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awne czasy, dawne dzieje, 
O Twardowskim stara powieść; 
Kto nie wierzy - niech się śmieje, 

Bo tu prawdy trudno dowieść. 
Mnie mówili ludzie starzy, 
Co wiedzą od starszych jeszcze, 
A com słyszał od bajarzy, 
Wszystko wiernie tu zamieszczę. 

POCZĄTEK POBMATU LUCJANA RYDLA PAN TWARDOWSKI, KRAKÓW, 1905 r. 





JÓZEF KAŃSKI 

Ludomir Różycki 

i jego balet 

„Pan Twardowski" 

_ W drugiej połowie ubiegłego stulecia Polska, rozdarta po
między trzech zaborców, utraciła niemal całkowicie kulturalną 
łączność z krajami zachodniej Europy. Nic przeto dziwnego, 
że w czasie, gdy Klaudiusz Debussy i Ryszard Strauss niby „dwa 
na przeciwnych słońcach swych stojące bogi" otwierali przed 
muzyką nowe światy, a ich zwolennicy staczali ze sobą zażar
te walki słowem i piórem, w ojczyźnie Chopina panowały niemal 
wszechwładnie ideały muzycznej estetyki z epoki niezbyt póź

nego romantyzmu. Krzewił się w naszej epoce kult swojskości 
i narodowego klimatu, w tamtych warunkach politycznych 
zrozumiały i pełniący określoną, pozytywną funkcję społeczną -
ale też żaden polski kompozytor (może poza Henrykiem Wie
niawskim) nie zyskał w tym czasie rangi prawdziwie między
narodowej. 

Dopiero z początkiem XX wieku sytuacja ulega zmianie. 
Daje się zauważyć wydatne wzmożenie .rytmu polskiego życia 

muzycznego, powstaje Filharmonia Warszawska, która szybko 
osiąga prawdziwie europejski poziom. W tym samym też cza
sie występuje na widownię grupa kompozytorów, która, po
dejmując trud wyrównania wieloletnich zaległości rodzimej 
muzyki w stosunku do innych europejskich centrów, przejść 

miała do historii pod nazwą „muzycznej Młodej Polski". Gru
pę tę tworzyli: Mieczysław Karłowicz, Apolinary Szeluto, Grze
gorz Fitelberg, Karol Szymanowski i Ludomir Różycki. 

Jakkolwiek w pewnym okresie łączyły Szymanowskiego i Ró
życkiego wspólne cele i dążenia, to jednak typ ich twórczości 
był krańcowo różny. Szymanowski był refleksjonistą, pełnym 

skupienia, o bardzo swoistym typie emocjonalnym, dzieła Ró-



życkiego są pełne ognia i żywiołowego temperamentu. Jeżeli 

Szymanowskiego nazwiemy wiecznym poszukiwaczem, Różyc

kiego określić wypadnie jako wiecznego intuicjonistę. Szyma
nowski zadziwiał słuchaczy nowatorstwem pomysłów harmo
nicznych, Różycki czarował pięknem melodii i olśniewał roz
iskrzonym przepychem instrumentacji. Zainteresowania Szy
manowskiego skupiały się głównie na symfonii oraz utworach 
fortepianowych i skrzypcowych, domeną Różyckiego stała się 

opera i poemat symfoniczny, a więc muzyka programowa. Ró
życki był bowiem jednym z największych bodaj w dziejach pols
kiej muzyki mistrzem muzycznej ilustracji, w najszlachetniejszym 
znaczeniu tego słowa. 

Ludomir Różycki urodził się w Warszawie w roku 1884. Oj
ciec jego, Aleksander Różycki, znakomity pedagog i profesor 
Warszawskiego Konserwatorium, wcześnie zdał sobie sprawę 

z muzycznego talentu syna i począł go uczyć gry na fortepianie, 
a z czasem skierował go na studia pianistyczne i kompozytorskie 
do Konserwatorium: Nauką kompozycji kierował Zygmunt Nos
kowski, w klasie którego nawiązał Różycki przyjacielskie sto
sunki z Karłowiczem i Szymanowskim. Jeszcze przed ukoń~ 

czeniem Konserwatorium zwrócił na siebie uwagę świetnym 

scherzem orkiestrowym Stańczyk. Na dyplom kompozytorski 
napisał Balladę na fortepian z orkiestrą , za którą Konserwa
torium obdarzyło go złotym medalem. W lecie 1904 roku powsta
je szereg utworów fortepianowych, wśród nich popularna Le
genda op. 15. 

Dla uzupełnienia wykształcenia kompozytorskiego wyrusza Ró
życki jesienią 1904 roku do Berlina, gdzie przede wszystkim 
pragnie wykorzystać otrzymany od Emila Młynarskiego list 
polecający do Ryszarda Straussa. Pierwsze spotkanie z twórcą 
Salome tak opisuje Adam · Wieniawski: 

„W olbrzymiej kamienicy na Joachimsthalerstrasse zapytuje 
Różycki nieśmiało imponującego portiera o mieszkanie mistrza. 
Snać wygląd zewnętrzny kompozytora polskiego nie wzbudzał 
w groźnym cerberze zbytniego zaufania, wskazał mu bowiem 
wejście od podwórza. Wędruje tedy Różycki aż na szóste piętro 
i dzwoni do mieszkania Straussa. Drzwi mu otwiera sam właś
ciciel, mocno zirytowany, gdyż już od kilku godzin oczekiwał 

na próżno niezbędnego do jakiejś reparacji„. zduna. „Cóż pan 
dopiero teraz przychodzi? Chodźże pan prędzej, do stu pio-
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runów!" - z takim okrzykiem wpycha Strauss osłupiałego goś
cia do swego mieszkania. Nieporozumienie szybko się wyjaśnia, 
wprawia ono mistrza w znakomity humor i nadaje całej roz
mowie cechy niezwykłej serdeczności. Stało się też ono zawiąz
kiem popularności Różyckiego w Berlinie." 

Dzięki zawartej w Warszawie znajomości z wybitnym kom
pozytorem Engelbertem Humperdinckiem, bez trudności został 
Różycki zaliczony w poczet słuchaczy tzw. Meisterschule w Ber
lińskiej Akademii Muzycznej, gdzie pod kierunkiem Humper
dincka spędził trzy lata pracując nad dalszym rozwojem swego 
talentu. Pod koniec tego okresu, zapoznawszy się ze szkicami 
do zamierzonej przez Różyckiego opery Bolesław Śmiały, stary 
mistrz uścisnął go mówiąc: „Nie jesteś już moim uczniem -
jesteś moim kolegą". 



W latach 1905-1906 powstają dalsze utwory fortepianowe 
Różyckiego: Sonata na wiolonczelę i fortepian oraz dwa poe
maty symfoniczne - Bolesław Śmiały i Pan Twardowski. 

Niedługo potem dyrektor lwowskiej opery, Heller, zaprosił 

Różyckiego na stanowisko kapelmistrza operowego, a Mie
czysław Sołtys zaproponował mu objęcie wyższej klasy forte
pianu w lwowskim Konserwatorium. Te atrakcyjne propozycje 
skłoniły Różyckiego do wyjazdu z Berlina na stałe. 

Pomimo dość trudnych warunków życia i pracy we Lwowie, 
rozmach twórczy 'Różyckiego nie tylko nie słabnie, lecz potę
guje się jeszcze: w krótkim czasie powstaje poemat symfoniczny 
Anhelli, uznany przez ówczesną krytykę za najlepszy jego utwór 
orkiestralny, następnie prelud symfoniczny Warszawianka, po
myślany jako prolog do dramatu Wyspiańskiego, i wreszcie 
partytura rozpoczętej jeszcze w Niemczech opery Bolesław Śmiały. 
Libretto do niej opracował słynny śpiewak, Aleksander Ban
drowski, na podstawie dramatu St. Wyspiańskiego. Z okazji 
premiery, która odbyła się w lwowskiej operze dnia 11 lutego 
1909 roku, pisał Z. Jachimecki: „Nowa opera polska, to fakt 
sam przez się ważny i pamiętny, niestety nieczęsty i krótkotrwały. 
To wszystko, co dotychczas napisał Ludomir Różycki, ukazuje 
przede wszystkim, że talent jego jest bardzo silny. Dzieło Ró
życkiego olśniewa słuchacza, daje mu tyle różnorodnych, a świet
nych obrazów instrumentalnych, że słucha się tej opery jak 
nieprzerwanej symfonii. Napięcie wyrazu muzycznego jest tu 
ciągle najwyższe, harmonicznie panuje ciągła ruchliwość, barw
ność i pełnia". 

W międzyczasie ukończył Różycki szkicowaną jeszcze w Ber
linie drugą swą operę pt. Meduza do libretta Cezarego Jellenty, 
opartego na tle życia Leonarda da Vinci. Z gotową partyturą 
wyjeżdża Różycki ze Lwowa do Warszawy, gdzie też opera 
została wystawiona z pełnym sukcesem jesienią roku 1912. 

Jeszcze przed premierą Meduzy odniósł Różycki inny suk
ces: mianowicie jury konkursu ogłoszonego z okazji dziesięcio
lecia istnienia Filharmonii Warszawskiej przyznało mu w czerwcu 
1912 roku pierwszą nagrodę za poemat symfoniczny pt. Król 
Kofetua. Zachęcony powodzeniem swych dzieł w stolicy, wyru
szył Różycki za granicę. 

Drugi pobyt w Berlinie, to okres najpełniejszego rozkwitu 
twórczości Różyckiego. Pracuje on teraz nad trzecią z kolei 

operą. Poeta Jerzy Żuławski przyjeżdża do Berlina, by wespół 
z Różyckim opracować przeróbkę swego dramatu Eros i Psy
che na libretto opery, która miała stać się punktem zwrotnym 
w twórczości Różyckiego i jednym z najwybitniejszych dzieł 

w całej polskiej twórczości operowej. Warto tu wspomnieć, 

iż dramatem Żuławskiego interesował się uprzednio sam Gia
como Puccini, zniechęciły go jednak rozmiary dzieła. „Jest to 
właściwie - powiedział Puccini - pięć oper w ciągu jednego 
wieczoru„." 

Prapremiera miała miejsce we Wrocławiu, w marcu 1917 ro
ku, pod dyrekcją Juliusza Priiwera. W ślad za Wrocławiem 
wystawiały Erosa i inne niemieckie sceny operowe, wreszcie 
w marcu 1918 roku odbyła się premiera w Warszawie pod dy
rekcją B. Wallek-Walewskiego z udziałem Marii Mokrzyckiej, 
Dobosza i Brzezińskiego w rolach głównych. Powodzenie było 
wielkie, a prasa nie szczędziła twórcy Erosa gorących słów uzna
nia. W dziele tym ukazał Różycki w pełni swój talent drama
turga muzycznego i stanął w rzędzie najwybitniejszych kompo
zytorów operowych. 

Na skutek ogromnego powodzenia, z jakim spotkał się Eros 
i Psyche w Operze Warszawskiej, dyrekcja tej sceny zaprosiła 
Różyckiego do dyrygowania własnym dziełem, by następnie 
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powierzyć mu funkcję stałego kapelmistrza. Niebawem zaś 

Emil Młynarski, ówczesny dyrektor Opery, zwrócił się do Ró
życkiego z propozycją napisania muzyki do baletu Pan Twar
dowski według powieści J. I. Kraszewskiego. Różycki porzuca 
wówczas stanowisko kapelmistrza operowego, by swobodnie 
poświęcić się pracy twórczej. Pracę nad Twardowskim poprzedza 
wykończenie Koncertu fortepianowego op. 43, wydanego nie
bawem u Hansena w Kopenhadze, popularnych Tańców Pol
skich i nowego cyklu utworów fortepianowych. Pan Twardowski 
został ukończony w roku 1920 i jesienią tegoż roku rozpoczęto 
próby pod kierownictwem Piotra Zajlicha, z udziałem słynnego 
malarza-dekoratora, Wincentego Drabika. Premiera baletu od
była się 9 maja 1921 roku przy niebywałym przepychu wystawy. 
Dzieło Różyckiego spotkało się z powodzeniem od dawna nie
notowanym w kronikach warszawskiej Opery, osiągając w nie
długim stosunkowo czasie liczbę kilkuset przedstawień - zawsze 
przy zapełnionej sali i gorących owacjach publiczności. Wkrótce 
też wystawia Twardowskiego Opera w Kopenhadze, Narodne 
Divadlo w Pradze, dalej inne sceny czeskie i jugosłowiańskie, 
wreszcie w roku 1927 Państwowa Opera w Wiedniu. W tym 
czasie duńska firma Hansena drukuje piękne wydanie party
tury Pana Twardowskiego. 

Następnym większym utworem Różyckiego jest romantycz
no-komiczna opera Casanova, dzieło pełne życia, lekkości i hu
moru. Zamiar napisania opery na tle dziejów słynnego awantur
nika włoskiego powstał w umyśle Różyckiego jeszcze w czasie 
jego pierwszej podróży do Włoch. Libretto Juliana Krzewińskiego 
przenoszące akcję do różnych krajów i środowisk dawało fan
tazji kompozytora bujne pole do popisu. Premiera Casanovy 
odbyła się w czerwcu 1923 roku w Warszawie pod dyrekcją 
Artura Rodzińskiego. Dzieło zdobyło sobie od razu wielkie po
wodzenie w kraju, a następnie i za granicą. Słynny walc Caton 
z III aktu opery stał się jednym 'z najpopularniejszych i najbar
dziej lubianych na całym świecie drobnych utworów muzyki 
polskiej. 

Trudno chyba o większy przeskok, niż ten, jaki dzieli Casa
novę od następnej opery Różyckiego Beatrix Cenci. Raz jeszcze 
dał tu Różycki miarę wszechstronności swego talentu, skoro 
potrafił znaleźć odpowiedni wyraz muzyczny zarówno dla po
godnego, tryskającego humorem libretta Krzewińskiego, jak i dla 
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JEDEN Z PIERWSZYCH PROGRAMÓW PANA TWARDOWSKIEGO 

posępnej tragedii Słowackiego, na której tle libretto operowe 
opracowała żona kompozytora. 

Premiera Beatrix Cenci odbyła się 30 stycznia 1927 roku 
w Warszawie. Dyrygował Grzegorz Fitelberg, odtwórcami ról 
głównych . byli: Adelina Czapska, Wanda Wermińska, Ignacy 
Dygas i Eugeniusz Mossakowski. Przedstawienie to było praw-



dziwym triumfem dla kompozytora. Różycki nie spoczął jednak 
na laurach i w bardzo krótkim czasie po ukończeniu Beatrix 
przystąpił do pracy nad nową operą, w odmiennym od poprzed
nich rodzaju: po operze historycznej, fantastyczno-symboljcznej, 
komicznej i tragicznej przyszła teraz kolej na operę satyryczną. 
Opera ta, to Młyn diabelski, ostra satyra na życie kapitalistycz
nego świata, w którym główną treścią jest pogoń za sensacją 
i zyskiem materialnym. Premiera Młyna diabelskiego, która 
odbyła się w Poznaniu w roku 1931, stała się wydarzeniem nie
małej miary. 

W tym samym czasie prowadził Różycki żywą działalność 

publicystyczną oraz piastował przez szereg lat godność prezesa 
Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich, walcząc o sprawę 

utworzenia Światowej Federacji dla spraw sztuki. 
Na krótko przed wybuchem wojny powstaje drugi balet Ró

życkiego Apollo i dziewczyna. Prapremiera odbyła się w ro
ku 1938 w teatrze Mogadore w Paryżu pod dyrekcją Mieczy
sława Mierzejewskiego. 

Wybuch drugiej wojny światowej zastał Różyckiego w War
szawie. Pod wpływem grozy zniszczeń wojennych powstaje 
w roku 1942 utwór symfoniczny Pieta opatrzony przez kompo
zytora podtytułem Na zgliszczach Warszawy. Następnym więk
szym dziełem powstałym w czasach okupacji był II Koncert 
fortepianowy. 

