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LUDOMIR RÓŻYCKI 

-

po raz drugi w ciągu swego czteroletniego istnienia występuje 
'.gdańska placówka operowa z premierą baletową; po raz pierwszy 
prezentuje balet całowieczorowy. Wybór pozycji repertuarowej• był 
w tym wypadku szczególnie trudny; poprzedziły go głębokie roz
ważania zarówno nad potrzebami kulturalnymi naszego terenu, jak 
i had możliwościami najmłodszego w Polsce zespołu baletowego. 
Spośród wielu branych pod uwagę dzieł baletowych, klasycznych 
i współczesnych, polskich i obcych, zatrzymaliśmy się ostatecznie na 
„Panu Twardowskim" Różyckiego. Nie zrażał nas wcale fakt, że 
balet ten przeżył po wojnie już trzy interesujące i śmiałe realizacje 
na scenach operowych bytomskiej, warszawskiej i wrocławskiej. 
„Pan Twardowski" jest dzisiaj bezsprzecznie najlepszą, zarazem 
najwdzięczniejszą pozycją w polskiej twórczości baletowej. Żadne 
uwagi krytyczne dotyczącego jego treści muzycznej czy libretta nie 
są w stanie odebrać „Twardowskiemu" prawa do czołowego miejsca 
wśród niezbyt licznych baletów polskich. 

Twórczość Różyckiego nie zawsze jest rezultatem doskonałego 
harmonijnego ukształtbwania wielorakich elementów. Różne wpły
wy i zainteresowania krzyżują się w tej muzyce, nadając jej różne 
nieraz cechy stylistyczne i nierówny ciężar gatunkowy. 

Dzieła Różyckiego cechuje zazwyczaj skłonność do ilustracyjno
ści, czasem do groteski; dzieła muzyki „absolutnej" posiadają jakiś 
rys „sceniczności"; stylizowana ludowość przeplata się z fantastyką; 
kanciaste fazy melodyjne, pełne tragicznego patosu, piętrzą się raz 
po raz echa wiedeńskiej operetki, zniewalającej mistrza swoim uro
kiem w różnych fazach jego twórczości. 

Wszystkie te właściwości stylu Różyckiego, do których należą 
równieź łatwość i naturalność procesu twórczego oraz szczerość 
i bezpośredniość wypowiadania się w dźwiękach, znajdują wyjąt
.kawo szczęśliwe zastosowanie w muzyce do „Pana Twardowskiego". 
Z zadziwiającą trafnością znajduje kompozytor najwłaściwsze środki 
potrzebne do scharakteryzowania postaci lub odmalowania sytuacji. 
Nie . szukając zawiłych kombinacji polirytmicznych, stosuje rytmy 
proste, a jakże bardzo żywe i wyraziste, jakże su1~estywne dla balet
mistrza i tancerza. Scena wierzycieli, scena z panią Twardowską, 
pierwsze pojawienie się diabła - to prawdziwe majstersztyki sce-



niczno-ilustracyjnego kunsztu; symfoniczny „Polonez Tragiczny", 
(wykorzystywany przeważnie jako muzyka antraktowa, w realizacji 
gdańskie.i inscenizowany jako wizja króla Zygmunta Augusta), na
leży bezsprzecznie do najlepszych kart muzyki Różyckiego. Poszcze
gólne tańce, jak np. czardasz w scenie na Rynku Krakowskim, obe
rek w karczmie „Rzym" mają żywiołowy rozmach i dynamlzm. 

Cóż stąd, że wierny swym zamiłowaniom mistrz Różycki każe · 
fantc.scyczny!l". najadom w podziuniach Olkuszu w X \,TJ wieku naszej 
ery tańczyć walca, którego nie powstydziłby się najlepszy ze Straus
sów? Cóż z tego, że namiętny duet miłosny w krainie Wschodu roz
brzmiewa również nutą wiedeńską? Nie umniejsza to wcale walorów 
specyficznie tanecznych, ilustracyjnych muzyki, która wielu już wy
bitnym choreografom nasuwała świetne pomysły inscenizacyjne 
i taneczne. 

33 lata dzielą nas od prapremiery warszawskiej „Pana Twar
dowskiego". Wiele kierunków i stylów muzycznych zbankrutowało 
w ciągu tego czasu, wiele utworów po krótkim żywocie estradowym 
lub scenicznym poszło na zawsze do lamusa. „Twardowski" prze
trwał zwycięsko przemiany społeczne, walki i rewolucje światopo
glądów artystycznych, przetrwał różne koncepcje inscenizacyjne. 

Pasja i entuzjazm, z jakim przystąpił do nowej, na wskroś twór
cze.i i odkrywcze.i realizacji „Twardowskiego" zespół baletowy opery 
gdańskie.i pod kierunkiem prof. Janiny Jarzynówny jest jednym 
więcej dowodem tkwiących w tym dziele artystycznych walorów 
i możliwości. 
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MOJE SPOJRZENIE NA „TWARDOWSKIEGO" 

Mistrz Twardowski, bohater romantyczno-awanturniczych przy
gód, opiewany przez poetów i bajkopisarzy zawędrował w końcu 
do narodowego polskiego baletu. Temat dla baletu bogaty i ciekawy. 

