbigniew 
Barska Barbara Procner Bolesław 
Kostrzemska Jadwiga Wacławik Tadeusz 
Witkowska Halina Zlamal Tadeusz 
Leśniewska Barbara, Malejonek Barbara, Man
dowska Anita, Olkiewicz Wiesława, Spratek 
Elżbieta, Stankiewicz Krystyna 
Kołtuniak Ryszarda, Latkowska Wiesława, Ła
dowska Irena, Mazurówna Barbara, Sciborówna 
Halina, Zwierzówna Henryka 
Bokota Marta, Bońkowska Alicja, Borsch Alek
sandra, Oleszkiewicz Olga 
Bukowska Krystyna, Compe Mariquita, Gierał

towska Barbara, Włodarczyk Barbara 

* * * 

Obraz VI 

KOMNATA KRÓLEWSKA 

~ki~w 
Borkowski Witold 
Wenta Stefan 
Strzałkowski Zbigniew 
Cywiński Stanisław 

Braziewicz Marek 
Gąsiorowski Kazimietz 
Gąsiorowski Kazimierz, Małecki Ludwik, Matte 
Czesław, Skrzypkowski Kazimierz 

• * * 

Pan Twardowski 

Diabeł 

Uwodzicielka 

Eunuch 

Przyjaciółki 

uwodzicielki 

Nubijka 

Rycerze 

Duet wokalny 

Pan Twardowski 

Diabeł 

n::arczmarz 

Karczmarka 

Obraz VII 

FANTASTYCZNA KRAINA 

Kiliński Zbigniew 
Bórkowski Witold 

Wenta Stefan 
Strzałkowski Zbigniew 

Sawicka Olga 
Wolska Liliana 

Lewandowski Franciszek 
Zgoła Leszek 

Andrzejaczek Barbara, Badmajeff Maria, Barska 
Barbara, Bokota Marta, Bońkowska Alicja, 
Compe Mariquita, Gierałtowska Barbara, Kołtu
niak Ryszarda, Kostrzemska Jadwiga, Leśniew
ska Barbara, Malejonek Barbara, Mandowska 
Anita, Mazurówna Barbara, Oleszkiewicz Olga, 
Olkiewicz Wiesława, Spratek Elżbieta, Stan
kiewicz Krystyna, Szorcówna Danuta, Witkow
ska Halina, Włodarczyk Barbara 

solo Głinkówna Olga 
Cieślikówna Irena 

solo Sz.ymaiu;k· ~w - Zlamal Tadeusz 
Cichocki Zbigniew, Juchnowski Zbigniew, Ko
walski Stanisław. Procner Bolesław, Rytel Jerzy, 
Strzelczyk Grzegorz, Wacławik Tadeusz, Wie
siołłowski Wojciech. 

W. Czubakó\' na 
I. Karwą_t_ 
Z. Lwow~ 
M . Zientówoo 

Akt III 

Obraz VIII 

KARCZMA DIABELSKA (RZYM) 

Kiliński Zbigniew 
Borkowski Witold 

Wenta Stefan 
Strzałkowski Zbigniew 

Skrzypkowski Kazimiert 
Lewandowski Franciszek 

Sciborówna Halina 
Mączkówna Wanda 

W. Uomienie.cki 
R. Mał11że ski 
M. S~s . 

z. Wójciak 



Oberek 

Krakowiak 

Mazurek 

Krasawica 

Kozacy 

Pan Twardowski 

Diabeł 

Gwiazdy 

Maciuś-pająk 

Solo P1o10Al)maa F10•1u;i.tyga - WQ!cz-yńsk· ~ 

~ 
Maculewicz Halina - Kowalski Stanisław 

Barska Barbara - Majka Ryszard 
Bokota Marta - Mette Czesław 
Bukowska Krystyna - Skórzyński Zygmunt 
Ładowska Irena - Smolarek Henryk 
Mazurówna Barbara - Strzelczyk Grzegorz 
Oleszkiewicz Olga - Zgoła Leszek 

solo Koszałkówna Irena - Szymański Stanisław 
Baurska Halina - Oichocki Zbigniew 

Olkiewicz Wiesława - Braziewicz Marek 
Spratek Elżbieta - Małecki Ludwik 
Stankiewicz Krystyna - Procner Bolesław 
Szorcówna Danuta - Wiesiołłowski Wojciech 

Solo Glinkówna Olga - Kleszczówna Alfreda 
. · ··- -

Badmajeff Maria, Kasprowicz Barbara, Kołtu
niak Ryszarda, Latkowska Wiesława, Mandowska 
Anita, Witkowska Halina 

solo Krzyszkowska Maria 
Selmówna Stanisława 
Gąsiorowski Kazimierz, Juchnowski Zbigniew, 
Wacł::iwik Tadeusz, Ziarna! Tadeusz 

Obraz IX 

APOTEOZA 

Kilińsk" :l.b.igtriew 
Borkowski Witold 

Wenta st~ 
Strzałkowski Zbigniew 

solo Cic~ l " ć-·, • L"en<•. 
Andrzejaczek Barbara 
Kostrzemska Jadwiga 

Bońkowska Alicja 
Borsch Aleksandra 
Compe Mariquita 
Gierałtowska Barbara 
Leśniewska Barbara 
Malejonek Barbara 
Szajewska Hanna 
Włodarczyk Barbara 

Skórzyński Zygmunt 
Smolarek Henryk 

Baletmistrz i pedagog 
Leon Wójcikowski 

Pomocnik reżysera 
Apoloniusz Kowalski 

Asystent baletmistrza 

Witold Borkowski 

Asystenci scenografa 
Izabella Konarzewska 
Anna Zakrzewska 

Inspicjent Inspektor baletu 

Bolesław Procner Franciszek Tutak 

Korepetytorzy baletu 
Adam Zerynger 
Helena Saukowa 

Kierownik techniczny 
Brygadier maszynistów 
Kierownik pracowni elektrotechnicznej 
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Kierownik pracowni krawieckiej - damskiej 
Kierownik pracowni stolarskiej 
Kierownik pracowni perukarskiej 
Kierownik praco~ni modelatorskiej 
Kierownik pracowni tapicerskiej 
Kierownik rekwizytorni 
Kierownik pracowni ślusarskiej 
Kierownik pracowni szewskiej 
Kierownik pracowni modniarskiej 
Kierownik pracowni kwiaciarskiej 

- E. Kopacz 
- P. Trojanowski 
- J. Morawski 
- J. Rotuski 
- P . Papees 
- M. Kazubiński 
- J. Sobczyński 
- S . Kąkol 
- B . Sołtysiak 
- S. Sułkowski 

--- J. Chmielewski 
·· -· C. Rojek 
- J. Piotrowska 
- M. Strzelecka 



Cena wkładki 50 gr. 
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