Po powstaruu, w czasie którego spłonęło wiele przechowy
wanych w rękopisach dzieł Różyckiego, opuścił kompozytor 
Warszawę. W Osieczanach pod Krakowem powstaje szereg 
pieśru oraz Koncert skrzypcowy. Po zakończeniu wojny ro
dzina Różyckich osiadła na stałe w Katowicach. Tu, otoczony 
troskliwą opieką ze strony władz i społeczeństwa, przystąpił 

Różycki z całą energią do pracy, przede wszystkim do rekon
strukcji spalonych partytur Bolesława Śmiałego i Casanovy. 
Powstają też nowe utwory: Polonez uroczysty na orkiestrę i po
emat symfoniczny Warszawa wyzwolona. 

Był to ostatru większy utwór Różyckiego. Od dłuższego cza
su poważnie chory kompozytor, zmarł w noc sylwestrową ro
ku 1952/53. 

Ludomir Różycki był twórcą nadzwyczaj wszechstronnym. 
W każdym prawie gatunku pozostawił dzieła o dużej wartości. 
Jego poematy pisane pomiędzy rokiem 1903 a 1912 wzbogaciły 

hna mlc.•O. 

OKŁADKA PIERWSZEGO PROGRAMU PANA TWARDOWSKIEGO 

WEDŁUG PROJEKTU JÓZEFA RAPACKIEGO 

poważnie naszą niezbyt podówczas obfitą literaturę symfoniczną. 
Znajdujemy w jego dOrobku kompozycje kameralne, utwory 
fortepianowe oraz pieśni. Zaszczytne jednak miejsce w historii 
polskiej muzyki zdobył Różycki przede wszystkim jako kom
pozytor operowy, najwybitruejszy w tej dziedzinie po Moniuszce, 
oraz - jako twórca polskiego baletu narodowego. Jeg9 Pan 
Twardowski nie był .oczywiście pierwszym polskim baletem w ogó-



le, jako że pisywał u nas balety już Karol Kurpiński; nie był 

nawet jedynym dziełem baletowym mającym za tło staropolską 
legendę o krakowskim czarnoksiężniku, ile że już przedtem 
grano na warszawskiej scenie z powodzeniem balet A. Sonnen
felda pod tym samym tytułem. Był jednak Pan Twardowski Ró
życkiego niewątpliwie pierwszym polskim dziełem baletowym 
wielkiego formatu i zarazem pierwszym, które z niemałymi 

sukcesami zdobyło także zagraniczne sceny. 
W pierwotnej wersji, według libretta opracowanego na tle 

powieści J. I .Kraszewskiego przez małżonkę Różyckiego -
śpiewaczkę, obdarzoną również zdolnościami literackimi i dzia
łającą ro.in. na niwie dziennikarskiej - balet Pan Twardowski 
składał się z ośmiu obrazów opatrzonych tytułami: Pracownia 
mistrza, Dachy krakowskie, Kopalnia srebra w Olkuszu, Rynek 
krakowski, Komnata królewska na Wawelu , Wschód, Karcz
ma „Rzym" oraz Apoteoza. Mógł tu kompozytor znowu ul<azać 
w całej pełni swój talent - nie tylko kompozytorski, ale i dra
maturgiczny, polegający na umiejętności integralnego zespolenia 
muzyki z akcją sceniczną i odmalowywania muzycznymi środ

kami najróżnorodniejszych sytuacji oraz zmiennych, a czasem 
także ostro kontrastujących nastrojów. 

Rozpoczyna się balet Różyckiego dowcipnie instrumentowa
ną melodią popularnego krakowiaka A/bośmy to jacy tacy, w chwi
lę potem w tok muzycznego rozwoju wplata się motyw hejnału 
z Wieży Mariackiej, ale już np. w obrazie ukazującym olkuskie 
podziemia mamy atmosferę zupełnie inną, jakby trochę niere
alną, pełną subtelnej tajemniczości (uzyskaną nb. przez zręczne 
połączenie dwóch odległych tonacji C-dur i Fis-dur). Po mis
trzowsku też oddaje muzyka Różyckiego niesamowity nastrój 
sceny, gdy mistrz Tward_owski na rozkaz króla Zygmunta Au
gusta wywołuje ducha zmarłej Barbary Radziwiłłówny. Ale 
w międzyczasie przewinęła się przed oczami widzów pełna ta
necznego rozmachu scena na krakowskim rynku, a później 

znowu tętni zawrotny oberek, żywiołowy czardasz węgierski, 

taniec góralski, stylizowane tańce orientalne. A wszystko mieni 
się świetnymi barwami i przepychem wystawy... takie przy
najmniej były intencje twórców. 

Osiągnąwszy apogeum swej twórczości w operze Eros i Psy. 
che zapragnął Różycki z kolei stworzyć dzieło popularne i efek. 
towne, mogące liczyć na powodzenie u najszerszych rzesz pu. 

bliczności. I to zamierzenie powiodło mu się w całej pełni. Mu
zyka Pana Twardowskiego imponuje bogactwem i barwnością 

szaty orkiestrowej, uderza różnorodnością, otwierając nader 
rozległe pole dla fantazji scenografa i inscenizatora, a przede 
wszystkim - tętni życiem i ognistym, rdzennie polskim tem
peramentem. 

Nic dziwnego, że w ciągu niewielu lat balet Różyckiego osiąg
nął imponującą na lata międzywojenne liczbę kilkuset przedsta
wień (nie licząc zagranicznych), a i po wojnie popularność jego 
bynajmniej nie osłabła. W ostatnim dwudziestoleciu większość 

naszych teatrów operowych wystawiała Pana Twardowskiego -
niektóre nawet po kilka razy - ze zmiennym szczęściem, ale 
z niezmiennym powodzeniem u publiczności. 

JÓZEF KAŃSKI 



„.Przypadkiem wyczytaliśmy w rękopiśmie 
Jakuba Weres;:czy1iskiego = r. 1578. 

że Franciszek Krasiliski, biskup krako\\'ski 

(ur. 1522 w Krasnem - umarł 1577 w Bod;:e11ty11ie) 
=na/ T1rardowsk i ego 

i na jego ll')'ks;:talce11ie naukowe ll'ply1ral. 
Krasiński. wysiany na pobieranie 

wy::szyc/1 nauk do Niemiec, 

li' Wittembergu slucl1al slall'nego reformatora 
Filipa i\.Jda11chtona. 

Tu po;:n, I Tirardoll'skicgo 

i kiedy na na/ g.wfo ll'uja swlgo 
Miko/ j.~ D=i:r:.goll'skitg , 

pó:!nicjs;:ego arcyhisk up.7 r;nil !nie1iskil'go, 
obmdająccgo się, 

a::eby nie ulegl lą1/y1rowi reformatorów, 
przeniósł się do akademii krakoll'skiej, 

Twardoll'ski przyhyl · = nim ra;:em 
do stolicy Jagicllo1iskiej. 

Kiedy Krasiti~ki nahral ;:11ac;:e11ia, 

za jego wply1rem Tll'ardoll'ski ::ostal konhs::ym 
na d1rorze króla Zyg1111111ra Augusta. 

Biskup hall'iąc 11 i iemc:ec/1 

poświęca/ się naukom pr:yrod:onym. 

głównie alc/zemii i astrologii, 
a T1rnrdoll'„ki, 

który = Wittemherga jako ( sohli1rofr 

pr;:ywió::l poll'ięks=ające 111etalo1re z1rinciadlo, 

umierając =opisał je Krasitiskiemu, 

już l\'Ól\'czas biskupo:ri krako1rskiemu. 

K. Wł. W. (Kazimierz Władysław Wójcicki) 
„Tygodnik ilustrowany", 1864, nr 236. 



ELŻBIETA DZIĘBOWSKA 

W kręgu 
Atlodej Polski 

... Co zostalo nam, co wszystko wiemy, 
dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza? 
Jakaż jest przeciw wlócmi zlego twoja tarcza, 
czloWJecze z końca Wieku? ... Glowę zwiesił niemy. 

(Kazimierz Tetmajer „Koniec wieku XIX") 

„Wielka odnowa" - tym entuzjastycznym mianem określił 

Młodą Polskę Wilhelm Feldman (Współczesna literatura pols
ka, 1908), widząc w meJ siłę regenerującą ówczesną 

sztukę, siłę zdolną do stworzenia narodowej kultury artystycz
nej. Pięćdziesiąt lat później Kazimierz Wyka (Łowy na kry
teria, 1965) ujął to złożone zjawisko ideowo-artystyczne, jakim 
była Młoda Polska, w lapidarny termin „bunt modernistyczny". 
Przez ponad połowę stulecia ów nurt ideowo-literacki, który 
już w zaraniu swego powstania wzniecał równie żarliwy entuzjazm, 
jak i zaciekły sprzeciw, skupiał na sobie uwagę krytyki artys
tycznej, oddziaływał na rozwój sztuki w okresie dwudziesto
lecia międzywojennego, a jego ślady można dostrzec i w po
stawie współczesnych nam twórców - jakże silny zatem musiał 
być ferment intelektualny, którym objęte zostały wszystkie 
środowiska artystyczne . w okresie rozkwitu Młodej Polski 
(1890-1910). 

Ideologia Młodej Polski stanowiła reakcję na stabilizację 

polityczną społeczeństw kapitalistycznych, jaka nastąpiła w o
statnich dziesięcioleciach XIX wieku. U podłoża buntu środo

wisk artystycznych leżały zainteresowaRia doktrynami ideo
wymi i filozoficznymi, których ostrze krytyczne wymierzone 
było przeciw istniejącemu porządkowi. Studiowano Feuerba
cha i Schopenhauera, Marksa i Nietzschego, szukając w poglą-



dach filozoficznych oparcia dla krytyki świata burżuazyjnego. 

Charakterystyczna jest pod tym względem pełna wewnętrznych 
sprzeczności postawa ideowa jednego z najbardziej niespokoj
nych umysłów tych lat, twórcy Legendy Młodej Polski, Stani
sława Brzozowskiego, który od zainteresowań marksizmem 
poprzez sorelizm zbliżył się do bergsonizmu, pozostając przez 
cały czas tego ewolucjonowania pod wpływem filozofii Nietz
schego, z którego poglądami prowadził żarliwy dyskurs. 

Nowemu kierunkowi '.artystycznemu :patronowali 'przede wszy
stkim Schopenhauer i Nietzsche-piewcy apostolskiej misji sztu
ki i artysty jako jednostki powołanej do spełniania specjalnych 
zadań. Z Schopenhauera i Nietzschego rodziła się negacja do
tychczasowych „wiar", ale irracjonalny charakter tych filozofii 
wywoływał uczucie tragicznej bezradności. Ideologię Nietzschego 
przyjmowano jak objawienie; do jej rozpowszechniania przy
czyniło się wydanie w latach 1905-1913 dzieł Nietzschego w prze
kładzie na język polski dokonanym przez Staffa, Berenta, Wy
rzykowskiego. Już w 1902 r. pisał Feldman: „Nareszcie pada 
i na nas cień olbrzyma, którego postać góruje nad ostatnim 
dziesięcioleciem konającego wieku w całej Europie... W dobrym 
i złym jest Nietzsche streszczeniem swego wieku, a równocześnie 
najsilniejszą jego negacją. Jak z każdej ewangelii, tak i z tej każ
dy okres bierze przede wszystkim to, co najwięcej jego duchowi 
odpowiada - u nas na razie wzięto, co w artyście było najlep
szym: zasadę bezwzględnego indywidualizmu, bezmierną tęs

knotę za Tym i za tym, co idzie i przyjdzie, cudowną muzykę, 
głębię, symbolikę mowy". Pod auspicjami Schopenhauera powsta
wały pełne melancholii i goryczy poezje Tetmajera, a w owym 
„cieniu olbrzyma" tworzyli swe dzieła Staff, Berent, Przyby
szewski. Nietzsche nie tylko dostarczał twórcom młodopolskim 
inspiracji ideowych, lecz niekiedy służył wręcz jako temat. Przy
byszewski pisze studium Zur Psychologie des Indywiduums: 
Chopin und Nietzsche, Marian Olszewski maluje obraz o zna
miennym tytule Chrystus i Nietzsche. 

Spośród kompozytorów szczególnie Szymanowski zafascy
nowany był ideologią Nietzschego; jak wielu współczesnych, 

uległ on przemożnemu urokowi Narodzin tragedii, dzieła uwa
żanego przezeń za „najpiękniejszą książkę świata", o którym 
napisze później w li ści e do Stefana Spiessa: „Cieszę się, że prze
czytałeś Geburt der Tragodie , ·to jedna z niewielu książek, która 

mówi prawdę o istocie sztuki". Przeglądając pisma i listy Szy
manowskiego z lat powojennych, napotykamy raz po raz na 
cytaty z dzieł Nietzschego i na interpretację roli, jaką filozof 
ten wywarł na sztukę na przełomie XIX i XX wieku. Także 
dla _innych kompozytorów młodopolski~h literatura filozoficzna 
stała się strawą powszednią. Różycki w swych wspomnieniach 
o Karłowiczu pisze: „Pamiętam nasze dysputy na temat Schopen-· 
hauera. Ja rozczytywałem się wówczas w Zarathustrze Nietzsche
go. Karłowicz uważał Nietzschego za poetę, a nie za filozofa". 
W tych dysputach wtórował im głos rozczytanego w dziełach 
obu filozofów Henryka Opieńskiego. Lektura i dyskusje odbiły 
się na twórczości kompozytorów: elementy dionizyjskiej misty
ki ujawniają się w Królu Rogerze i III Symfonii Szymanowskie
go, panteistyczny akcent zawiera Pieśń o wszechbycie Karło

wicza. 

W żadnym okresie historii muzyki polskiej zainteresowania 
kompozytorów filozofią nie występowały tak silnie jak w la
tach Młodej Polski. Sprzyjała temu silna więź filozofii ze sztuką. 
Na Polskę napłynęła wówczas z zagranicy niezwykle potężna 

fala sztuki współczesnej. Jak różnorodne były inspiracje, które 
wchłaniali młodzi twórcy, świadczy wypowiedź J. Wiśniowskiego: 

„Braliśmy pełną dłonią od K. Baudelaire'a, ojca najnowszych 
kierunków, upajając się jego Kwiatami grzechu, czerpaliśmy 

jak z krynicy z bogatej szkoły belgijskiej, z Rodenbacha, Ver
haerena, a zwłaszcza genialnego symbolika Maeterlincka, -
wsłuchiwaliśmy się z zapartym oddechem w muzykę Wagnera, 
jednego z największych poetów świata, w widzenia zapatrzonego 
wewnętrzne, szliśmy w ślad prerafaelitów, wzbogacając 

wyobraźnię na płótnach Burne Jonesa, Waltera Crane'a i Ro
settiego, uwielbiliśmy eteryczną zwiewność i swobo~ę Fra Ange
lików i Boticellich, grał nam w duszy naszej nieśmiertelny She
lley, fantasta Poe, Novalis i Bocklin, ów niepotyczny mistrz 
pędzla, przetapiający naturę na wizje i nastroje niezwykle sil
ne, wysoce plastyczne, wchłonęliśmy z zachwyceniem czyste 
teorie Ruskina, wżerał się w myśl i ducha poetyczny, gwałtowny, 
obrazowy Nietzsche, bliski nam był Puvis de Chavannes i Gus
taw Moreau, sterował naszą twórczością przesławny wódz par
nasistów Leconte de Lisie, Mallarme i Verlaine, działał Carlyle, 
Hoffman, Schopenhauer, pieścił nas szept namiętny, rozkoły

sany d' Annunzia, wprawiał w stan dziwnie słodki Haraucourt 



w swej Nagiej duszy, przedostawali się aż do dna ducha Villiers 
de l'Isle-Adam, Barbey d'Aurevilly, Huysmans, Ola Hansson, 
Oskar Wilde, spowiadał się nam Zeyer, przykuwał wzrok Do
stojewski, Tołstoj, a obok Strindberg, qarborg i Jacobsen, poił 

swą oryginalnością samodzielny malarz japoński, obcował z f!ami 
pobratymiec Vrchlicky - i z wszystkich tych źródeł piliśmy 

pełną piersią, oddychaliśmy w stworzonej przez nich atmosferze 
aż do odurzenia głowy, duszy, serca" (Dzisiejsi. Wrażenia ze 
współczesnej liryki polskiej, 1903). 