Któż to taki ten Twardowski? Alchemik-szarlatan żerujący na 
·ludzkiej głupocie? Zawadiaka, pożądający za wszelką cenę użycia 
świata? A może, jak chce Kraszewski, duch pokrewny Doktorowi 
Faustowi, w którego niespokojnej wędrówce po świecie i awantur
niczych przygodach należy dopatrzeć się szlachetnych pobudek zry
wu człowieka wyzwalającego się z średniowiecznych więzów i nie
woli? Niepokój twórczy Twardowskiego jest przecież pokrewny re
nesansowej myśli kopernikowskiej. 

Legenda umiejscowiła fantastyczną postać Twardowskiego w ści
śle określonym historycznym czasie, w XVI w. 

To czasy, w których po surowej nocy średniowiecza, głoszącego 
pogardę dla doczesnego świata , toruje sobie drogę nowy racjonali
styczny światopogląd. Umysł ludzki śmiało otwiera drogę prowa
dzącą do poznania świata. Podróże , odkrycia geograficzne, badania 
naukowe, wynalazki obalają kolejno średniowieczne poglądy na 
świat. Ośrodkiem zainteresowania staje się człowiek, który zaczyna 
•żyć bujnym i pełnym życiem. 

Twardowski owiany awanturniczym duchem swojej epoki upar
cie szuka w nauce a potem w niespokojnych wędrówkach po świecie 
- sensu życia , ideału ziemskiego szczęścia. 

To jeden z tych alchemików-badaczy, dla których alchemia jest 
czymś więcej niż łatwym sposobem zdobycia środków do życia. 
Kiedy przechyli się szala niepowodzeń, rzuca pracownię , wyrusza 
w świat, aby tam z kolei, jak Faust, doświadczać życia i szukać 
w nim szczęścia i odpowiedzi na dręczące go pytania. Ale nie. za
pominajmy, że Twardowski to szlachcic, obarczony przekonaniami 
swojej klasy i dlatego nie umiejąc oddzielić pojęcia szczęścia od 
bogactwa, przepychu i dostatku, daje się opanować namiętności 
złota i sławy , a te prowadzą go na manowce. Namiętności opano
wujące Twardowskiego uplastyczniłam w postaci diabłów. Diabły 
są nierozerwalnie związane z wierzeniami epoki Twardowskiego. 
Wprowadzenie diabła do libretta należy rozumieć jako „artystyczne 
wykorzystanie motywu ludowej wiary dla pokazania złych wpły
wów zewnętrznych niesprawiedliwego ustroju, które opanowuią pod
dającego się im człowieka, aby go w końcu doprowadzić do zguby". 

. Za pieniądze Twardo~ski zdobywa sławę, powodzenie, ułudę 
miłości . Ale szybko przekonuje się, że za tym światem bogactwa 
i przepychu kryje się fałsz, obłuda i kłamstwo. _G~rycz, rozczar?wa
nie, zaciemniają mu piękny obraz szlachetnego sw1ata, obok ktorego 
przechodzi teraz obojętnie. 



Wierna miłość Maćka, dziecka ludu, nie dociera do jego serca 
i świadomości. 

Właśnie lud nieskażony fałszem świata bogaczy wyzwoli Twar
dowskiego - uratuje go swoją naiwną, ale prostą wiarą. swoją 
ofiarnością, chęcią niesienia pomocy, za które Twardowski wcale nie 
zapłacił złotem. Diabeł pędzący w chmurach za Twardowskim, ści
gany modlitwą ludu spada w przepaść. Twardowski jest wyzwolo
ny. Dąży mocny, spokojny do księżyca. Tam, w sferze wszechświata 
kryjącego zagadkę bytu, myśl wozwolonego człowieka będzie szukać 
prawdy, aż ją posiądzie. 

Barwne koleje losu Twardowskiego prowadzą nas na groźną 
Łysą Górę, na rozbawiony Krakowski Rynek, do romantycznej gro
ty, w tajemniczą krainę Wschodu, do roztańczonej polskiej karczmy. 

Starałam się znaleźć różnorodne środki wyrazu tanecznego dla 
odmalowania tych scen. 

I tak obraz „Sabat" umiejscawiany dotąd na Krzemionkach pod 
Krakowem, przeniosłam w scenerię fantastyczną. Wymaga on moc
nych plastycznych obrazów, gestów wyrazistych, jaskrawych, wy
dzierających się śmiało z konwencjonalnych form tańca klasycznego. 

Grota, również fantastyczna - świat marzeń Twardowskiego, 
idealnie mieści się w czysto klasycznej formie tańca. 

Wschód swobodnie potraktowany przez kompozytora, który 
wprowadził tylko pewną nastrojowość wschodnią w muzyce nie 
określając tym samym ściśle miejsca akcji - podobnie ujęłam cho
reograficznie. Chodziło mi tutaj o wydobycie tej przysłowiowo 
wschodnie.i leniwej zmysłowości i przesytu w oparciu o swobodną, 
konwencjonalnie „wschodnią" formę tańca. . 

W karczmie kompozytor wprowadził barwny korowód polskich 
tańców.' I tu znowu chodziło mu głównie o wydobycie całego bogac
twa, żywiołowości, nastrojowości polskiego tańca w pełnym jego roz
kwicie dla scharakteryzowania polskiego ludu - a nie o konkret
ne oparcie o epokę, w której rzecz się dzieje. ,Po tej samej linii sta
rałam się iść realizując tę scenę choreograficznie. 

