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.Swiqt' w ' .!~aśni ludo

wej · pełe,n [est walki 
dobra ze • złem. Czło
wiek walczy z czarten;i. 
Rz~ 'tł ,tym, kto kogo 
zm&;i.e . . :remat ten prze
kazu ie polska twórczość 
ludowa ·a także literac
_ka. w baT"dzo wielu wer
~jach, ·J:la'dając czartom i 
·· 1udziom różne ~ imiona i 
· r"ÓŻne ':Wymyślqj.ąc pery-

t petfe . '. Wśród . . n.ich mit 
"" o Twardowskim ucho
.·;dzi ~a jeden z; najstar-
hych"' ·i Jrtljbardziej ma
lowniczy_ch. 

·, ;.. Pierw.szy zapis lite-
... :rocki pojawia się 1uz 

: .,,.:" w 1565 roku - o Twar
·:. dowskim wspomina Łu

kasz Górnicki w utwo
rze „D~orzanin". Można 
p-R:yptJSZli>ZaĆ, Że W 

świadomości ludowej ist
niał Twardowski dużo 
wcześniej. '-. Fascynujący 
ten tem-at · inspirował 
Wiele znakomitych indy
widualności w literatu
rze i muzyce. Pisał o 
Twardowskim Mickiewicz, 
Kraszewski, „ Różycki. 
.Twardowski / na zawsze 
pózostał , człowiekiem, 
który chciał przechytrzyć 
diabla. . 

Postać Twardowskie-
go jest podobno auten
tyczna. żył w XVI 'Wie
ku w Krakowie , · był 
szlachcicem i zajmował. 
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Zowirował mu 
fok jak niegdyś w OJ· 
kuszu I nagle cyganka 
pokazuje mu swoja 
prawdziwą twarz. Twarz 
diablo . a karczma Rzym 
się nazywa. Więc jed
nak Twardowski nie 
przechytrzył diabła. 

Wydaje się, że diabeł 
ucapił swą ofiarę , że nie 
ma ratunku dla Twar
dowskiego. Wtedy księ
życ zsuwa się nisko nad 
karczmę. Jeden skok i 
Twardowski jest już na 
księżycu. Oddala się w 
kierunku dalekich gwiazd 
o Kraków wspominajac 
dobre czosy Twardow
skiego bawi się, jak to 
niegdyś bywało . 

Realizacja baletu „Pan 
Twardowski" na scenie 
lalkowej wydobywa pier
wiastki ludowe i naro
dowe tego mitu. Pop.rzez 
obrazy, tańce , charakte
rystyczne kostiumy i de 
koracje przypomina o
byczaje i życie rene
sansowego Krakowa . 
Pokazuje dzieciom środ-

: · kami pantomimy i cho
reografii przeplatajacy 
się w fabule świat fan
tastyki i realizmu. Pro
ponuje nową formę wy
powiedzi artystycznej w 
teatrze lalkowym - ba
let. 





PAŃSTWOWY TEATR LA LEI{ 

„GULIWER" 
Warszawa ul. Różana 16 
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Dyrektor - Kierownik Artystyczny 
Monika Snarska 

PROGRAM 

sezon 1970/ 71 

Kasa teatru czynna codziennie od godz . 11- 17 
oprócz poniedziałków 



LUDOMIR ROŻYCKI 

„PAN TWARDOWSKI" 

Libretto - Monika Snarska, Witold Borkowski 

OBSAD A: 

Pan Twardowski 

Pani Twardowska 

Diabeł 

Cyganka 

Panna Młoda 

Pan Młody 

- Janina Keszkowska 

- Zenobia Dębicka 

- Mirosław Różycki 

- Bożena Kaniewska 

- Elżbieta Kubera 

- Zbigniew Bańkowski 

Przekupki, górale, krakowiacy, lajkonik, 

diabły i inne postacie fantastyczne 

Choreografia - Witold Borkowski 

Inscenizacja i reżyseria - Monika Snarska 

TAŃCZĄ: 

Zenobia Dębicka 
Irena Drzewoska 
Bożena Kaniewska 
Janina Keszkowska 
Krystyna Kępińska 
Elżbieta Kubera 
Halina Naszarkowska 
Zbigniew Bańkowski 
Jaromir Chomicz 
Jacek Kiss 
Mirosław Różycki 

Jerzy Wicik 

Scenografia - Ali Bunsch Kierownictwo muzyczne - Roman Czubaty 

Asystent scenografa - Mieczysław Karlicki Asystenci reżysera - Janina Keszkowska, 
Halina Naszarkowska 



Światło -Tadeusz Groszek 
- Tadeusz Rechnio 

Brygadier sceny - Bolesław Grochowski 

I 

Kierownik P racowni i Kierownik Techniczny 
- Mieczyslaw Karlicki 

Lalki i Dekoracje wykonano w pracowni Pań
stwowego Teatru Lalek „Guliwer" w składzie: 
Bożena Daszkiewicz, Wanda Duszak, Elżbieta 

Otulak, Maria Szustorowska, Edward Kania, 
Jerzy Markowski 

T .P . W -wD . 7am. 1182/S 711 . K - 1J. 1'-'00 . 