Ośrodkiem tego artystycznego wrzenia stał się Kraków, gdzie 
pełen wulkanicznego temperamentu i dogłębnego samoudrę

czenia Przybyszewski zaszczepiał kult Nietzschego, Shelley'a, 
Strindberga, Dostojewskiego. Na łamach Życia pojawiły się 
tłumaczenia wierszy Baudelaire'a i Verlaine'a, opowiadania 
Barbey'a d' Aurevilly; Miriam wydał studium o Maeterlincku. 
Ta inwazja tendencji artystycznych przerażała mieszczańskich 

filistrów na równi jak przejawy kiełkowania myśli socjalistycznej; 
w 1891 r. odbył się proces młodzieży socjalistycznej, w którym 
prokurator zarzucał oskarżonym „symbolizm i dekadentyzm 
oraz inne prądy wywrot~we"( !), określając Feldmana jako „zde
cydowanego socjalistę-dekadenta". Zdezorientowani przedsta
wiciele mieszczańskiego porządku nie wiedzieli jeszcze wówczas, 
czego należy się bardziej obawiać: rewolucyjnej doktryny spo
łeczno-ekonomicznej czy ataku na zafałszowany obraz życia, 

który podjęli artyści władający szczególnie sugestywnym orężem, 
jakim jest dzieło sztuki. Dopiero rewolucja 1905 roku, po której 
opanowana irracjonalizmem Młoda Polska zaczęła chylić się 

ku upadkowi, spowodowała przewartościowanie niebezpieczeństw 
ideowych zagrażających systemowi kapitalistycznemu. 

Chociaż nazwa Młoda Polska sugeruje dobitnie analogie 
z powstałymi na fali modernizmu Młodymi Niemcami, Młodą 
Skandynawią, Młodą Francją, należy podkreślić jej specyficznie 
narodowy charakter. W kraju pozbawionym niepodległości 

zawsze w centrum uwagi znajdował się problem wychowawczej 
roli sztuki, jaką miała ona do spełnienia w kształtowaniu świa
domości pozytywizmu, niosącej z sobą prócz hasła „pracy or
ganicznej" aspekt ugodowości z zaborcami, toteż propagatorzy 
nowego kierunku nawiązywali do tradycji romantyzmu, który 
„wy~oko trzymał sztandar ducha narodowego, a także dążeń 

i praw ogólnoludzkich". Tendencje te ilustruje kapitalnie wstęp 

do Piśmiennictwa polskiego (1902) Feldmana, gdzie autor ostro 
gromi kompromisową postawę pozytywistów, wskazuje na 
nędzę, jaką pociąga za sobą wzrastający kapitalizm, podkreśla 
rozwój ruchu robotniczego, widząc w nim przejaw budzenia 
się w społeczeństwie „ruchu uczuciowego" i konkludując: „Sa
mym tylko racjonalizmem wiedziony, nikt nie zawędrował jeszcze 
na szubienicę!" 

Ideałem modernistów stał się Słowacki „nie tylko wielki po
eta, lecz i wielki mistrz, a niekiedy nawet wirtouz formy", jak 
pisał o nim Ignacy Matuszewski (Słowacki i nowa sztuka, 1902). 
Na łamach Chimery Miriam odkrywa piękno poezji Norwida. 
U obu poetów interpretatorzy dopatrują się silnych pierwiastków 
muzycznych. Uznawanie muzyki za najwyższą sztukę przez 
czołowych filozofów, silny wpływ koncepcji Wagnera na rozwój 
dramatu, oddziaływanie poezji symbolistów, nastrojowość i liryzm 
poetów młodopolskich sprzyjały „muzyczności Młodej Pol
ski" - używając terminu Kazimierza Wyki (Stanisława Brzo
zowskiego dyskusja o Fryderyku Nietzschem); muzyczności do
patrywano .się nie tylko w płynnych ·frazach poezji, lecz także 
w kompozycjach plastycznych (T. Dobrowolski Sztuka Mło

dej Polski). Muzyka przeplatała się z literaturą; kompozytorzy 
sięgali po nowo wydane tomiki poezji Tetmajera i Kasprowicza, 
krytycy literaccy rozważali twórczość i ideologię artystyczną 

Wagnera, pisarze upajali się muzyką. Świadczą o tym przepiękne 
strony z Moich współczesnych Przybyszewskie~o, na których 
nadgoplański artysta opiewa Preludium fis-moll Chopina. Przy
byszewski z namiętną pasją grywał utwory Chopina, dając ich 
wizjonerskie interpretacje; jak pisał Boy, „pod jego palcami 
mazurki ziały rozpaczliwym smutkiem, polonez stawał się krzy
kiem rozpaczy i trwogi". 

Ten muzyczny charakter Młodej Polski jako zjawiska ogólno
artystycznego znakomicie zbliżał muzykę do aktualnych tendencji. 
Było to tym bardziej naturalne, że twórczość Chopina stanowiła 
nadal aktualny ideał sztuki narodowej o najwyższym kształcie 

artystycznym. Młodzi kompozytorzy nie zamierzali jednak za
mknąć się w kręgu postchopinowskich tradycji, pragnęli nadro
bić opóźnienia w rozwoju polskiej muzyki symfonicznej, pod
nieść jej poziom do rangi ogólnoeuropejskiej. Pomostem w przy
swojeniu najnowszych zdobyczy muzyki europejskiej stda się 

twórczość Ryszarda Wagnera oraz jego spadkobiercy, Ryszarda 



Straussa. Najbardziej chłonną indywidualnością był Karol Szy
manowski, który w pierwszym okresie swojej twórczości po
zostawał pod silnym oddziaływaniem muzyki niemieckiej 
(Mahlera, Straussa, Regera) by poprzez wpływy Skriabina i im
presjonistów dojść do sformułowania: „Genialny jest Stra
wiński„.". Reminiscencje z· Tristana i Izoldy Wagnera odzywają 
się w Odwiecznych pieśniach Karłowicza, a program poematu 
symfonicznego . Powracające fale tegoż kompozytora wskazuje 
na związki z utworem Straussa Śmierć i wyzwolenie. Nie tylko 
w zakresie inspiracji tematycznych, lecz w szczegółach techniki 
kompozytorskiej przykłady tego typu można by mnożyć wie
lokrotnie. 

Oczarowani pięknem poezji swojej epoki, niemal wszyscy 
młodzi kompozytorzy rozpoczynali swą działalność twórczą 

od liryki wokalnej. Wśród ich utworów spotykamy nazwiska 
czołowych poetów Młodej Polski i zagranicznych modernistów; 
Szymanowski pisał pieśni do słów Verlaine'a, Nietzschego, Tet
majera, Kasprowicza, Berenta, Dehmla (który przyjaźnił się 

z Przybyszewskim), Wyspiańskiego; Różycki - do słów Mi
cińskiego, Jellenty, Nietzschego, Ibsena. Ulubionym poetą Szy
manowskiego był Miciński, Karłowicz natomiast faworyzował 
Tetmajera, z którym łączyło go umiłowanie majestatycznego 
piękna Tatr. Z dziedziny literatury Różycki czerpał impulsy 
twórcze dla swych poematów symfonicznych; osnową Bole
sława Śmiałego stał się poemat Wyspiańskiego o tym samym 
tytule, a Anhellego - dzieło Słowackiego. Jeszcze silniej więź 
z literaturą występuje w twórczości operowej Różyckiego: 

libretto. opery Bolesław Śmiały opiera się częściowo na dramacie 
Wyspiańskiego, Eros i Psyche - na dramacie Jerzego Żuławskiego, 
do Meduzy libretto napisał Cezary Jellenta. Po wielu latach 
Różycki powróci znowu do atmosfery młodopolskiej, nawią

zując do przywódcy duchowego polskich parnasistów, Słowac
kiego, w operze Beatrix Cenci (1927). 

Młodopolskość kompozytorów przejawiała się zatem przede 
wszystkim w ich postawie twórczej, w ich światopoglądzie ideo
wo-artystycznym. Przyswajali oni muzyce polskiej najnowsze 
zdobycze muzyki europejskiej, wiązali swą twórczość z aktu
alnymi tendencjami panującymi w literaturze, wydobywali w swych 
utworach typowy dla ówczesnego okresu nastrój liryzmu i me
lancholii , szczególnie uwydatniający się w twórczości Karłowicza, 

MŁODA POLSKA W MUZYCE 

OD"LEWEJ: KAROL SZYMANOWSKI. APOLINARY SZELUTO, WŁADYSŁAW 

• LUBOMIRSKI, LUDOMIR RÓŻYCKI, GRZEGORZ FITELBERG 

i mistycyzmu z domieszką zmysłowości, jakim odznaczają się 

dzieła Szymanowskiego (Hagith, Król Roger). 

Charakterystyczna dla Młodej Polski postawa artystyczna 
cechowała twórców muzyki na przestrzeni wielu lat; fakt ten 
ma znacznie większe znaczenie niż zorganizowana w 1905 r. 

przez Fitelberga, Różyckiego i Szeluto pod mecenatem księcia 
Władysława Lubomirskiego Spółka Nakładowa Młodych Kom
pozytorów Polskich, do której w następnym roku przyłączył 

się Szymanowski. Była to ponadto próba uniezależnienia się 

od Filharmonii Warszawskiej, kierowanej wówczas przez Aleksan
dra Rajchmana, któremu zarzucano lekceważący stosunek do 
muzyki rodzimej i zbyt komercjalne podejście do działalności 
koncertowej. „Celem stowarzyszenia - pisali młodzi kompo
zytorzy w Lutniście - jest popieranie nowej muzyki polskiej 
za pomocą koncertów i wydawnictw własnych utworów sto"':a~ 

rzyszonych, a tym samym torowanie sobie drogi ku przyszłosc1 



artystycznej priebojem na zasadzie szerokiej samopomocy, 
wyzwalając się tym samym z ciężkiej zależności od wydawców 
z jednej, a od przeróżnych impresariów z drugiej strony". 

„Spółka", oparła się o Berlin - silny ośrodek ruchu koncer
towego, tam organizowano koncerty i tam ukazywały się pu
blikacje Selbstverlag der jungen polnischen Komponisten, obej
mujące utwory fortepianowe Różyckiego i Szeluty, preludia, 
etiudy, Wariacje h-moll i pieśni Szymanowskiego, sonatę na 
skrzypce i fortepian Fitelberga, a także utwory kompozytorów 
nie należących do stowarzyszenia, jak Opieńskiego, Brzezińskie

go i Karłowicza, który opublikował w tym wydawnictwie je
dynie pieśń Pod jaworem, nadmieniając w liście z 1907 r. do swej 
znajomej , Heleny Egerowej: „Wydaję ją tylko na życzenie Sp6ł
ki Młodych Kompozytorów Polskich, którzy życzyli sobie, 
ażebym choć drobiazgiem jakim zaznaczył przyłączenie się do 
nich". 

Definitywnie działalność wydawnictwa została zakończona 

w 1912 r., ale już w 1909 r. Szymanowski kwestionuje uczciwość 
berlińskiego wydawcy, Alberta Stahla, pisząc w liście do Fitel
berga: „Mnie się zdaje, że to jakiś krętacz, i dlatego nie bardzo 
bym chciał znów w Sp6/ce drukować. Pomyśl, czy nie byłoby 
lepiej odstąpić ją con beneficio inventarii innym „polskim kom
pozytorom", a samemu starać się zawiązać stosunki z jaką 
porządniejszą firmą: na tych samych choćby podstawach (dru
kować własnym kosztem). Stahl tylko hamuje cały interes -
nie reklamuje nic i w ogóle gwiżdże sobie na nas wyśmienicie [„.] 
bardzo serio zastanawiam się nad losem Sp6łki. Pomyśl, 

że zostałoby nas dwóch właściwie (bo nawet Lura [Różycki] 

drukuje nie w Spó/ce) - a taki duet spółkowy możemy łatwo 
przenieść do Breitkopfa lub Lauterbacha" - trzy lata później 
Szymanowski podpisał kontrakt z Universal-Edition. 

Zmienne koleje losu przechodziła działalność koncertowa 
Młodej Polski. Pierwszy koncert w Warszawie (6 lutego 1906 r.), 
na którego program złożyły się następujące utwory: poemat 
symfoniczny Pieśń o sokole Fitelberga, Bolesław Śmiały Różyc
kiego, Uwertura koncertowa i Wariacje h-moll Szymanowskiego 
oraz prelud i nokturn Szeluty pod dyrekcją Fitelberga, wywołał 
ogromne poruszenie; powtórzono go po kilku dniach z niewielkimi 
zmianami w programie. Wśród krytyków muzycznych zary
sowały się natychmiast dwa stanowiska, większość opowiedziała 

się po stronie mlodych twórców, rozległy się jednak głosy ga
niące „naśladownictwo pomysłów obcych, uganianie się za 
rzekomą oryginalnością, chaotyczność, nadużywanie dysonan
sów". Ta rozbieżność poglądów zapoczątkowała dyskusję, któ
rej żarliwość dorównywała sporom wiedzionym na terenie lite
ratury. Czołowymi propagatorami Młodej Polski w muzyce stali 
się Opieński, Chybiński, Jachimecki, natomiast na czele obozu 
przeciwnego stanął Poliński, który po drugim koncercie (1907 r.), 
obejmującym II Symfonię Fitelberga, poemat symfoniczny 
Pan Twardowski Różyckiego oraz szereg utworów fortepiano
wych Szymanowskiego, zaatakował z niezwykłą napastliwością 
młodych kompozytorów pisząc, że „znajdują się obecnie w sferze 
jakiegoś złego ducha, który ich twórczość deprawuje, stara się 
wyzuć z oryginalności indywidualnej i narodowej i przemienić 
w papugi, naśladujące niezdarnie głosy Wagnera i Straussa". 
Przeciw obraźliwym sformułowaniom Fitelberg i Szymanowski 
wystąpili z protestem opublikowanym w „Kurierze Warszawskim'', 
podkreślając, iż celem Sp6łki było propagowanie muzyki 
polskiej za granicą, zorganizowano bowiem w tych samych 
latach dwa koncerty w Berlinie. W obronie zaatakowanych 
twórców wystąpili niektórzy krytycy, a jeszcze po wielu latach 
Chybiński będzie pisał o utworach kompozytorów Młodej Polski 
w .tonie obronnym i pełnym pretensji pod adresem tych, którzy 
nie doceniali ich twórczości. 