Nowe, ciekawe zadania stawiają realizatorowi baletu tak zwane 
sceny pantomimiczne. Do tych należą w pierwszym rzędzie „Pra
cownia" , „Zamek". Pragnęłam „utanecznić" pantominę. Pantomina 
bazująca w dawnym romantycznym balecie na umownym, konwen
cjonalnym geście przeszła bojową drogę ewolucji i obecnie, w rea·
listycznym balecie, operuje · gestem reahstycznym, tłumaczącym się 
stanem emocjonalnym tancerza. Ten jednak czasem najbardziej prze
konywujący gest realistyczny nie wytrzymuje próby w zestaw~eni~ 
z gestem tanecznym, gdzie w jakiejś pięknej arabesque czy mneJ 
wielkiej formie baletowej często tancerz przekazuje widzom to samo 

j • 

uczucie, które · przed chwilą znalazło wyraz w realistycznym gesc1e 
aktorskim. Jedna lub druga forma traci na tym zestawieniu. Jedno
litość formy, utanecznienie pantominy to wielkie i piękne zadanie 
dla baletu realistycznego. 

Swietny baletmistrz radziecki Moisiejew w dyskusji nad panto
miną i tańcem tak określa swoje credo artystyczne: „najwyrazi
stszym, najbardziej emocjonalnym, naj.bardziej poetycznym języ
kiem baletu jest taniec". 

To samo dotyczy postaci pantomimicznych w balecie. 

Tak zwane postacie pantomimiczne, które zyskały sobie w bale
tach pełne prawo bytu, współdziałając z postaciami „ustawionymi 
baletowo", budzą również niepokój. Tak jak dwoje ludzi mówiących 
ze sobą dwoma językami. Ta granica coraz wyraźniej zatraca się , 
coraz to śmielsze widać starania o zatarcie tych różnic. Twardowski 
dawniej też należał do postaci pantomimicznych, które z powodze
niem mógł grać aktor dramatyczny nie operujący wcale techniką 
taneczną. Po wojnie w interpretacji świetnych naszych polskich 
tanceq:y Twardowski nabrał rumieńców tanecznych. 

Moja koncepcja szła po tej linii, aby centralna postać baletu, ob
darzona szeroką i bogatą skalą wzruszeń i uczuć, znalazła· dla nich 
wyraz przede wszystkim w tańcu. 

Janina J arzynówna-Sobczak 



TWARDO WSKI, DIABLI I HUMANIZM 

1. 

Był czy nie był? - pytają uczeni. Odpowiedź (łącznie z głosem 
Al. Brucknera) bywa przeważnie przecząca. I doprawdy, dociekania 
czy Twardowski był postacią historyczną nie powinny nas zbytnio 
absorbować„. 

„Mistrz nauk alchemicznych", który zaprzedał swą duszę dia
błu, którego - ilekroć padnie jego nazwisko - wyobrażamy sobie 
ujeżdżającego na kogucie, lub podkręcającego wąsa i .wspartego 
wdzięcznie o sierp księżyca - otoczony jest taką ilością legend i' naj
różnorodniejszych wersji interpretacyjnych, nakreślonych piórem 
najwybitniejszych nawet pisarzy, · że choćby tylko dzięki temu stał 
się postacią baśniową, legendarną. Toteż patrzmy na „męża tajemnic 
przeróżnych" okiem czytelnika i widza, który w bajce, w ludowym 
·;bo tak bardzo powszechnym) podaniu, w baśniowym, poetyckim 
obrazie potrafi odczytać prawdy i odszukać wartości żywe i piękne. 

Jakież to wartości? Czy przypadkiem nie przeceniamy wymowy 
i znaczenia tej - mógłby ktoś powiedzieć - „bajeczki"? Stanowczo 
- nie! Twardowski zapłacił bardzo wysoką cenę wymagającym mo
com piekielnym. W zamian za pełnię - jak mówi baśń - rozkoszy, 
użycia i sławy winien jest czartom wlasną duszę. Dużo? Dużo. I jesz
cze jedno pytanie: d 1 a c z e g o Twardowski zawiera ten bądź co 
bądź ryzykowny układ handlowy? Ponieważ jego poszukiwania ~}
chemiczne (próby zrobienia złota, względnie, jak chcą inne podama, 
kamienia filozoficznego , który miał wyjaśnić istotę bytu i odsłonić 
Prawdę) spełzły na niczem. Spójrzmy: przecież na tym tle Twar
dowski rysuje się nam jako smutna sylwetka obałamuconego, zawie
dzionego odkrywcy, poszukiwacza, sui generis uczonego, ~tórego 
w okresie renesansowych poszukiwań przyrodniczo-filozoficznych 
wyobraźnia ludowa tak tragicznie ukształtowała! A dla wyobraźni 
lu°dowej jakaż cena mogła być najwyższa? Dusza. Najwyższa stawka 
wzamian za prawo do pełnego poznania i użycia świata. 

Twardowski wychodzi z tej próby rozczarowany i rozgoryczony. 
Swiatem rządzi nie kto inny, ale właśnie czart, diabeł, szatan, bies. 
Co przez to rozumie wyobraźnia ludowa? Układ stosunków między
ludzkich, niesprawiedliwość i bezprawie systemu ustrojowego. Tak, 
tak. Ekonomika sięga nawet do baśni. Diabeł - ucieleśnione Zło -
wygrywa. Ale tyll~o pozornie. B? Tw~rdowski wyj~zie z tej o~res:i,~ 
jako człowiek oden wyzwolony i obo]ętne czy ratu]ą go „Godzmk1 
czy sługa Maciek; Twardowski pozostaje człowiekiem w o 1 ny m , 
uniesionym ponad brud, kłamstwo i krzywdę ówczesnego świata 
żywych. 

2. 

Powie ktoś: - To wszystko bardzo ładne , ale współczesny od- · 
biorca sztuki nie znajdzie tu pasjonujących dla siebie problemów. 
Bajki, diabli, czary, cuda i cudeńka.„ O, nie. Współczesny odbiorca 
sztuki ma najpełniejsze prawo do bajki, do wzruszeń nad sprawami, 
w które być może nie wierzy, ale które swymi ludzkimi treściami 
i rzetelnie pięknymi środkami wyrazu pobudzają jego fantazję, jego 
poetycką wrażliwość i pozwalają odnaleźć w legendzie o Twardow
skim moment trwały do dzisiejszego dnia. Czyż istniałaby „Ballady
na" , gdybyśmy „uczłowieczyli" boginkę Goplanę i odebrali Słowac
kiemu motyw starcia świata nadprzyrodzonego, świata fantazji , ze 
światem ludzi żywych, konkretnych? A piorun, który uderza w wy
stępną Balladynę - czyż nie jest wyobrażeniem sprawiedliwości, 
jaką wymierza lud? Czy istniałby „Sen nocy letniej" rozegrany 
w lasku ateńskim, gdybyśmy zabrali Szekspirowi bogów leśnych , 
Tytanię i Oberona? Idąc po linii takiej wulgaryzacji należałoby 
Strach i Imaginację prześladujące Kordiana .. . skreślić. Oto pytania 
wymierzone w tego „ktosia", odbierającego nam prawo do baśni. 

· Konwencja „romantyczno-baśniowa" - czy jak tam ją nazwie
my - w płaszczyźnie której rozgrywa się sprawa Mistrza Twardow
skiego, nasycona jest nurtem prawdziwej poezji. A tylko poezja od
dana sprawie człowieka zasługuje na miano prawdziwej. 

3. 

Sprawa człowieka. Duże słowa . A jednak tak jest. Sprawa wy
zwolonego od czartowskich pokus, czartowskiego bogactwa, czartow
skie.i sławy, rozgoryczonego niedobrym światem człowieka.- Twa~: 
dowskiego. To jest właśnie ten moment trwały w legendzie po dz1s 
dzień i to zagadnienie nowa wersja baletu-pantomimy Ludomira Ró
życkiego stara się szczególnie akcentować. (Przypomnieć tu należy, 
że obecna inscenizacja Janiny Jarzynówny tak w zakresie libretta, 
jak i w ujęciu scenicznym odmienna jest od prapremierowej insce
nizacji Piotra Zajlicha (1921 r.) i w nowszej wersji Jerzego Wal
dorffa i Stanisława Miszczyka). 

Dzieło Różyckiego , dzięki swym nieprzeciętnym walorom mu
zycznym i teatralnym, dzięki obrazowości, dzięki różnorodności środ
k.ów artystycznych, dzięki sile dramatycznego wyrazu - ujmuje 
problem Twardowskiego w kolorach żywych i bogatych. Ale . cała ta 
feeria obrazów, zmienny rytm tańców, szeroki zakres scemcznych 
działań, cały ten korowód kolorowych postaci, ich ru~?- i &es~ -
prowadzą widza ku chwili , kiedy Zło p~da w przepasc, .a sw1a~ł~ 
księżyca óbejmie sylwetkę wolnego człowieka. Oto humamzm ·basm 
o Twardowskim. 

Leszek Herdegen 

; 
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LUDOMIR RÓŻYCKI 
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OSOBY: 

Jasman Zygmunt 
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Zawadzka Hanna 
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Tarnawska Hanna 
Zawadzka Hanna 

* * * 
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Zielińs a "Janina 
Compe Mariquita ' 
Zawadzka Hanna 
Królówna,...Wiesława 
Palulis Maria 
Szymczak Janina 
Zawadzka Hanna 
Cesarz Bronisław 
Kamiński Zygmunt 
SlezaJs.._Ryszard 
Płużkie~ Irena 
Zielińska Janina 

Wierzyciele: 

Lajkonik 

Łobuz 

Karczmarz 

Hajduki 

Nietoperz 

Koty 

Taniec cygański 

Krakowiak 

Mazurek 

Ces1arz Bronisław 
G~$CZyński Klaudiusz 
MuszaTik Henryk 
Ka<;zmarek Witold 
KvJ·ec Kazimjerz 
l\lfil!ewczyk Benedykt 
Właśniewski Jan 
Zod11cil Jerzy 
żęsj~owski Marceli 

K~~Kazimierz 
Milewczyk Benedykt 

Cornpe Mariquita /..._ ~ /J ' • *. l.J~ 
Kw~azimierz 
Milewczyk Benedykt 
Whśniewski Jan 

Mil1ewczyk Benedykt 
żęclzianowski Marceli 

• * • 
• * * 

Pal.ulis Maria 
Szymczak Janina 

Co1:npe Mariquita 
Królówna Wiesława 
Tarnawska Hanna 
Za ;vadzka Hanna 

Br1~tt Genowefa, Krajewska Urszula, Królówna 
Wiesława, Zawadzka Hanna, Zielińska Janina, 
Gł, bczyński Klaudiusz, Kami(iski Zygmunt, Mo
ra~~ski Mieczysław 

Krajewska Urszula, Palulis Maria, Szymczak 
Janina, Zawadzka Hanna, Cesarz Bronisław, 
Jasman Zygmunt, Morawski Mieczysław 

Compe Mariquita, Ma.tych Elżbieta, Palulis Ma
ria, Tomaszewska Liliana 

Lud, mieszczanie, dworzanie, żebracy, enuchy, kobiety Wschodu, wierzyciele, hajduki, cyganki, fantastyczne postacie w grocie, czarownice, dialbly, sowy, 
nietoperze, koty. 