Pod wpływem burzliwej poi emiki do grupy Młodej Polski 
zaczął zbliżać się Karłowicz. Śledził on zawsze z dużą życzli
wością ale zarazem rezerwą poczynania młodych kompozytorów, 
wysoko ocenił talent i inwencję twórczą Różyckiego oraz tech
nikę instrumentacyjną Fitelberga, jednakże dość krytycznie 
oceniał pierwsze utwory fortepianowe swych młodszych kole
gów, których początkowo popierał głównie ze względu na wspól
nego przeciwnika w osobie Polińskiego. Swą solidarność ar
tystyczną z grupą Młodej Polski zamanifestował zezwalając 

na wykonanie Odwiecznych pieśni na koncercie berlińskim 

w 1907 r., ale mając zatarg z Filharmonią Warszawską z po
wodu ogłoszonej kilka lat wcześniej krytyki profilu programo
wego tej instytucji, nie zgodził się, by utwór ten wykonano na 
drugim koncercie warszawskim. Atak Polińskiego na twórczość 
młodszych kolegów wzbudził jednak jego oburzenie. Napomyka 
o tym w swych listach pisząc m.in. do Bolesława Domaniewskiego: 

' ' 



„Można sympatyzować lub nie z kierunkiem, w którym idzie 
Spółka, ale liczyć się z nim trzeba, bo wszak są to jedyni mło
dzi muzycy u nas, którzy starają się iść z postępem Zachodu". 
Walkę o prawa muzyków polskich w Filharmonii Warszawskiej 
uwieńczył podjęty z inicjatywy Karłowicza protest 28 muzyków, 
który ogłoszono w dziennikach w maju 1908 r. Wśród podpi
sanych znajdują się m.in. Fitelberg, Karłowicz, Różycki, Szy
manowski. 

Zaledwie trzy Jata działała efektywnie Spółka; trzy kon
certy warszawskie i dwa berlińskie oraz kilkanaście publikacji 
stanowiło jej dorobek. Nie stworzyła ona grupy o jednolitym 
programie artystycznym ograniczając swe cele do zadań na
tury organizacyjnej. Wzbudziła silne wrzenie i wniosła ferment 
w życie artystyczne jako zorganizowana jednostka, jednakże 
stokroć potężniejsze były więzi łączące poszczególnych kom
pozytorów z ideologią Młodej Polski, które położyły znamię 

na charakterze twórczości Karłowicza i Szymanowskiego, które 
kazały Różyckiemu szukać inspiracji w literaturze narodowej, 
a więc na terenie, gdzie najdobitniej doszły do głosu nowe prądy. 

ELŻBIETA DZIĘBOWSKA 



... W Krakowie w r. 1505 stają pr=ea sądem rektorskim dwaj 

bakalar;:e. Petrus de Nivis i Kasper de Gdana, pr;:ychwycono ich 

bowiem „in certis actihus 11igroma11ticis", dwaj i1111i sclwlar:::e 

odpo1riadali „ob excrcicium ciromanciae"; na okladce d;:iela 

S::.ymona ::: Łowic::.a ,.Aemilius A/acer de herbarum virtutibus" 

c=ytal C::.acki 111ragę, :.e i królowa Bona trudni/a się praktykami 

=abobo1111ymi. iriemy o c::.arac/1 na d1rorze Batorego, o guslach 

i przesądach Z_i gmunta Augusta, jakże się tedy d::.iwić s=lachcie 

i hakalar=o111. je:Ui na królell'skic/i dll'orach wiedzę tajemną upra

li ia110? D::.ieje magii w Polsce, pr::.ede ws::.ystkim za.~ astrologii 

i alchemii, d;:ieje literatury magicznej, c::.amoksię:.11ików polskich 

(T1rardoll'ski!) i ll'S::.elkich ::.abobonów ludu prostego wymagałyby 

odd::.ielnl'j pracy. A11oni11101ry autor d::.ielka „Thesaurus magicus 

domesticus" praktykowal li' Polsce jako c::arod::.iej prze:: 37 lat/ 

Sęcl::.i>rój. laski i i1111i alchemicy polscy cies;:y/i się sławą i u=na-

11ic111 11· całej Europie ówc:::es11ej, uniwersytet krakowski był głównym 

ogniskiem astrologii, która siali ę jego ro::niosla .,apud exteras 

n motissimasque 11atio11es" - ws:::ystk ic/1 tych arcyll'a:.nyclz w dzie

jach nauki i kultury polskiej c:::y1111ików nie llJ'zyskano jes;:c;:e, 

nie opracowano! Co :::aś najd:::ill'niejs:::e: że Faust polski, stokroć 

od Fausta milszy, c::.arodziejski i czarowny Pa11 Twardowski nie 

::nala:::l w Polsce ani swego Goethego ani Kiesewettera ! 

Julian Tuwim - „Czary i czarty polskie" ( 1924) 
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Nad librettem 

„Pana Twardol\'skiego·• 

Ludomir Różycki pisał Pana Twardowskiego, chcąc stworzyć 
w oparciu o znany wątek legendy reprezentacyjny polski balet 
-poemat. 

Zamysł ten powiódł mu się w znacznej mierze. Świadczy o tym 
sukces premiery oraz licznych dalszych inscenizacji w .Polsce i za 
granicą, zawsze witanych z uznaniem, cieszących się popular
nością zarówno dla walorów muzycznych, jak i widowisko
wych. 

Nawiązując do tradycji świetnego okresu Opery Warszawskiej, 
Dyrekcja Teatru Wielkiego wybrała jako jedną z premier otwar
cia odbudowanego Teatru Pana Twardowskiego. 

Trzeba było więc rozpocząć pracę od ponownego przeczyta
nia libretta, od zaproponowania koniecznych zmian i całko

wicie nowej koncepcji inscenizacyjnej. 

Materiałów do ljbretta szukał Różycki w powieści Kraszewskie
go pt. Mistrz T wardowski, którą, jak wspomina, znał jeszcze 
z lat dziecinnych i w Starych gawędach i obrazach - Wójcic
kiego. Uprościł i przerobił po swojemu fabułę, wybierając naj
efektowniejsze sceny, które by można wyrazić tańcem. 

„Zanim partytura baletu była gotowa - przystąpiono do 
prób baletowych" pisze Różycki w swoich wspomnieniach i da
lej przyznaje: „Nie zawsze zdawałem sobie sprawę jak to będzie 
wyglądać, jak się uwypukli akcja. Myślałem tylko o tym, żeby 
muzyka była taneczna". Tworzy Różycki w szalonym pośpiechu, 
a kiedy trzeba, zmienia partyturę stosownie do wymogów cho
reografa Zajlicha, korzysta z pomysłów scenografa Wincente
go Drabika. 



Inicjator całego przedsięwzięcia, ówczesny dyrektor Opery 
Emil Młynarski, nie pozwala Różyckiemu na chwilę wytchnie
nia. Cały zespół teatru jest na równi z kompozytorem udręczony 
szalonym tempem pracy i ciągłymi zmianami. Scena nie może 
pomieścić gigantycznych dekoracji Drabika. Wreszcie wszystkie 
trudności zostają przełamane, kurtyna idzie w górę i balet od
nosi sukces. 

Był więc ostateczny kształt sceniczny Pana Twardowskiego 
wynikiem współpracy kompozytora, choreografa i scenogra
fa. 

Po latach widziałem to przedstawienie w spłowiałych już 

nieco dekoracjach (widowisko osiągnęło ponad pięćset przedsta
wień), ale jeszcze świetne w kompozycji tanecznej, w tonacji 
krakowskiej wywodzącej się gdzieś spod Bronowic, z jarmarcznych 
ludowych zabawek, z motywów, strojów i wstążek ludowych, 
krakowskiej szopki i lajkonikowskiego korowodu. 

Pisze Różycki, że sięgnął do niewyczerpanej skarbnicy ludo
wej pieśni polskiej, ale jak mi się wydaje, to przede wszystkim 
Wincenty Drabik zadecydował o stylu i barwie widowiska 
w niemałym stopniu wpłynął na jego powodzenie. 
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Niestety tekst libretta nie wytrzymał w całości próby czasu. 
Naiwna dramaturgia, niekonsekwencja akcji, wreszcie owa 
ludowość stylizowana, która niewiele ma wspólnego z autenty
czną fantastyką ludową, zatrąca secesją nawet w pretensjonalnych 
nazwach postaci. 

Mieliśmy więc wraz z reżyserem i choreografem, Stanisła

wem Miszczykiem, niełatwe zadanie odskrobania staroświeckiej 
konwencji z tanecznej legendy o Panu Twardowskim. 

Słabym punktem scenariusza było przede wszystkim niewy
korzystanie tytułowej postaci bohatera, Pana Twardowskiego. 
Nie narysowano wyraźnie wprowadzenia J;ego alchemiczno
astrologicznego prologu, który jest zawiązkiem akcji i z któ
rego wynikają wszystkie dalsze fantastyczne zdarzenia zakof1-
czone podróżą na księżyc. 

Pan Twardowski był postacią historyczną. Wiadomo, że stu
diował w Wittemberdze i że przywiózł go do Krakowa biskup 
Franciszek Krasiński. Za jego też protekcją został Twar
dowski koniuszym na dworze króla Zygmunta Augusta. 

Pozostało nawet po czarnoksiężniku czarodziejskie zwier-



ciadło służące do wywoływania duchów, do dziś przechowywane 
w zakrystii kościoła parafialnego w Węgrowie. 

Faktów potwierdzonych znamy niewiele, reszta to już legenda 
powstała ze splotu baśni ludowych, wątków magicznych, de
monologii, wreszcie anegdot sowizdrzalskich z czasów polskiego 
renesansu, które z biegiem czasu przypisano Panu Twardowskie
mu. 

Wspomina Twardowskiego Łukasz Górnicki w swoim dziele 
Dworzanin Polski, a później Joachim Possel, przyboczny lekarz 
króla Zygmunta IIT, powtarza zasłyszaną legendę o wywoły

waniu ducha królowej Barbary. 

Skąpe to materiały, więcej szczegółów znajdujemy w ludo
wych klechdach, przysłowiach i bajkach. Wyłania się z nich 
zamaszysta postać szlachcica i zawadiaki, co to duszę diabłu 

sprzedał, aby dokonywać rzeczy cudownych, dziwacznych, 
niezwykłych, więcej przypominających figle żaków i scenerię ry
bałtowskiej komedii niż filozoficzną tragedię Doktora Jana 
Fausta. 

Twardowski, wcale nie podobny do swojego niemieckiego 

rówieśnika, staje się ulubionym tematem licznych dzieł lite
rackich, jednych utrzymanych w tonie legendy, innych, jak 
arcydzieło Mickiewicza- Pani Twardowska, żartobliwych. 

W tej zresztą balladzie diabeł nie dotrzymuje słowa i nie wy
wiązuje się z umowy uciekając przed Panią Twardowską. W kla
sycznym rozwiązaniu bajki Pan Twardowski zostaje przyła

pany w karczmie „Rzym" i uniesiony na księżyc. 

Zawsze mnie niepokoiła taka księżycowa pointa legendy, 
jaką zakończył swoje libretto Różycki. 

Diabeł niesie Twardowskiego w przestrzeń międzyplanetarną, 
zamiast pod ziemię, gdzie, jakby należało przypuszczać, znajduje 
się piekło. Twardowski słyszy nabożny śpiew dzieci i w myślach 
powraca do lat swojego niewinnego dzieciństwa. To wystar
cza w zupełności, aby diabeł skapitulował i pozostawił swoją 
ofiarę na srebrnym globie, gdzie zamieszkuje po dzień dzisiej
szy w aureoli gwiazd. 

Księżyc występuje dopiero w ostatniej scenie jak „deus ex 
machina", aby uchronić Twardowskiego od potępienia, staje się 
czymś, czy kimś ważnym dla dramaturgicznego rozwiązania 
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baletu, a przecież ten księżyc świeci nad sceną i nad scenicznym 
Krakowem już od pierwszej chwili, kiedy to Pan Twardowski 
układa w swojej pracowni astrologiczne horoskopy. 

Ta księżycowa tęsknota gwiazdomistrza, czy jak również 

zwano astrołgarza, winna stać się nicią, wiążącą początek i ko
niec księżycowej ballady. 

Niechże więc Pan Twardowski podpisując cyrograf zastrzeże 
sobie spełnienie ostatniego życzenia przez diabła, a tym życze
niem będzie podróż na księżyc. Jeśli okaże się, że diabeł nie 
ma władzy nad księżycem, to by znacznie uprościło piekielne 
konflikty finału legendy. 

Druga sprawa, którą przeanalizowałem czytając libretto 
Pana Twardowskiego, to zagadnienie demonologii. Naczelnym 
diabłem jest Mefisto, diabeł uczony, diabeł dworski, postać 

napewno zapożyczona z wzorów zachodnich. Ale poza tym 
mądrym niemieckim diabłem zjawia się na scenie cała gromada 
diabłów rodzimych. 

Tuwim wynotował czartowskie imiona, przezwiska i epitety 
w swojej książce pt. Czary i czarty polskie: Latawiec, Rozwód, 
Smółka, Dymek, Rozbój, Odmieniec, Wilkołak. 
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Do diabelskiej rodziny zaliczają się również leśni satyrowie, 
wodni tołpcowie, górne jędze, a wszyscy spotykają się na dia
belskim sejmie na Łysej Górze, czy na Krzemionkach pod Kra
kowem, gdzie odprawiają tańce i zabawy opodal groty Pana 
Twardowskiego. 

Niezbyt to groźne diabły, przekorne i swawolne jak wiatr, 
nie zawsze mądre, skoro, jak wiadomo z bajek ludowych, co 
chytrzejsza baba potrafiła je do roboty zapędzić, biedni krewni 
bóstw mitologii słowiańskiej, symbole przyrody ustrojone w rogi 
szatańskie. 

Spróbowałem tej całej diabelskiej rodzinie tańczącej w ko
palni Olkusza i na Krzemionkach przywrócić urzekające sło

wiańskie i pogańskie piękno. 

Dalej scena „Wschodu". Bajka wschodnia powiązała się z polską 
bajką ludową i naszą literaturą od renesansu aż po wiek XVIII. 

Polacy wędrowali do Stambułu, do Persji, do Ziemi Świętej, 
do dalekiej Indii i ze swoich wschodnich podróży przywieźli 
nie tylko formę kontusza, bogatą ornamentykę i skłonność do 



przepychu, ale przede wszystkim cudowne opowieści z tysiąca 

i jednej nocy. 
Nie dziwimy się więc peregrynacji Pana Twardowskiego do 

ogrodów królowej Wschodu. Musiał przecież zabłądzić tam 
jako prawdziwy szlachcic i romantyczny awanturnik. 

W libretcie Różyckiego ta scena jest rejestrem tańców wschod
nich i niewiele można było zdziałać jeśli chodzi o zmianę akcji. 
Umieściłem natomiast scenerię w Indii, żeby nieco odświeżyć 

konwencję dekoracji. 
Podjąłem również próbę stworzenia bardziej renesansowych 

ram dla scen Rynku, Wawelu i Karczmy. 
Wiek XVI był nie tylko wiekiem odrodzenia, był też wiekiem 

czarów, zabobonów i alchemii. To złoty wiek prozy, poezji 
i dramatu, a jednocześnie bezimiennej literatury sowizdrzalskiej, 
która powstała właśnie w Krakowie wśród żaków, klechów 
i rzemieślników. Żartobliwe i satyryczne sceny komedii rybał
towskiej ukazują prawdziwą, ciekawą stronę życia codziennego 
ulicy i Rynku Krakowskiego. Spotykają się w nich przekupki 
i żołnierze, lekkomyślne damy, uczeni i darmozjady, całe bo
gactwo różnorodnych typów. Nie wydawało mi się słuszne, 

aby w scenie Rynku Krakowskiego poprzestawać wyłącznie na 
stroju ludowym, nie licząc występów cygańsko-węgierskich 

i orszaku lajkonika. Starałem się pokazać pełniejszy obraz i za
prosiłem do tej baletowej zabawy na Rynku panów i lichwiarzy, 
szlachtę i mieszczan, a pod Sukiennicami przechadzają się damy, 
których portrety łatwo znajdziecie na stropie Senatorskiej sali 
na Wawelu. 

Wreszcie wielka scena wywoływania ducha królowej Barbary. 
Jako tło do tej sceny zaprojektowałem dziedziniec arkadowy 
na Wawelu. W tej to przecież scenerii renesansowej kolumnady 
rozgrywały się największe dramaty naszej bogatej historii i ta
kie właśnie ramy wydały mi się piękniejszym tłem do magicz
nego obrzędu niż jakakolwiek zamknięta przestrzeń komna
ty. 

Zmiany miejsca akcji podyktowała również ogromna skala 
sceny Teatru Wielkiego i jej techniczne możliwości. 

Pan Twardowski był pierwszym widowiskiem, którego próby 
rozpoczęto w odbudowującym się Teatrze. 

Już w nowym gmachu powstawały pierwsze makiety, deko
racje i kostiumy. 

Szkice scenariuszowe poprzez projekty malarskie i wszystkie 
pracownie realizatorskie stawały się realną rzeczywistością. 

Na bocznych scenach stawiano dekoracje, ale brak dystansu 
nie pozwalał nieraz ocenić ich proporcji. 

Dopiero kiedy na wózkach wjechały na scenę główną, kiedy 
dźwignęła się żelazna kurtyna, kiedy z głębi, z ~scenia, wjecha
ła na pierwszy plan scena obrotowa, kiedy ruszyły wreszcie 
potężne zapadnie i cała architektura Wawelu zaczęła zapadać 

się w podziemia, mogłem sprawdzić teoretyczne założenia plas
tycznej inscenizacji Pana Twardowskiego. 

JAN MARCIN SZANCER 
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Napis łaciński umieszczony na ramach zwierciadła Twardowskiego. Zwier-' 
ciadło to jest jedyną pamiątką po Twardowskim, której autentyczność nie 
ulega wątpliwości. Zachowało się ono do dnia dzisiejszego w zakrystii koś
cioła parafialnego w Węgrowie, koło Siedlec. 



LUDOMIR RózyCKI I STANISŁAW MISZCZYK NA PRÓBIE 

PANA TWARDOWSKIEGO W OPERZE ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU 1948 r.) 

I 
I 

ST ANISŁA w MISzczyK 

Moje realizacje baletu 
„Pan Twardowski'~ 

Ludomira Różyckiego poznałem w roku 1947. Pracowałem 

wówczas jako choreograf i kierownik baletu w Operze Śląskiej 
w Bytomiu. Mistrz Różycki zaproponow~J mi wystawienie 
swego baletu Pan Twardowski. Balet ten miał już ustaloną po
zycję, był wystawiany z ogromnym powodzeniem w 1921 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie i osiągnął ponad pięćset przed
stawień. Różnorodność form muzycznych, polskość i melo
dyjność muzyki oparta na bogactwie ludowego folkloru, ma
larskość i wyrazistość tematów oraz różnorodność form ta
necznych-klasycznych, charakterystycznych, narodowych-pobu
dzają fantazję i inwencję choreografa oraz umożliwiają wyżycie 
artystyczne solistów i zespołu baletowego. 

Pierwsza moja realizacja baletu Pan Twardowski miała miejsce 
dnia 8 kwietnia 1948 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu. Ogra
niczone możliwości sceniczne oraz ilościowo mały zespół ba
letowy nie pozwoliły mi zrealizować w pełni mojej wizji plastycz
nej, muszę jednak podkreślić, że kompozytor był z tej insceni
zacji bardzo zadowolony i serdecznie mi za nią podziękował. 

Balet osiągnął 75 przedstawień. Różycki współpracował ze mną 
w czasie prób, konsultując stronę muzyczną dzieła oraz udzie
lając mi cennych wskazówek i sugestii co do niektórych pomysłów 
scenicznych. Sam często przyjeżdżał na próby, mimo że już 

wtedy zdrowie mu nie dopisywało. 

Drugą moją wersją baletu Pan Twardowski był spektakl, który 
przygotowałem z okazji jubileuszu 50-lecia pracy .kompozy
torskiej Ludomira Różyckiego w Warszawie. Premiera odbyła się 
w Operze Warszawskiej w 1950 roku. Zostało wówczas przero
bione libretto. Balet kończył się wielką zabawą na Rynku Kra
kowskim, a nie jak w wersji pierwotnej, opartej na legendzie 



sceną z Panem Twardowskim na księżycu. Bardzo już scho
rowany kompozytor przybył na premierę do Warszawy. Po 
zakończeniu uroczystości jubileuszowych, na bankiecie wydanym 
na jego cześć, zapytał mnie: „Dlaczego Pan Twardowski nie 
znalazł się na księżycu?" Odpowiedziałem skonsternowany: 
„Poprawił się i woli pracować". - Takie różne koleje przecho
dził balet, mimo to jednak osiągnął pokaźną ilość 150 przedsta
wień, zanim zszedł z afisza w związku z przebudową Opery 
przy ul. Nowogrodzkiej. 

Trzecią wersję Pana Twardowskiego realizowałem ' -;6-;cież 
w Operze Warszawskiej - w 1956 roku. Była to inscenizacja, 
którą nazwałbym „udziwnioną". Otrzymałem bardzo skrótowe, 
oszczędne dekoracje i kostiumy. Po raz trzeci zacząłem więc 

szukać nowych rozwiązań. Z tej realizacji wyciągnąłem wniosek, 
że balet Pan Twardowski należy wystawiać z rozmachem i całym 
przepychem oprawy scenicznej . . Mojej trzeciej wersji baletu 
Różycki już nie zobaczył, ·zmarł w styczniu 1953 roku w Ka
towicach. 

W kilka lat później otrzymałem propozycję wystawienia Pana 
Twardowskiego w Operze Wrocławskiej. A więc już po raz czwarty 
komponowałem kształt sceniczny dzieła. Nauczony doświad

czeniem poprzednich realizacji, zrobiłem inscenizację bajkowo
fantastyczną, podobną do baletu wystawionego w Operze Śląskiej 
w Bytomiu. Premiera odbyła się w lipcu 1962 roku w Operze 
Wrocławskiej. Na premierze obecna była żona kompozytora, 
autorka ~ibretta, Stefania Różycka. Gratulując mi powiedziała: 
„Ten Twardowski to jeszcze nie koniec. Pan powinien wystawić 
ten balet w nowym Teatrze Wielkim w Warszawie". Wydawało 
mi się to wówczas bardzo odległe. A jednak słowa te sprawdziły 
się. Zupełnie nieoczekiwanie Dyrekcja Teatru Wielkiego w War
szawie zaproponowała mi wystawienie baletu Pan Twardowski 
na otwarcie tej największej sceny operowej w Polsce. 

Obecnie więc zrealizowałem piątą wersję baletu Różyckiego. 
Mimo doświadczeń zdobytych przy poprzednich inscenizacjach, 
nie po wtórzyłem dawnych układów, dałem tancerzom n.owe 
zadania choreograficzne. Duża scena, wyposażona w nowoczesne 
urządzenia techniczne, dała mi możność zastosowania nowych 
pomysłów. Chcąc wykorzystać scenę obrotową postanowiłem 

prowadzić akcję i taniec podczas pełnych obrotów sceny. Wy
daje mi się, że jest to eksperyment nie stosowany dotychczas. 

Baśniowość i fantastyka tematu - z Panem Twardowskim 
na księżycu - oraz maksymalne roztańczenie całości dominują 
w najnowszej mojej realjzacji tego narodowego polskiego ba
letu. 

STANISŁAW MISZCZYK 



... Tak-że mówiąc to to, to~ owo, przyszli w rozmowie do c::ar

noksięstwa. I jął ów, komu to czarnoksięstwo tak barzo smako

wa/o, wychwalać tę naukę powiedając, iż na świecie nie mas;; 11ad 

nię, a żałując tego, że się na ten czas nie urodzi/, kiedy jej w kra

kowskich szko/ach jawnie uczono. A ten sluclzając powiedzial: 

„Co byś dal, kiedyby się kto obrał, a chciał cie jej naucz;'Ć?" 

A ów zasię rzeki: ,,Dalbych - prawi - sto i drugie zlotyclz. ba 

i dalej by mię wyciągnął". Odpowiedział ten: „Kiel(rbyś to zifrić 

clzcial a by/ tajem11ym, powiedzialbych ja tobie o jednym, który 

sie u Twardowskiego uczy/ i tak wiele, jako 011 umiał. 11111ie, i jest 

go z to, że cie nauczyć może". Hnet ów na Bóg .:'.ywy przysiąg/ 

i dal rękę, obiecując poczciwym słowem nikomu na świącie o tym 

11ie powiedzieć ani takiego człowieka wydać. „A to ja - prawi -

uczeń TwardOli;skiego, więcej niż mnimasz nauczyć cię mogę jedno 

mi zdzierż slo1i·o, jakoś obieca/ ... 

Łukasz Górnicki - „Dworzanin polski" (1566) 
Księga wtóra - fragment 



ZYGMUN'J TOKARSKI W ROLI;I'WARDOWSKIEGO 

STANISŁAW ŻELECHOWSKI 

„Pan Twardowski'"' 

w kraju i za granicą 

Wydaje się, że nikt nie kwestionował nigdy naszych szcze
gólnych predyspozycji do tańca, zwłaszcza do tańca ludowego, 
który jak wiadomo należy do najbogatszych w Europie pod 
względem melodycznym i rytmicznym. 

Dlaczego więc tak długo nie mieliśmy rdzennie polskiego 
baletu, skomponowanego przez polskiego kompozytora? Dla
czego dopiero w pierwszej połowie XX wieku zwrócono uwagę 
na potrzebę stworzenia baletu polskiego, którego charakter 
miałby świadczyć o wielkich tradycjach tanecznych naszego 
narodu? 

Wyjaśnienie tego zj~wiska wydaje się proste: w interesie 
zaborców leżało unicestwienie wszystkiego, co miało jakikol
wiek związek z polską kulturą narodową . . 

Wystarczy . sięgnąć do historii opery po}skiej, wspomnieć 

tarapaty Kurpińskiego, Moniuszki, wystarczy prześledzić losy 
wielkich polskich śpiewaków owego czasu, jak Teodozja Fri
derici-Jakowicka, którą specjalny ukaz prezesa-generała zmusza 
do opuszczenia kraju, czy Władysław Mierzwiński, ubóstwiany 
przez Europę tenor, który umarł jako portier Grand Hotelu 
w Paryżu. 

Jedynie uchyloną furtkę miał balet (zresztą bardzo nędzny 

i „internacjonalny"), ponieważ carscy oficerowie nie mogli żyć 

bez tego rodzaju rozrywki. A jednak, mimo usiłowań cenzorów, 
Wirgiliusz Callori, spolonizowany Włoch, znakomity baletmistrz, 
wystawił dnia 6 czerwca 1874 r. Pana Twardowskiego Adolfa 
Sonnenfelda. Sukces był ogromny, ponieważ do widzów po raz 
pierwszy od wielu lat dotarła prawdziwa polska sztuka, p0lska 



PIOTR ZAJLICH W ROLI DIABLA 

legenda ubrana w czamary i kontusze, przepasana słuckimi 

pasamj, tańcząca w rytmie narodowych mazurków i krakowiaków. 

W ciągu kilkunastu lat Pan Twardowski Sonnenfelda osiągnął 
cyfrę ponad czterystu przedstawień, wystawiany dalej na po
czątku XX wieku nie był już w ogóle opatrywany kolejnymi 
numerami. W 1915 roku tańczy go Halina Szmolcówna z Mi
chałem Kuleszą. Niemniej jednak odzywają się głosy krytyczne 
dotyczące muzyki Sonnenfelda, który odegrał już swoją 

rolę. Społeczeństwo domaga się napisania muzyki bardziej 
zgodnej pod względem artystycznym z duchem nowych cza
sów. 

I oto wydarzyły się sprzyjające okoliczności dla stworzenia 
baletu prawdziwie polskiego, prawdziwie narodowego pod 
względem formy i treści. Złożyły się na to aż cztery decydujące 
momenty: doskonały zespół baletowy, świetny dyrektor Teatru 
Wielkiego, jeden z największych scenografów polskich oraz ... 
kompozytor. 

Znakomici soliści baletu pozostający w stałych kontaktach 
z Fokinem i Diagilewem, jak Piotr Zajlich, Halina Szmolcówna, 
frena Szymańska, Zygmunt Dąbrowski i inni, wprowadzili do 
teatru wielki repertuar i ze sceny „powiało" Europą. Emil Mły
narski, uczeń Leopolda Auera i Anatola Liadowa, kompozytor 
i dyrygent wielkiej rangi, ówczesny dyrektor Teatru Wielkiego 
wiedział czego oczekuje społeczeństwo od jedynej placówki 
kulturalnej tej miary w Polsce. Wincenty Drabik - uczeń Wys
piańskiego, Mehoffera i Stanisławskiego - który potrafił na-

PAN TWARDOWSKf W WARSZAWSKIM TEATRZE WIELKIM (1921) 

WSC/lÓD - SCENA ZBIOROWA 



pełnić scenę orgią barw, fantastyki, śmiałością mocnej faktury 
i wspaniałego monumentalizmu, tak bardzo jednak odległego 

od przytłaczającej ekspresji, wydawał się zrządzeniem losu 
dla Teatru Wielkiego. I wreszcie kompozytor, młody Ludomir 
Różycki, współtwórca grupy Młoda Polska, który ma już za 
sobą takie poważne osiągnięcia jak poemat symfoniczny Bo
leslaw Śmiały (później powstała opera pod tym tytułem), opery 
Meduza oraz Eros i Psyche według Żuławskiego. Z inicjatywy 
Emila Młynarskiego, z którym żył w wielkiej przyjaźni, Różycki 
przystępuje do pracy nad Panem Twardowskim w oparciu o żródła 
ludowe z zakresu melodyki, rytmiki oraz harmoniki. Wreszcie 
po wielu retuszach, zmianach poszczególnych fragmentów, 
przy wybitnej współpracy Piotra Zajlicha i Wincentego Drabika 
oraz żony kompozytora Stefanii Różyckiej, powstało dzieło, które 
w ciągu kilku lat zrobiło wielką karierę na scenach Europy. 

Premiera Pana Twardowskiego odbyła się dnia 9 maja 1921 r. 
na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. 

Mimo dużego kredytu zaufania i życzliwości społeczeństwa 

w ezasie prac przygotowawczych baletu, nikt nie spodziewał 

się, że to, co zobaczono na scenie, będzie tak wielkie i tak fascy
nujące. Wszystkie elementy stanowiły idealną całość; muzyka 
oszczędna w środkach, w miarę tradycyjna, monumentalna 
scenografia Drabika oraz niezwykle utalentowani artyści ba
letu - wszystko to złożyło się na jedyny w swoim rodzaju obraz 
artystyczny Pana Twardowskiego. Całość poprowadził zasłu

żony dla polskiej kultury muzycznej, niejako współtwórca Pana 
Twardowskiego, Emil Młynarski, o którym Różycki powiedział, 
że bez jego pomocy nie napisałby tego baletu. 