Kostiumy: 

Alicja Bobowska 
Anna Lecewicz 

Kierownictwo muzyczne: 
Zdzisław BYTNAR 

Orkiestra Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej 
Kapelmistrz: Marian Obst 

Choreografia, inscenizacja i o.pracowanie libretta: 
Janina JARZYNÓWNA SOBCZAK 

uczniowie Państwowej Sredniej Szkoły Baletowej w Gdańsku 
Obsada dzisiejszego przedstawienia ogłoszona na tablicy w holu 

Dekioracje: 

Wojciech Sieciński 
Janusz Tartyłło 



TRESC BALETU „PAN TWARDOWSKI" 

Akt I. 

Obraz 1. Pracownia Twardowskiego 

Kraków. Bije północ. w-swej pracowni na poddaszu nad stosem 
ksiąg siedzi starzec, zubożały szlachcic, mistrz „nauk alchemicz
nych", Twardowski. Nie poddaje się senności. Czyta, rozmyśla, nie
strudzenie przeprowadza swe doświadczenia. Jeszcze jedno rozczaro
wanie - próba zawiodła. Twardowskiego ogarnia rozpacz nad swoją 
bezsilnością wobec tajemnic przyrody, które przedeż chce posiąść za 
wszelką cenę. Nie poddaje się jednak. Wraca do swych ksiąg. One 
to budzą w nim nowe nadzieje. 

Słychać natarczywe pukanie do drzwi. Twardowski ocknął się. 
Pukanie powtarza się. Budzi ono Maćka, żaka krakowskiego, który 
będąc oddanym uczniem Twardowskiego, spał dotąd obok stołu swe
go mistrza. · 

Wchodzą wierzyciele, dobrze podpici, wracający z biesiady bo
gaci kupcy. Żądają uregulowania długów. Twardowski nie. ma pie
niędzy. Chcą go bić - bezbronnego, słabego. Wkracza jednak pani 
Twardowska, która lituje się nad mężem i mimo iż jego „nauko
wych" praktyk nie ceni - energicznie przepędza wierzycieli. Ale 
jest starą, zmęczoną życiem i niedostatkami kobietą. Ma wielki żal 
do męża. Widząc jednak jego smutek i równie beznadziejną sytua-
1..ję - odchodzi. 

Twardowski rozumie, że pochłonięty swym dziełem nie potrafił 
stworzyć jej dostatniego życia. Idzie za żoną, chce ją przepraszać -
ona jednak, rozgoryczona, zatrzaskuje mu drzwi przed nosem. Ogar
nia go wielki gniew. Zbyt wiele już doznał cierpień i niepowodzeń. 
Doświadczenia nie udają się. Przez nikogo niezrozumiany, zadłużo
ny i nieszczęśliwy człowiek - buntuje się. Zrzuca księgi ze stołu, 
biegnie do okna, brak mtJ tchu. Za oknem powietrze, świat. Może 
w świecie, wśród ludzi, odnajdzie prawdę i tajemnicę szczęścia? Nie, 
tam bogactwo, przepych, sława. Twardowski, pełen sprzecznych my
śli powoli odchodzi wgłąb izby. 

Nagle w oknie pojawia się Diabeł - symbol bogactwa, prz_epy
chu i sławy. Złoty. Wspaniały. Kusi. Rzuca złoto do stóp Twardow
skiego. On zachłannie je przygarnia. Diabeł igra z człowiekiem, za
biera złoto, rozrzuca księgi. Gdy Twardowski chce bronić swego mie
nia - Diabeł roztacza przed nim wizję sławy. A więc można uzyskać 
szczęście? „Prowadź mnie w świat" - rozkazuje Twardowski. Zni
kają obaj w kominie. 

Obudzony Maciek widzi przez okno, że jego mistrz wraz z dia
błem ulatują w przestrzeń. Przerażony wychodzi przez okno na da
chy. Pójdzie za swym mistrzem. 

' . 

Obraz 2. Dachy Krakowa 

Nietoperze i sowy krążą nad dachami Krakowa. Zbierają się 
przy jednym z kominów. Z komina wychodzi Diabeł, za nim 
Twardowski. Diabeł i::iokazuje mu wspaniały świat. Odlatują w mrok. 
Zwabione niezwykły wydarzeniem pojawiają się koty. Okrążają 
komin. Bójka. Wkróto:e jednak rozchodzą się. 

Na dachu widzi y Maćka. Poszukuje swego mistrza. Podąża 
w ślad za nim. 

Obraz 3. Sabat 

Wśród dzikich slfał czarownice przygotowują się do sabatu. Na 
szczycie jednej ze skl ł stoi Twardowski. Tutaj Diabeł pragnie go 
zdobyć ostatecznie. 

Na jego rozkaz ojawia się piękna diablica, która tańczy taniec 
miłości i pokusy. Twardowski bezskutecznie chce ją pochwycić. Pa
da zmęczony przy ko le czarownic. 

Pewny zwycięst a Diabeł zwołuje sabat. Ze wszystkich stron 
zbiegają się poczwar)l wiedźmy, diabły, czarownice. Czekają na roz
kazy. Niosą Diabła przed Twardowskiego, który błaga o młodość. 
Otrzyma ją - musi :'ednak podpisać cyrograf, który głosi, że wza
mian za pełnię użycia i władzy, Twardowski odda Diabłu duszę, ale 
tylko wtedy, gdy te zażąda jej w Rzymie. Twardowski podpisuje 
cyrograf. Poczwary i wiedźmy_ wrzucają go do kotła, gdzie dokona 
się przemiana. 