Kurier Poranny w przeddzień premiery tak anonsuje to wy
darzenie: „Jutro premiera niezwykła: balet polski. Znakomity 
twórca Erosa i Psyche („.) p. Ludomir Różycki napisał muzykę 
do baletu pt. Pan Twardowski. Tańce ułożył p. Zajlich. Tło de
koracyjne i przepych kostiumowy stworzył nieporównany p. Win
centy Drabik. Najczarowniejsza mistrzyni sztuki tanecznej p. Ha
lina Szmolcówna oczywiście bierze wybitny udział w przed
stawieniu nowego polskiego baletu. Wystawa kosztuje podobno 
dwanaście milionów marek. ' ' 

Bezpośrednio po premierze znajdujemy w Kurierze Warszawskim 
następującą ocenę: „Nikt zapewne spośród współczesnych kom
pozytorów nie jest bardziej powolany do zilustrowania bajki 

PAN TWARDOWSKI W WARSZAWSKIM TEATRZE WIELKIM (1921) 

HALINA SZMOLCÓWNA I ZYGMUNT DĄBROWSKij,W OBRAZIE WSCHÓD 

scenicznej, jak Ludomir Różycki. W jego talencie muzycznym 
tkwią właśnie niezbędne do tego pierwiastki: poczucie sceny, 
psychologii teatru, owa „dekoracyjność" malarstwa muzycznego 
polegająca raczej na działaniu za pomocą silnych barw i peł

nych rozmachu linii, niż na dokładności rysunku i subtelnego 
wycieniowania, troszcząca się raczej o wywołanie ogólnego 



nastroju, dostosowanego do sytuacji, niż o sam materiał i wy
zyskanie go za pomocą rytmiki, harmonii, kontrapunktu lub 
przeróbki tematycznej. Pan Twardowski został wystawiony z dawno 
niewidzianym na scenie Teatru Wielkiego przepychem. Za współ
twórcę tego dzieła można śmiało uważać p. Drabika, którego 
niepowszedni talent nieraz już mieliśmy okazję podziwiać, który 
jednak w inscenizacji Twardowskiego znalazł niezwykłe pole 
dla swej bogatej fantazji i umiał ją w bajeczny sposób wyzys
kać". 

Z dosyć zagmatwanej recenzji wynika, że już wtedy spostrzeżono 
w muzyce Różyckiego pewne odchylenia od stereotypów, które 
dzisiaj stają się jasne z uwagi na ówczesną działalność Stra
wińskiego i Diagilewa. 

Premiera nowego dzieła była oceniona pozytywnie przez 
większość krytyki, entuzjastycznie przez publiczność polską, · 

. która aochowała zresztą wierności Panu Twardowskiemu aż 

po dzień dzisiejszy. 
Dowodem tego jest notatka z Gazety Warszawskiej z dnia 

10 maja 1921 r. ,,Pan Twardowski - balet Ludomira Różyckiego 
wykonany został wczoraj po raz pierwszy na scenie Teatru Wiel
kiego i doznał gorącego przyjęcia. Wywoływano autora oraz 
p. Drabika, twórcę wspaniałych dekoracji. Czyż trzeba dodawać, 
że dyrektor Młynarski jało kapelmistrz przygotował i prze
prowadził muzyczną stronę dzieła z największą perfekcją, o ja
kiej kompozytor może zamarzyć''. 

Kurier Poranny z dnia 10.V.1921 r. ocenia ów fakt jeszcze. 
lepiej. „Premiera wczorajsza jest w krainie baletu warszawskiego 
zjawiskiem niezwykłym. Wynieśliśmy wrażenie jak gdyby cały 

poziom naszej sztuki baletowej wzniósł się o piętro wyżej. Wi
downia Teatru wzbudzała podziw świetnością przypominającą 

największe sceny Europy. Bajkowe nastroje zmieniały się raz 
po raz w kontrastach przedziwnych jak we śnie czarownym, 
coraz bardziej niespodziewane i wspaniałe. Bądźmy spra
wiedliwi, to nagłe i silne wstrząśnięcie estetyczne zawdzięczamy 
w pierwszej linii artyście z bożej łaski p. W. Drabikowi" (Ro). 

Jednakże pan „Ro" z Kuriera Porannego, wyraźnie zazdrosz
cząc powodzenia Różyckiemu, nie tylko nie wymienia nazwiska 
kompozytora, ale już w dwa dni później nie wytrzymuje i pisze: 
„W Panu Twardowskim muzyka - po za tematami ludowymi 
jakby przemocą wtłoczonymi do żywotów obcych nie ma w so-

bie ducha polskości". „Ro" powołuje się na muzykę Chopina, 
„który wsłuchiwał się od dziecka w szmery mazowieckiej sośniny, 
w szumy · falującego zboża( ... ) w rozległe równiny, linią ciemnych 
lasów zamknięte na horyzoncie'' ... 

Ostra krytyka nie ominęła również Wincentego Drabika. 
Artykuł W. Jastrzębca w Gońcu Teatralnym i Sportowym z dnia 
26.V.1921 r. (co za skojarzenia końsko-artystyczne!).po dyplo
matycznym wstępie, podkreślającym zasługi Drabika dla polskiej 
scenografii, nie zostawia suchej nitki na projektodawcy deko
racji Pana Twardowskiego, wysuwając zarzut, że właśnie sceno
grafia zabija balet pod każdym względem. 

Sukces artystyczny Pana Twardowskiego miał miejsce w czasie, 
kiedy sytuacja ekonomiczna i polityczna Polski była katastro
falna, społeczeństwo przeżywało największą inflację w dziejach, 
a walka o Śląsk nabierała cech tragedii narodowej. W ówczesnej 
prasie ukazują się alarmujące informacje: „Reichswehra jedzie 
z Berlina na Śląsk, żołnierze w stalowych hełmach, udekorowani 
kwiatami śpiewają na polskiej .ziemi „Wacht am Rhein". Toczą 
się jeszcze walki Powstańców Śląskich o Koźle i Kluczbork". 
Trudno o bardziej niesprzyjające okoliczności dla formowania 
się nowej sztuki. 

W realizacji Pana Twardowskiego b!ało udział ponad 300 osób, 
w tym cały zespół baletowy Teatru Wielkiego, zespół dziecięcy 
szkoły baletowej, artyści śpiewacy i chór dziecięcy. Jak wielkim 
powodzeniem cieszył się wśród społeczeństwa polskiego Pan 
Twardowski może świadczyć fakt, że nie schodził on ze sceny 
Teatru Wielkiego aż do lI-ej wojny światowej, przekraczając 

cyfrę 500 przedstawień. W okresie międzywojennym tylko Teatr 
Wielki w Poznaniu (decydowały warunki sceniczne) pokusił się 

o wystawienie Pana Twardowskiego. Premiera odbyła się 

11 września 1929 r. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej. 
Główne role kreowali: Maksymilian Statkiewicz (Twardowski), 
Lucjan Chrzanowski (Diabeł), Zofia Grabowska (Odaliska) 
i Irena Jedyńska (Władczyni Wschodu). 

Scenografia była dziełem Stanisława Jarockiego, kierownictwo 
muzyczne spoczywało w rękach Zygmunta Wojciechowskiego, 
znakomitego pianisty i dyrygenta, obecnie profesora WSM 
w Poznaniu. Choreografia Maksymiliana Statkiewicza, wielo
letniego członka zespołu Diagilewa, dawała gwarancję udanej 



premiery. I rzeczywiście sukces był ogromny, publiczność z wiel
kim aplau;em przyjęła kompozytora, jego dzieło i wykonawców. 

Krytyka była nieco bardziej wstrzemi~źliwa i zarzucała R0-
życkiemu spłycenie problematyki przy pomo"y tradycjonalnych 
środków muzycznych. Zdajem~ sobi '." jednakże sprawę, że taka 
ocena dzieła wynikała z innej płaszczyzny estetycznej, w której 
na pierwszy plan wysuwał się problem pretekstu folklorystycz
nego jako wdzięcznego tematu do ewolucji metrorytmicznej 
i harmonicznej. Różycki nie miał ambicji absolutnie nowatorskich 
i tworzył muzykę z myślą o szerokich masach publiczności. Jego 
wcześniejsze utwory symfoniczne są pisane innym językiem, 

a układ elementów muzycznych świadczy dobitnie o tym, że 

miał on w dziedzinie muzyki współczesnej najwięcej do powie
dzenia obok Szymanowskiego. Dlatego zarzuty np. Stanisława 

Wiechowicza w „Kurierze Poznańskim" w dwa dni P<' pre
mierze nie wydają się w pełni uzasadnione. 

Dzięki licznym kontaktom zagranicznym Różyckiego, udało 

się zainteresować Twardowskim firmę wydawniczą Wilhelma 
Hansena oraz intendenta Królewskiego Teatru Brockenhus
Schacka w Kopenhadze. Pertraktacje i konsultacje trwały 2 lata 
i wreszcie w rok po wydaniu partytury orkiestrowej i wyciągu 
fortepianowego (zadedykowanych Emilowi Młynarskiemu), dnia 
9 grudnia 1924 roku odbyła się premiera Pana Twardowskiego 
w 'Danii. Rezultaty pomyślnej współpracy wybitnego duńskiego 
baletmistrza Gustawa Uhlendorffa z Piotrem Zajlichem dały 

znać o sobie w tej pierwszej zagranicznej premierze baletu. Dla 
spokojnych Duńczyków Pan Twardowski był właściwie egzotyką 
„dalekiego Wschodu". Pragnąc „zbliżyć" dzieło do widzów 
duńskich, Uhlendorff poczynił pewne zmiany. I tak Barbara 
Radziwiłłówna umierała i zmartwychwstawała przy pomocy 
diabła w obecności króla, mistrz Twardowski prawie ciągle 

i wszędzie tańczył, a w scenie przed karczmą „Rzym" tancerka 
wykonywała popularnego już w Europie walca z opery Casa
nova. Główne postacie były kreowane przez najlepsze siły ba
letowe Królewskiego Teatru: Gustaw Uhlendorff, reżyser i cho
reograf, tańczył Twardowskiego, Richard Jensen wystąpił w roli 
Diabła, Ulla Poulsen i Jon Andersen byli świetnymi narzeczo
nymi w chłopskim weselu, Elna Jorgen-Jensen tańczyła Oda-• 
liskę i Krasawicę. Dekoracje i kostiumy zaprojektował Paul 
Nielsen, nad realizacją muzyczną czuwał Georg Hoeberg. Pre-

miera duńska, dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu 
zespołu baletowego oraz najbardziej nowoczesnej w Europie 
aparaturz~ technicznej, stała się wielkim wydarzeniem artystycz
nym sezonu. Jak w poprzednich wypadkach, publiczność była 

oczarowana, a krytycy kręcili nosami zarzucając Różyckiemu 

staroświeckość. I tym razem, z uwagi na odmienne kryteria 
estetyczne, nie mogło dojść do porozumienia. Tak czy inaczej 
był to przede wszystkim nie tylko sukces artystyczny Różyckiego, 
ale i sukces muzyki polskiej, która powoli zaczęła wkraczać na 
sceny teatrów europejskich. 

Już w kilka miesięcy później, bo 8 lipca 1925 roku, odbyła 
się druga premiera zagraniczna baletu Różyckie.go na scenie 
Teatru Narodowego w Pradze. Wiadomo, że Pan Twardowski 
od początków swego powstania miał zarówno gorących prze
ciwników, jak i entuzjastów. Otóż w Pradze znalazł się Polak, 
Szymborski, znakomity tancerz, uczeń warszawskiej szkoły 

baletowej, członek zespołów rosyjskich, zaangażowany do Ty
flisu i Odessy. W roku 1922 był choreografem w Warszawie, 
a później został zaangażowany do Teatru Narodowego w Pra
dze. Tutaj , jako Remislav Remislavsky, wraz ze znakomitą 

rosyjską tancerką Jelizawetą Nikolską przygotował premierę 

baletu Różyckiego. Wystąpił w roli Twardowskiego. Władczynię 
Wschodu kreowała Nikolska. Dalsza obsada: Emanuel Fami
ra (Diabeł), Jan Fifka (Król), Luiza Cerna (Odaliska), Helena 
Stepankova (Bogini Górnictwa) i in. Scenografia była dziełem 
Józefa M. Gottlieba, całość pod względem muzycznym prowa
dził Rudolf Chmelicek. 

Hubert Dależil (Ceske S/ovo 10.VIl.1925) podkreśla wa-
lory ludowe i narodowe Pana Twardowskiego, wspólną więź 

etniczną narodów polskiego i czeskiego, zwraca uwagę na inte
resującą stylizację folkloru polskiego w utworze Różyckiego. 

Ocenia dodatnio inscenizację i choreografię Remislavsky'ego 
(Szymborskiego), która przy doskonałej scenografii Gottlieba 
zajaśniała pełnym blaskiem. 

Pravo Lidu (10.VIl.1925) zaznacza, że balet Różyckiego nie 
ma aspiracji modernistycznych, ale podkreśla jego walory pod 
względem melodycznym, rytmiki tanecznej oraz mistrzostwa 
instrumentacji i kolorystyki dźwiękowej. 

Lidove Noviny (11.VII.1925), których redaktorem był Karol 
Capek, również wysoko oceniają twórczość Różyckiego, 
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zaznaczając jednak, że jest to nieco odmienna linia od poszu
kiwań Szymanowskiego. Wszystkie recenzje podkreślają, że Ró
życki był obecny na premierze i został entuzjastycznie przyjęty 

przez czeską publiczność. 
Pan Twardowski utrzymał się w repertuarze Narodniego 

Divadla do 1938 r. i osiągnął 50 przedstawień. 
Druga premiera odbyła się w Brnie dnia 1 marca 1926 r. 

Realizacja inscenizacyjna i choreograficzna pod kierunkiem 
Jaroslava Hladika (osobiście kreował Twardowskiego) wypadła 
według oceny prasy - bardzo dobrze. Świetny tancerz z ze-

społu Diagilewa, znany na wielu scenach Europy oraz Ameryki, 
Ivo Vana-Psota, wystąpił w roli Diabła, role kobiece wykonywała 
Anda Manarikova, scenografię przygotował Cenek Jendl, or
kiestrę prowadził znakomity muzyk Zdenek Chalabala, znany 
później z doskonałych nagrań operowych i symfonicznych. 
Lidove Noviny z dnia 3 marca podkreśliły strony dodatnie mu
zyki Różyckiego, ale krytyk zdobył się na umieszczenie autora 
Pana Twardowskiego między Ryszardem Straussem a Gustawem 
Charpentierem. Ten dosyć ryzykowny mariaż należy również 

rozumieć jako nieporozumienie w płaszczyźnie dwóch różnych 
programów estetycznych. Kilka miesięcy wcześniej (25.X.II.1925 r.) 
odbyła się premiera Pana Twardowskiego w Zagrzebiu. Jugo
sławia postawiła sobie za cel zapoznanie swojego społeczeństwa 
z tradycjami sztuki ogólnosłowiańskiej, a balet Różyckiego był 
specjalnie do tego predestynowany. Entuzjastką dzieła naszego 
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kompozytora na terenie Chorwacji okazała się Margareta Fro
man, tancerka baletu rosyjskiego, znakomicie zorientowana 
w sytuacji baletów słowiańskich na terenie Europy. Główne 

role kobiece kreowała Margareta Frcman, która spektakl insce
nizowała (reżyseria i choreografia), Marko Vuskovic tańczył 

Twardowskiego, Maksymilian Froman wystąpił w roli Diabła. 

Scenografię opracował Vasilij M. Ulianiscev, a kierownictwo 
muzyczne powierzono znanemu kompozytorowi i dyrygentowi 
serbskiemu Kresimirowi Baranovifowi. Pan Twardowski na scenie 
Teatru Narodowego w Zagrzebiu spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem publiczności oraz z pozytywną oceną krytyki. 

Pan Twardowski widać przypadł do smaku Czechosłowakom, 
bo już w 1928 r. odbyło się premierowe przedstawienie baletu 
w Morawskiej Ostrawie. Interesujący dla nas jest fakt, że 

jedno z przedstawień (6 ml!ja) polskiego baletu miało charakter 
szczególnie uroczysty, ponieważ Słowacy uczcili nim 137 
rocznicę ogło3zenia Konstytucji Trzeciego Maja. Balet miał 

wielkie powodzenie i długo nie schodził z repertuaru. Insceni
zacja i choreografia Lorisa Relsky'ego, który przed rokiem 
przybył z Teatru Narodowego w Pradze, zasadniczo nie odbie
gała od głównych założeń Remislavsky'ego (Szymborskiego), 
tym bardziej że scenografię przygotował Józef M. Gottlieb, 
znany nam z premiery w Pradze w 1925 r. Dyrygentem orkiestry 
był Bohdan Halik, ceniony dyrygent zespołów symfonicznych 
na terenie kraju. 

I jeszcze jedna premiera, tym razem w Teatrze Narodowym 
w Bratysławie dnia 25 marca 1933 r. Recenzja .Ivana Balio (Dzien
nik Slmracki 4.IV.1933) utrzymana jest w bardzo życzliwym 

tonie i podkreśla walory muzyki Różyckiego, którego Balio 
stawi?. obok Szymanowskiego. Choreografia była nastawiona 
wybitnie na wykonanie charakterystyczne w połączeniu z wyso
kim kunsztem ewolucyjno-akrobatycznym, w którym szczególnie 
celowali Viktor Jassik (Pan Twardowski) i Ella Fuchsova. Przed
stawienie reżyserował Vaclav Polacek, znany jako świetny wy
konawca ról komicznych. On również brał udział w egzotycznych 
scenach b:iletu. Dekoracje Józefa M. Gottlieba zostały spro
wadzone z praskiej premiery Pana Twardowskiego w 1925 r. 
Orkiestrę prowadził znakomity kompozytor i dyrygent Zdenek 
Folprecht. Ostatnia premiera Pana Twardowskiego na terenie 
Czechosłowacji miała miejsce dnia 12 m::i.rca 1949 r. w Ołomuńcu. 

Mało wiemy o tej premierze. Wiadomo tylko, że balet zreali
zowano wedł~!. choreografii Bohuslava Relsky'ego, scenografię 
~rzygotował Jm Prohaska, a w rolach głównych wystąpili: Bo
ns Slovak (Twardowski) i Wiktor Vallo (Diabeł). 

* * * 

Po drugiej wojnie światowej Europa wkroczyła zdecydowanie na 
tory now~j konwencji estetycznej. Nic też dziwnego, że charakte
rystyczn~ i tra~ycyjny balet, jakim jest „Pan Twardowski" z ca
łym swoim ~rogramem ludowo-narodowym, nie wchodził w ogóle 
w rachubę Jako pozycja repertuarowa na scenach międzynaro
dowych. 

Her1?ann .Abendrot~, znakomity dyrygent niemiecki, siedząc 
na widowrn w czasie warszawskiego przedstawienia Pana 
T_wardm~skiego zapytał zniecierpliwiony: „Czy Polska naprawdę 
me ma .mnego b~let~ ~rócz Pana Twardowskiego?". Pytanie było 
w pełm uspraw1edhwwne, ponieważ balet został tak świetnie 
'.'p~psuty" ~zg~dnie z wymogami konwe11cji ideologicznej), 
~e Jego reahzacJa była po prostu parodią oryginału. Niemniej 
Jedna~ w Polsc~ po~ojennej nastała moda na Pana Twardowskiego. 
Zawazyły tutaj zarowno tradycje wykonawcze baletu, jak i wy
godny ,b'.ak ryzyka repertuarowego z punktu widzenia „współ
czesnosc1 ". 

Do realizacji tego planu przystąpiła pierwsza Opera śląska 
w Bytomiu, dnia 10 kwietnia 1948 r. 

Je~zy Gache (Ruch Muzyczny Nr 12, 1948 r.) tak oto pisze: 
'.,Du~ym powodzeniem cieszy się obecnie balet Ludomira Ró
zyckiego, doskonale przygotowany przez baletmistrza St. Misz
czyka i kapelmistrza J. Silicha, rwący oczy szeregiem przepięk
nych scen, obrazów pełnych kolorytu, na tle świateł, barw i mo
ty"".ó': lud?wych mieniących się przepychem. Wspaniałe deko
racje. I stroje są projektem artystycznym malarza prof. St. Ja
rockiego". 



Biorąc pod uwagę młodość choreografa, niezbyt przygoto
wany pod względem technicznym młody zespół oraz bardzo 
skromne warunki sceniczne, zdajemy sobie sprawę, że krytyk 
ocenił to pierwsze przedstawienie Pana Twardowskiego na wy
rost, gościnnie i po polsku. Mimo to wysiłek zespołu baletowego 
Opery Śląskiej był bardzo wielki, tym większy, że balet opierał 
się na realizacji spektaklu premierowego z roku 1921. 

W tym pierwszym powojennym przedstawieniu udział wzięli 

następujący soliści: Eugeniusz Koziarski (Twardowski), Witold 
Borkowski (Diabeł), Olga Glinkówna i Barbara Karczmare
wicz (Królowa Podziemi, Władczyni Wschodu i Krasawica) 
oraz Maria Mikuszewska (Twardowska). 

Dnia 12 kwietnia 1949 r. Opera Śląska wznowiła balet Różyckie
go na scenie Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach. 

Z okazji 50-lecia pracy twórczej Ludomira Różyckiego, Sta
nisław Miszczyk wystawił Pana Twardowskiego na scenie Opery 
Warszawskiej. 

Aby wyjść jakoś z metafizycznej i demonologicznej ideologii 
libretta i pogodzić Pana Twardowskiego ze współczesną rzeczy
wistością, postanowiono odpowiednio spreparować tę postać 

według realistycznego modułu i takiego cudu kazano dokonać 
Jerzemu Waldorffowi. Mimo wielkich starań, nawet Waldorffowi 
nie udało się dokonać operacji Pana Twardowskiego przy pomocy 
kanonizacji Pani Twardowskiej. 
Główną rolę w tym balecie gra alkohol, którym Twardowski 

upija się do nieprzytomności i śpi, śniąc o przygodach, które 
Zenobiusz Strzelecki, ograniczony wymaganiami ówczesnej impli
fikacji ideologicznej, każe mu przeżywać na tle realistycznych 
dekoracji stylizowanych na XVII wiek. Mimo pewnych dowcip
nych rozwiązań (np. wejście Twardowskiego i Diabła w perski 
arras), przedstawienie było niezl;>yt udane. Dla celów doku
mentacyjnych podajemy najważniejszych wykonawców: Feliks 
Parnell (Twardowski), Zbigniew Kiliński (Diabeł), Olga Glin
kówna (Najpiękniejsza kobieta), Sabina Szatkowska (Nubijska 
tancerka i Krasawica), Stanisława Selmówna (Panna najpiękniej
sza), Halina Baurska (Panna najmądrzejsza), Halina Macu
lewicz (Ostatnia Kusicielka) oraz Stanisław Miszczyk, który 
sporadycznie występował w roli Twardowskiego. Kierownictwo 
muzyczne sprawował Zdzisław Górzyński, dyrygował Olgierd 
Straszyński. 

PAN TWARDOWSKI W OPERZE ŚLĄSKIEJ.JW BYTOMIU (1948 r. 
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29 kwietnia 1953 r. Zygmunt Patkowski wprowadził na 
scenę . Op~ry . Wrooławskiej Pana Twardowskiego z pewnymi 
modyf1kacpm1; usunął niejako w cień postać Diabła na
tomiast „uaktywnił" Twardowskiego, a niektóre tańce' cha
rakterystyczne wyeliminował na rzecz klasyki w stylu Minkusa 
i ~.elibes'a. Henryk Tomaszewski tańczył w roli Diabła, Maksy
mil1'.111 Mróz wystąpił w roli Twardowskiego, Najpiękniejszą 
kobietę kreowała Henryka Stankiewicz, Ałła Laskowska tań
czyła .Panią Twardow~ką. Stefan Janasik zaprojektował najlepszą 
powojenną scenografię do Pana Twardowskiego, kierownictwo 
muzyczne było bardzo starannie przygotowane przez Stanisława 
Michaleka. Pan Twardowski, mimo pewnych braków natury 



technicznej oraz niezbyt przygotowa~ego zespołu baletowego, 
cieszył się ogromnym powodzeniem publiczności śląskiej, która 
po raz pierwszy po wojnie miała możność zobaczenia baletu 
polskiego w całym bogactwie muzyki i tańca. 

Gd9.ńsk, dnia 3 czerwca 1954 r. Młoda i ambitna artystka 
Janina Jarzynówna-Sobczak postanowiła wystawić Pana Twar
dowskiego jako pewnego rodzaju próbę unowocześnienia idei 
choreograficznej , zrealizowanej przy pomocy tradycjonalnych 
środków. Był to jedyny dotąd „naukowy" Pan Twardowski 
w Polsce. Przypominał doktora Faustusa poszukującego prawdy 
w wiedzy. To dziwne, ale ilekroć ktoś usiłuje dokonać zmian, 
proponując nowe opracowanie libretta, Pan Twardowski jest z tego 
niezadowolony i płata figle. Balet w wydaniu gdańskim, mimo 
pewnego załamania „ideowo-treściowego", był wielkim wyda
rzeniem w życiu artystycznym Wybrzeża. W roli młodego 

Twardowskiego wystąpił Roman Szymczak, Rajmund Sobie
siak kreował postać Diabła, w pozostałych rolach wystąpili -
Zygmunt Jasman, Zygmunt Kamiński, Mieczysław Morawski i inni. 
Role kobiece odtwarzały - Stanisława Selmówna i Krystyna 
Gruszkówna. Udaną scenografię i kostiumy zrealizowali -
Alicja Bobowska, Anna Lecewicz (kostiun:iy), Janusz Tartyłło 

i Wojciech Sieciński (dekoracje). Stronę muzyczną powierzono 
Kazimierzowi Wiłkomirskiemu i Zdzisławowi Bytnarowi. 

Poznań, 27 października 1955 r. Był to najbardziej bajeczny 
Pan Twardowski zrealizowany dotychczas po wojnie. Przede 
wszystkim Parnell postanowił wprowadzić w czyn swój program 
estetyczny, którym kierował się w Harnasiach Szymanowskiego, 
gdzie „muzyka jest odskocznią do wywołania właściwego nastro
ju". W ten sposób balet Różyckiego zyskawszy na „impresjo
niźmie", stracił na autentyźmie. Pameli rozbudował spektakl 
do ogromnych rozmjarów i wysunął na plan pierwszy postacie 
drugoplanowe, dodając nieistniejące w autentycznym libretcie 
epizody. W ten sposób Pan Twardowski zamienił się w wielkie, 
historyczne tableau baletowe, przypominające Panoramę Ra
cławicką. 

Podobnie jak w wykonaniu wrocławskim, postać Diabła (Konrad 
Drzewiecki) została potraktowana marginesowo. Parnell wy
konywał rolę starego Twardowskiego, natomiast młodego tań
czył Bohusław Stańczak. Panią Twardowską a la grotesque 
wcielał Eugeniusz Kowalczyk. W rolach kobiecych wystąpiły: 
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Teresa Kujawa, Barbara Karczmarewicz i Helena Lupówna. 
Spektakl poznański obfitował w wiele „ewenementów" insceni
zacyjnych, jak sabat na Łysej Górze i podpisywanie cyrografu 
w porywistych pas, bal diabłów w piekle, harem z rajskim pta
kiem, jazda na Pegazie, lądowanie Twardowskiego na księ
życu, Górale, Tatarzy i cała masa innych atrakcji. Świetną oprawę 
scenograficzną, opartą na najlepszych wzorach tematyki baśnio
wej, wykonał znany nam już z premjery wrocławskiej - Ste
fan Janasik. Kierownictwo muzyczne przypadło w udziale Zdzi
sławowi Górzyńskiemu. Mimo dosyć poważnych rozbieżności 
z oryginałem, Pan Twardo wski Parnełla był największym 
osi~gnięciem artystycznym po premierze z 1921 r. na terenie 

• • 



Polski. Spektakl miał ogromne tempo, obrazy zmieniały się 

jak w kalejdoskopie i widz, mimo mnogości szczegółów, nie miał 
czasu na refleksje. Rozmach, tempo, kolorystyka oraz wyrównany 
poziom techniczny zespołu sprawiły, że publiczność oraz krytyka 
oceniły balet jako wydarzenie artystyczne sezonu. 

Jeszcze jedno wystawienie baletu Różyckiego notujemy 
w Warszawie dnia 19 stycznia 1957 r. Tym razem postanowiono 
zrobić Pana Twardowskiego jako Agona Strawińskiego w stylu 
Salvatore Dali. Wśród abstrakcyjnej scenerii akcja Pana 
Twardowskiego przebiegała tradycjonalnie. Nic też dziwnego, 
że tego rodzaju „uwspółcześnianie" Różyckiego . spotk::iło się 

z negatywną oceną publiczności i krytyki. 

Zaangażowane najlepsze siły baletu Opery Warszawskiej, jak: 
Zbigniew Kiliński (Twardowski), Stefan Wenta (Diabeł), Olga 
Sawicka (Królowa Podziemi), Maria Krzyszkowska (Diablica 
i Krasawica) i Maria Surowiak (Pani Twardowska), mimo naj
lepszych chęci, nie zdołały dostarczyć widzom mocnych przeżyć 
artystycznych. Orkiestrę prowadził Roman Mackiewicz. 

Następna z koleei premiera Pana Twardowskiego odbyła 

się w Operze Śląskiej, gdzie dnia 6 lipca 1957 r. Mikołaj Ko
piński rozwiązał stronę choreograficzną na sposób tradycjonalny, 
nie siląc się na jakiekolwiek innowacje. Wprost przeciwnie, włączył 
on do swojego spektaklu sceny, które wielokrotnie były pomi
jane przez innych inscenizatorów. Oprawa scenograficzna Ta
deusza Grylewskiego nie odbiegała od przyjętych dawniej wzo
rów. Partie tytułowe wykonali: Bolesław Bolewicz (Diabeł), 

Tadeusz Burke (Twardowski), Adela Fillówna (Królowa Podzie
mi), Lucyna Gotomska (Władczyni Wschodu), Maria Miku
szewska (Pani Twardowska). Dyrygował Edmund Springer. 

Ostatnie wreszcie wcielenie Pana Twardowskiego ogląda

liśmy w Operze Wrocławskiej w lipcu 1962 roku. Realizacja 
ta była dziełem Stanisława Miszczulrn, który raz jeszcze wyko
rzystał tu bogate doświadczenia z poprzednich swoich insce
nizacji. 

Tak oto w streszczeniu przedstawia się żywot sceniczny Pana 
Twar,dowskiego. Jest to historia bardzo dziwna, bardzo niejedno
lita, pełna sukcesów oraz niepowodzeń artystycznych. 

Jednakże faktem jest, że Pan Twardowski mimo całego swo
jego tradycjonalizmu przysłużył się dobrze popularyzacji sztuki 

polskiej w kraju i za granicą. Mimo zmian, jakie zaszły w na
szych poglądach estetycznych, będzie on nadal kusił wielkich 
choreografów i wykonawców. Być moze, iż właśnie w tym tkwi 
istotna wartość i siła artystyczna dzieła Ludomira Różyckie
go. 

STANISŁAW ŻELECHOWSKI 



„.„Barbara, urodzona z rodziny Radziwi/lów, do której król 

tak wielką (jak \\'ie/u podaje) płoną/ mi/ością i najserdec::niej ją 

kocha/, tak że po jej śmierci pr::edsięwziąl ją ujrzeć, choćby ży

cie by/o zmyślonym. Zwola/ ::ewsząd do Krakowa bieglyc/1 w c::ar

noksięst\\ · ie, aby zadali sobie trudu, i by dlużej nie by/ karmiony 

próżną nad::iejq, bardzo znaczne ll'yznaczył nagrody. Znaleziono 

czlowieka o 11a::wisku Twardowski, który zapewnia/, że nieza

wodnie uka::e króloiri Barbarę przechodzącą. Król daje wiarę 

obietnicom i z naj1rięks:ym upragnieniem wygląda na::naczonego 

dnia. Tirardowski uprosi/ króla, by z krzesla, na którym siedzi, 

nie rus::ył się, :;:ac/wirując milczenie, gdyby inaczej postąpi/, by/oby 

11ara.:011e na niebc::pieczeństl\'o życie i dusza. Pr::y uka::aniu się 

(mary) by/o widać smutną, .:alosną i jakby niesłychaną tragedię. 