Taniec bachiczn . . Diabeł tańczy taniec zwycięstwa i radości. 
W pewnej chwili wy: urza się z kotła młody i piękny człowiek -
Twardowski. Diabeł u jego stóp. Oczekuje rozkazów. 

• Akt II . 

Obraz 1. Rynek Krakowski 

Zgromadzony na: rynku krakowskim tłum oczekuje Lajkonika. 
Halabardnicy utrzym ją porządek. Wreszcie zjawia się Lajkonik, 
otoczony gromadą dzieci. Taniec. Gonitwa. Wyjście Lajkonika. Tłum 
podąża za nim. 

Wchodzi Twardowski z Diabłem. Bogaty szlachcic budzi zainte
resowanie mieszczek. Wśród przechodniów osamotniony i smutny 
snuje się Maciek. Dm·trzegł Twardowskiego, przypada do jego stóp. 

Twardowskiego taczają żebracy. Wyciągają pożądliwie ręce 
do złota. Mistrz hojn· sypie złotem, a Maćkowi wręcza pokaźną sa
kiewkę. Żebracy wydzierają sobie pieniądze. Bójka. Maciek oddaje 



biedocie swoją sakiewkę. Nowa bójka. Halabardnicy rozpędzają 
tłum. Twardowski zaciekawiony piękną cyganką nie widzi, że Maćka 
też od niego odpędzono. 

Cyganka tańczy dla Twardowskiego, który hojnie ją wynagra
dza. Wbiega gromada cyganów. Czardasz. Twardowski rzuca czar na 
zebranych, chcąc raz jeszcze przekonać się o zachłanności ludzkiej. 
Ukazuje się złoty Diabeł. Tłum zakłębił' się i urzeczony jego wspa
niałością biegnie za nim w zapamiętaniu. Twardowski ze smutkiem 
obserwuje tę scenę. 

Obraz 2. Zamek 

Komnata królowej Barbary na Wawelu. Wsparty na łożu swej 
zmarłej żony stoi zamyślony król Zygmunt August. Marzy i wspo
mina dzień, kiedy po raz pierw~zy prowadził Barbarę w polonezie. 
Ona odpowiadała uśmiechem na składane jej hołdy. 

Król wraca do rzeczywistości. Barbara nie żyje. Marzenie roz
:pływa się. Zapowiedziany przez dworzan wchodzi Twardowski. Wy
woła on wizję Barbary. Dworzanie nieufnie spoglądają na „czarno
księżnika", zgodnie jednak z poleceniem króla - opuszczają kom
natę. Twardowski obawia się, że wzruszenie - z chwilą, gdy ujrzy 
swą ukochaną żonę - zabije króla. Król jednak nalega uparcie. Zja
wia się pomocnik - Diabeł. Czar zaczyna działać: w lustrze ukazuje 
się Barbara. Jest ta sama chwila co przed laty: Barbara poprawia 
włosy, dostrzega spojrzenie króla, miesza się ale po chwili uśmie
chem przyzywa małżonka. Król zrywa się, biegnie ku niej .. Darem
nie Twardowski go powstrzymuje. Zjawa znika. Król pada omdlały 
przed źwierciadłem. Przerażeni dworzanie wbiegają do komnaty, 
rzucają się na Twardowskiego. Walka na szable. Twardowski traci 
broń. Zjawia .się Diabeł; pod jego osfoną Twardowski niepostrzeżenie 
uchodzi z komnaty. 

• 
Akt III. 

Obraz 1. Grota 

W pięknej grocie stoi zamyślony Twardowski. Bogactwo j sława 
przyniosły mu gorycz i rozczarowanie. Diabeł niespokojnie kqży 
wokół mistrza. Pragnie wzbudzić w nim nową namiętność. 

Twardowski marzy o miłości. Diabeł wyczarowuje obrazy pięk
nych kobiet. Kuszą go, przywołują do siebie i ulatują. W końcu 
zjawia się Najpiękniejsza. Twardowski, oczarowany, podąża za nią. 
Swiat jednak rozdziela ich: chłopcy uprowadzają Najpiękniejszą. 

Twardowski ocknął się. Pragnie rzeczywistego szczęścia i .miło
ści, nie chce złudnych marzeń. Rzuca rozkaz Diabłu: „Prowadź mnie 
w świat!" 

Obraz 2. Wschód 
Kobiety oczekują nadejścia maharadży. Najpiękniejsza sprawdza 

w lustrze swą urodę. Pojawia się niespodziewanie Twardowski. Ko
biety tańczą dla niego, pragnąc wzbudzić podziw swą urodą i kun
sztem tanecznym. Mistrz widzi tylko najpiękniejszą. Z kolei ona 
tańczy taniec miłości. 

Eunuchy wypędzają kobiety. Najpiękniejsza wyraża Twardow
skiemu swą uległość, prowadzi go do łoża. On chcąc wystawić na 
próbę jej stałość - przywołuje Diabła. Kobieta porzuca mistrza, wy
ciąga ręce do złota. Twardowski cofa się przerażony. Wbiegają ko
biety. Otaczają Twardowskiego tanecznym korowodem. Ale po chwi-
li spostrzegają Diabła. Biegną do złota. . 

Zawiedziony, zrozpaczony Twardowski oddala się. Za nim 
podąża Diabeł otoczony przez kobiety żądne złota i przepychu. 

Akt IV. 
Obra:IJ 1. Karczma „Rzym" 

Zabawa ludowa w karczmie. Przy stole siedzi pijany Twardow
ski w otoczeniu hajduków, młodych kozaków pozostających u niego 
na służbie, równie zamyślonych i smutnych. Karczmarz podsuwa 
Twardowskiemu napoje, częstuje, zaprasza. Maciek broni swego mi
strza przed pijaństwem. Ale on - pije nadal. Taniec Twardowskie
go. Zmęczony wraca do stołu. Nie zwraca uwagi na tańczące dziew
częta, które pragną go rozweselić. Maciek w dalszym ciągu broni 
mistrza przed „gościnnością" karczmarza. W końcu dziewczęta śpie
szą mu z pomocą, porywają karczmarza do tańca. 

W ciągu całej tej zabawy Twardowskiego prześladuje myśl o zo
bowiązaniu, jakie podjął wobec Diabła i o zawodach, jakich ctoznał 
używając bogactwa i sławy. Myśl ta - ucieleśniona w _postaci Dia
bła - co chwila pojawia się i ginie w rozgwarz~ tanecznym, wśród 
wirujących par. 

Nastrój stęsknionych za ojczyzną Kozaków, udziela się Twar
dowskiemu. Pojawia się przypomnienie przelotnie szczęśliwych chwil 
- Krasawica. Ona to jest złudnym, tylko przez Twardowskiego do
strzeganym, pięknym wyobrażeniem zawiedzionych nadziei. Wtem
pojawia się Diabeł i wskazuje napis: karczma nazywa się „Rzym": 
Ukazuje Twardowskiemu podpisany przezeń cyrograf. Twardowski 
dobywa szabli. Diabeł wskoczywszy Twardowskiemu na plecy 
uprowadza go. Maciek śpieszy mistrzowi na pomoc. Wraz ze zgr~ma
dzonym w karczmie ludem, który pragnie ratować Twardowskiego, 
żegna znakiem krzyża Mistrza uniesionego przez Diabła. 

Obraz 2. Wyzwolenie 
Wśród chmur Diabeł ściga Twardowskiego. W chwili, gdy Dia

beł zbliża się do mistrza i ma go pochwycić - modlitwa łudu strąca 
Diabła w przepaść. . 

Wyzwolony Twardowski dąży do kręgu księżyca. światło obeJ-
muje zwolna samotną sylwetkę człowieka. 
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ZESPÓŁ BALETOWY OPERY W GDAŃSKU 

Zespół baletowy Państwowej Opery w Gdańsku przeżywa swój 
wielki dzień. Premiera „Twardowskiego" to śmiały krok naprzód -
to pi~rwsza całowieczorowa pozycja wielkiego repertuaru baleto
wego. 

Jeżeli pierwszy Wieczór Baletowy składał się z trzech utworów: 
„Pory Roku" Głazunowa, „Piotruś i Wilk" Prokofiewa, „Wesele 
w Ojcowie" Kurpińskiego i był próbą ogniową dla tego młodego 
i ambitnego zespołu, to „Pan Twardowski" postawił zadanie o wie
le trudniejsze. Tu potrzeba i opanowania dużej techniki tanecznej 



i dojrzałości aktorskiej, która pozwala na konsekwentne przeprowa
dzenie i opanowanie odpowiedzialnych i trudnych ról tego baletu. 

Przypomnijmy jak powstał nasz zespół. W momencie organizo
wania Studia Operowego, tj. w r. 1949 nie było na Wybrzeżu zawo
dowych tancerzy. Zaplanowany „Eugeniusz Oniegin" Czajkowskiego 
wymagał sporej obsady. Nie można było marzyć o sprowadzeniu za
wodowych tancerzy z innych Oper, ponieważ zespoły z trudnością 
zaspokajały potrzeby macierzystych teatrów. Przetrzebione przez 
wojnę kadry baletowe z trudem wyrównywały swoje szeregi. Trzeba 
było brać amatorów. Przyszli ludzie, którzy wnieśli młodość, entu
zjazm, wielki zapał do pracy i małą wiedzę fachową - przyszli i ta
_p, którzy zaczynali od „a, b, c". 

Ale młodość nie zna przeszkód. Kiedy w roku 1950 powstała 
w Gdańsku Państwowa Srednia Szkoła Baletowa, gremialnie zgłosili 
ochotę wstąpienia do szkoły celem pogłębienia wiedzy fachowej 
i ogólnego wykształcenia. Większość, mimo trudności, wytrwała. 

Z taką młodzieżą pracuje się z radością. W ostatnich latach zes
pół powiększył się. Pozyskaliśmy kilka wybitnych tancerek i tance
rzy. Mimo powiększenia zespołu, mimo stałego rozwoju artystyczne
go, liczebnie najmniejszy w Polsce zespół baletowy przy Operze nie 
mógłby pokusić .się o wystawienie wielkiego baletu, gdyby nie współ
praca Szkoły Baletowej. Uregulowana ostatecznie przez Centralny 
Zarząd Szkolnictwa Artystycznego i Centralny Zarząd Teatrów, Oper 
i Filharmonii sprawa praktyki uczniów Szkół Baletowych na tere
nie Opery pozwala nam korzystać z licznych i zdolnych kadr szkol
nych już w dużym zakresie przysposobionych do tej pracy. Z dru
gie.i strony uczniom Szkół Baletowych daje szerokie możliwości 
szybkiego rozwoju i dojrzewania artystycznego, które można reali
zować u tancerzy tylko i wyłącznie w oparciu o doświadczenia sce
niczne. 

Przykładem tego jest przodujący na świecie balet radziecki. 
Praktyka operowa uczniów szkół baletowych jest tam jednym .z cen
tralnych zagadnień szkolenia i mimo bardzo obszernego programu 
przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych wychowujących peł
nowartościowego i świadomego obywatela-artystę odgrywa ważną 
rolę na równi z nimi. 

Ambicją naszej młodzieży, całego naszego kolektywu było wy
stawienie wielkiego baletu. Wybór padł na „Twardowskiego". Smia
łą tę propozycję uznałam zą słuszną. A zapał naszych tancerzy wy
raża się m. in. w rozlicznych „dublurach" poszczególnych partii. 

Wierzyłam, że podołają i dziś składam im serdeczne podzięko
wanie, że nie zawiedli zaufania, jakie w nich pokładałam. 

Janina Jarzynówna-Sobczak 

ZESPÓŁ TECHNICZNY" 

I. WARSZTATY 
Kierownik tzchniczny - M i e czy sł a w Hr y n k i ew i c z 
Kierowniczka pracowni krawieckiej damskie.i -

Władysława Pomianowska 
Kierownik pracowni krawieckiej męskiej - Ka zim i er z Skoczeń 
Kierownik pracowni malarskiej - Z d z i s ł a w B u b e 11 a 
Kierownik pracowni modelatorskie.i - W i 1he1 m Bobrzy k 
Ki.zrownik pracowni stolarskie.i - B ro n i sł a w Rap i ck i 
Kierowniczka pracowni perukarskie.i - J o a n n a S z y s z k o w i c z 
Kierownik pracowni szewskie.i - J e r z y B o r y s o w i c z 
Tapicerzy - S t a n i s ł a w W ł o d k o w s k i, S t a n i s ł a w W s z o ł e k 

II. OBSŁVG SCENY 
Inspektor sceny - S ta n i sł a w M a ty s i k 
Kierownik zespołu elektryków - B ro n is ław C i b a 
Brygadierzy mspołu maszynistów - Stef a n Kur z a w a 

-Józef Starsierski 
Rekwizytor - J a n W a 1 e r z a k 



0RR1ES1'RA PAŃSTWOWEJ OPERY I FILHARMONll BAŁTYCKlEJ 
W GDAŃSKU 

Szef orkiestry: dr Zygmunt Latoszewski 
Dydygenci: Kazimierz Wiłkomirski,Zdzisław Bytnar, Marian Obst. 

I skrzypce 
Szmaj Wojciech (koncertmistrz) 
Kochański Tadeusz 

·(koncertmistrz) 
Czarnecki Czesław 
Gbiorczyk Ludwik 
Huzarski Kazimierz 
Bujalski Franciszek 
Niemiro Henryk 
Zi·elińska Irena 
Peisert Andrzej 
Bielecki Kazimierz 
Słabolepszy Czesław 
Jodłowski Edward 
Kres Norbert 

Il skrzypce 
Kosiorek Stanisław 
Sztukowski Sylwester 
Mieńko Michał 
Malecki Jerzy 
Osterczv Stefan 
Tomczyk Bernard 
Jellaczyc Jerzy 
Papiernik Stanisław 
Detlaf

0 

Pa wel 
Altówki 

Smilgin Mieczysław 
Węgierski Jan 
Wojtkowski Jerzy 
Rutkowska Otyli_ą 
Gilauda Karol 
Gapski Teodor 

Wiolonczele 
Cieślewicz Michał (koncertmistrz) 
Węsławski Jerzv (koncertmistrz) 
Pokorniecki Francisz·eHI 
Zaborowski Jan 
Baryła Karol 
Klekowski Jan 
Raczak Ma'fian 
Mundkowski Jan 

Kontrabasy 
Piotrowicz Edwin 
Zapolski Bolesław 
Garski Eugeniusz 
Rosiek Stanisław 
Delewski Stanisław 
Pile Antoni 

Harfa 
Winiewlcz-Gbiorczyk Halina 

Flety 
Pieske Gustaw 
Pawłowski Aleksander 
Gągałka Wacław 
Kaziński Jarosław 

Oboje 
Leśniowski Jan 
Sękowski Stanisław 
Chlepkowski Henryk 

Rożek angielski 
Buczkowski Roman 

Klarnety 
Strzelczyk Józef 
Swiercz Władysław 
Zaremba Jan . 
Trambowicz Ludwik 

Fagoty 
Piłat Maksymilian 
Wałęsa Jan 
Wawrzyszyn Kazimierz 

Waltornie 
Filipowicz Kazimierz 
Klimek Zygmunt 
Suchoples Aleksander 
Wobiszczewicz Włodzimierz 
Brzostek Leon 

Trąbki 

Łukaszewicz Jan 
Jaroński Jan 
Krysiński Józef 
Burdynowski Józef 

Puzony 
Trus Aleksander 
Kasprzycki Alfons 
Tuzinowski Jan 
Grygorowicz Edward 

Tuba 
Tęcza Karol 

Perkusja 
Szymański Marian 
Rugienis Bronisław 
Brzeski Witold 

Inspektor orkiestry: Klimek Zygmunt 
Korektor forltepianów: Nowiński K.a.ziimierz 

Cena 1.- zł 



Cena 2.- zł 