Malo brak/o, a króla nie można by zatrzymać i rzuciłby się na 

jej łono i zapragną/by slodkich uścisków, gdyby Twardowski króla 

nie odciągną/ i zatrzymał na kr::eś/e, aż mara zniknę/a". 

„Compendium historiae Joachimi Posselli" (Fragment rękopisu 
· Joachima Possla, lekarza nadwornego króla Zygmunta III. Zacy

towany urywek jest umieszczony w oryginale pod.rokiem 1551. 
Przekładu z łaciny dokonał Wiktor Hahn.) 



PRZYSŁOWIA O TWARDOWSKlM 

A v erb u m słowo, panie Twardowski! 

Czmychnął jak Twardowski. 

Dokazuje jak Twardowski na Łysej Górze. 

I diabeł nie chciał Twardowskiej. 

I Twardowski nie poradzi. 

Jedzie jak Twardowski na kogucie. 

Od zlej żonki Twardowski dziurką od klucza ucieka. 

Ratuje się jak Twardowski kantyczką. 

(Samuel Adalberg - „Księga przysłów, przy· 
powieści i wyrażeń przysłowiowych polskich" (War• 
szawa 1894) 

Trafił jak Twardowski do Jhymu. 

(K. Wł. Wójcicki - „Kłosy", 1871) 

PAN TWARDOWSKI 

Pracownia 

TREŚĆ BALETU 

MOTTO: 

NIE SIEDZIELI DIABLI W POLSCE BEZCZYNNIE 

tJ. TUWIM „CZARY I CZARTY POLSKIE'") 

Jest noc. Pan Twardowski siedzi w swoim obserwatorium, które 
zbudował na dachach krakowskich kamienic, i duma nad zmar
nowanym trudem, nad małością wiedzy i czarów, nad własną 
bezradnością, wreszcie nad długami, w które go wpędziły kosz
towne doświadczenia. 

Cóż teraz pocznie z retortami i moździerzami? Czy może zo
baczy na księżycu receptę na kamień filozoficzny, który prze
mieni bezwartościowy metal w drogocenne złoto? 

Do wrót pukają lichwiarze, wpuszcza ich Maciuś, służący Pana 
Twardowskiego. On jeden wytrwał wiernie przy panu. Może 
z przywiązania, może z głupoty? 

Otoczyli lichwiarze alchemika, pokazują weksle. Zawierzyli mu 
pieniądze, słuchali zapewnień, czekali cierpliwie, teraz przy
szedł kres... W sukurs Twardowskiemu przybywa jego żona, za
maszysta Pani Twardowska. Przepędziła wierzycieli, ale i mężo
wi nie darowała. Doprowadzony do rozpaczy, wzywa Pan Twar
dowski diabła, tajemnym znakiem z czarodziejskiej Biblii. 

Mefisto przybywa i ofiarowuje Twardowskiemu swoje usługi za 
cenę sprzedania duszy. Gdy Twardowski się waha, Mefisto 
ukazuje mu zjawy dziewcząt-kusicielek symbolizujących szczęście, 
władzę i bogactwo. Twardowski skłania się do umowy z szata
nem, ale chcąc lepiej poznać przyszłe korzyści, udaje si~ w podróż 
na ognistym kogucie, którego wyczarował Mefisto z paleniska 
alchemicznego pieca. 



Dachy Krakowa 

Piękne są dachy Krakowa w świetle księżyca. Na attyce Sukien
nic tłoczą się maszkarony, a po stromych gzymsach skaczą roz
tańczone koty. Na wawelskich arrasach ożyły pawie i papugi, 
i fruwają teraz po nocnym Krakowie. Zjawiają się sowy, gawrony 
i dziwne ptaki fantastyczne. W to rozbawione, rozćwierkane 

towarzystwo wpada Pan Twardowski na kogucie. Zatrzymał 

się na chwilę w podniebnej podróży na dachach i popędził dalej. 
Koty zostały nie troszcząc się o ludzkie i szatańskie sprawy, 
wolą swoje kocie tańce i amory. 

Olkusz 

Była w Olkuszu kopalnia srebra, tam ukrył szatan nieprzebrane 
skarby, a pieczę nad nimi powierzył smokowi. 

Biega po podziemiu kolorowy smok i straszy śmiałków, którzy 
by chcieli wtargnąć do zaklętych pieczar. 

Nie przeląkł się smoka Twardowski. Teraz Mefisto przedstawia 
mu królową podziemia i jej dworski orszak nimf, błękitnych 
i srebrnych jak drogie kamienie. Tańczy przed Twardowskim 
korowód satyrów i faunów, tańczą dziwożony i dryjady. Przy
bywają diabły i ukazują Twardowskiemu wszelkie bogactwa, 
których stanie się władcą. 

Smok powraca, aby pokłonić się swojemu nowemu panu. 

Krzemionki (Góra trupiej głowy) 

N a Krzemionkach odbywa się Sabat. Z wnętrza trupiej głowy 
wyłaniają się upiory i strzygi. Na diabelski sejm zlatują się cza
rownice i diabły leśne. Przewodzi im Kuternoga. Tańczą wiły, 
utopce, wilkołaki i jędze. Diabelska królowa wita przybyłych 

gości: Pana Twardowskiego i Mefista. Kuternoga przedkłada 
cyrograf spisany na wołowej skórze. Twardowski stawia jeszcze 

warunki: duszę odda diabłu tylko w Rzymie, a przed porwaniem 
do piekła Mefisto będzie musiał spełnić ostatnie życzenie Twar
dowskiego, choćby najtrudniejsze. Diabły zgadzają się. Twar
dowski podpisuje z rozmachem cyrograf, a szatan pieczętuje 

umowę. 

Na szczycie wzgórza dymi kocioł z czarodziejskim wywarem. 
Diabły wrzucają do wrzątku Twardowskiego! Po chwili wyłania 
się z kotła odmieniony, piękny Pan Twardowski w pozłocistym 
kontuszu, aby rozpocząć nowe, wspaniałe, pełne przygód i wę
drówek życie. 

Pod Sukiennicami 

Pod Sukiennicami kolorowe stragany a wśród nich kręcą się 
kupujące dziewczęta. Przechadzają się piękne damy i mieszcza
nie. Tam przejdzie żołnierz, tu znowu strażnik z halabardą. 

Tańczą wesołe przekupki, podskakują żacy. W zgiełk rynku 
wkracza ze swoim orszakiem Lajkonik krakowski. Okrążył 
Rynek dookoła i popędził w stronę Floriańskiej Bramy. Przybyli 
zbójnicy spod Tatr, pewnie kupić wstążki na straganie, a że 

za.kup się udał, zatańczyli wesoło. Za nimi Cyganie z Cygankami. 
Pan Twardowski w towarzystwie Mefista zabawia się na Rynku: 
uleczył babę z bólu zębów, uzdrowił chromego. Gorzej, gdy się 

spotkał z własną żoną. Ale i ją ja.koś omamił, i czarami splótł 
tłum cały w korowód i do tańca przymusił. Wszystkich porwał 
taneczny wir. 

Dziedziniec Wawelski 

Na przybycie Króla czekają uczeni, architekci, lekarze, żeby 
mu przedstawić swoje prace i odkrycia, oderwać choć na chwilę 
od smutku i żałoby. Przez krużganki przesuwa się cień króla, 
a za nim paziowie ze świecami . Król skinął ręką i odprawił uczo
nych. Dziś oczekuje wizyty czarnoksiężnika. 



Pan Twardowski na rozkaz króla wywołuje z pomocą Mefista 
ducha królowej Barbary. W dymach i blaskach zjawia się widmo 
królowej na schodach, to znów znika i przesuwa się bezszelestnie 
po krużgankach... Biegnie za nią król, nie może dogonić wi
dziadła... Zdaje mu się, że cały Wawel zapada się pod ziemię, 
a zjawa krąży coraz wyżej. Król mdleje. 

Wschód 

Twardowski wyrusza w podróż do fantastycznych krain z tysiąca 
i jednej nocy. W zaczarowanym ogrodzie Królowa Wschodu 
zabawia się z całym dworem hurys i tancerek. Przed Twardowskim 
odbywa się pokaz tańca z mieczami, indyjskie tańce z szalami, 
taniec nubijski. Duet taneczny Królowej i Twardowskiego kończy 
scenę. 

Karczma „Rzym" 

Nadeszła wreszcie chwila, kiedy Mefisto nie mogąc doczekać 
się aż Twardowski uda się do Rzymu, zwabia go do karczmy, 
na której szyldzie wypisano „Rzym". Pod karczmą wesołe pi
jackie towarzystwo. Ruszyli w tany chłopcy i dziewczęta. Wita 
ich wesoło Twardowski nie przeczuwając zbliżającego się kresu. 
Ale oto wpadają diabły z cyrografem i roztańczona w piekiel
nym tańcu diablica. Na próżno Twardowski usiłuje się wymknąć. 
Zewsząd otaczają go demony, więc wypowiada ostatnie życzenie, 
że chciałby się choć raz znależć na księżycu. Księżyc wschodzi 
nad karczmą. Twardowski uchwycił się księżycowego rogu 
i usiadł na nim okrakiem. Nad księżycem diabeł nie ma władzy, 
więc zawiedziony i wściekły zapada się pod ziemię. 

A Pan Twardowski, jak powiada legenda, odbywa swoją 

cudowną podróż po dzień dzisiejszy, wśród gwiazd, komet i zna
ków zodiaku. Tak kończy się ta piękna polska bajka o pierwszym 
czarodzieju-astronaucie. 

J. M. S. 

PAN TWARDOWSKI 

RES U ME 

L' observatoire 
Il fait nuit. Maitre Twardowski, assis dans son observatoire, 
construit par lui sur les toits des maisons a Cracovie, pense 
a son travail gaspille, a l'insuffisance de la science et des sorti
leges, a sa propre impuissance, enfin a ses dettes, contractćes 

pour !es expćriences coilteuses. 
Que fera t-il maintenant avec !es retortes et les mortiers? Peut

etre verra-t-il sur la lune la recette sur la pierre philosophale, qui 
changera le metal sans valeur en or prćcieux? 

Les usuriers frappent a la porte. Mathieu, le serviteur du Maitre 
Twardowski, les laisse entrer. Lui seul est fidele a son maitre. 
Lui est-il devoue ou bien est-il stupide? 

Les usuriers entourent l'alchimiste, lui montrent les lettres 
de changes. Ils lui ont confie de l'argent, cru a ses assurances, 
ont attendu patiemment. Maintenant le terme est venu... La 
femme de Twardowski, l'energique dame Twardowska, vient 
a son secours. Eile chasse les crćanciers, mais elle ne pardonne 
pas a son mari. Mis au desespoir, Twardowski appelle le diable 
par un signe secret de la Bibie magique. 

Mephisto arrive et lui offre ses services, mais a la condition 
qu'il lui donne son ame. Twardowski hesite, alors Mephisto 
lui fait voir les apparitions de jeunes filles-tentatrices qui symbo
lisent le bonheur, le pouvoir et la richesse. Twardowski se decide 
de faire ce pacte avec le diable, mais comme il veut savoir, quelles 
seront ses avantages a l'avenir, il se rend en voyage sur un coq 
fougueux que Mephisto a fait naitre, par sortilege, de l'!tre 
du fourneau alchimique. 



Les toits de Cracovie 

Comme !es toits de Cracovie sont beaux a la Iueur de la !une! 
Sur l'attique de Sukiennice !es mascarons se pressent et sur !es 
corniches escarpees, !es chats menent Ieur danse. Les paons 
et !es perroquets des arras de Wawel, revenus a la vie, volent 
maintenant dans Cracovie nocturne. Apparaissent !es . hiboux, 
!es freux et d'autres oiseaux, bizarres et fantastiques. ~oudain, 

au milieu de cette compagnie egayće, parait Maitre Twardowski 
sur son coq, il s'arrete un moment dans son voyage au dessus 
des toits, puis il continue son chem.in. Les chats restent, insou
cieux des affaires des hommes et des satans. lis preferent leurs 
danses et leurs amours. 

Olkusz 

Il se trouvait a Olkusz une mine d'argent et c'est la que le Satan 
a cache ses innombrables tresors, en !es confiant aux soins d'un 
dragon. 

Sous la terre le dragon court, <;a et la, et effraye !es audacieux 
qui auraient envie de penetrer dans la grotte enchantee. 

Twardowski n'a pas peur du dragon. Mephisto lui presente 
la reine souterraine et son cortege de nymphes azurees et ar
gentees qui semblent etre des pierres precieuses. Un cortege 
de satyrs et de faunes, de dryades et de fees, danse devant lui. 
Arrivent les diables et montrent a Twardowski toutes !es ri
chesses dont il sera le souverain. 

Le dragon retourne pour saluer son nouveau maitre. 

Krzemionki (La montagne de la T~te ,\/vrtc) 

Le Sabat a Iieu a Krzemionki. De !'interieur de la Tete Morte 
sortent des vampires et des striges. A cette reunion des diables, 

arrivent les sorcieres et !es faun.es .. ·1.e di.able , boiWHJS mene)a 
danse. Les ondines, !es loups-garous et !es megeres se mettent 
a danser. La reine des diables salue les nouveaux-venus-Maitre 
Twardowski et Mephisto. Le diable boiteux prćsente le chiro
graphe dresse sur une peau de boeuf. Twardowski pose encore 
des conditions: il ne donnera son ame au diable qu'a Rome. 
Et avant son enlevement aux enfers Mephisto devra accomplir 
son dernier desir, m eme le plus difficile. Les diables acceptent 
ces conditions. Twardowski signe hardiment le chirographe, 
et le Satan le scelle. 

Au sommet d'une montagne fume une chaudiere avec une 
decoction magique. Les diables jettent Maitre Twardowski dans 
!'eau bouillante; apres un moment il en sort tout change, tres 
beau, resplendissant en sa redingote a la polonaise, pour re
commencer une vie nouvelle, magnifique, pleine d'aventures et 
de voyages. 

\ , 1 ) \ 

A Sukiennice 

A Sukiennice se trouvent des etalages colores, au milieu desquels 
ródent des jeunes filles faisant leurs achats. Les belles dames 
et !es bourgeois se promenent. Tantót, par ci ou par la pases 
un sołdat, ou un garde avec une hallebarde. Les marchandes 
dansent gaiement, !es ecoliers gambadent. Le Bachibouzouk 
cracovien entre avec son cortege dans le tumulte du marche. 
Il passe autour du Marche et se dirige vers la porte de Saint-Flo
rian. Arrivent !es brigands du Tatra, san,~ „doute p~ur achete~ 
des rubans dans une des boutiques, mais comine 1'achat n'e 
peut se realiser ils se mettent a danser joyeusement. Les Bo
hemiens et les Bohemiennes les imitent. 

Maitre Twardowski, en compagnie de Mephisto, s'amuse au 
. marche; il a gueri une commere de son mal de dents, il a gueri 

un boiteux. Il n'a pas eu de chance avec sa femme, mais elle se 
laissa enfin enjóler par lui. Il a reuni tout le cortege par en
chantement, et l'a contraint a danser. Tout le monde se jette 
dans le tourbillon de la danse. 



Le chateau royal de Wawel 

Les sav&nts, les architectes, les medecins attendent l'arrivće 

du Roi pour lui presenter leurs etudes et leurs decouvertes, afin 
de Je distraire, ne ffit-ce que pour un moment, de sa tristesse 
et de son deuil. L'ombre du roi glisse dans ]es galeries suivie 
des pages avec des cierges. Le roi fait un signe de sa main, il 
congćdie les savants. Il attend aujourd'hui la visite d'un ma
gicien. 

Par ordre du roi, maitre Twardowski, a l'aide de Mephisto, 
ćvoque le spectre de feu la reine Barbara. Dans la fumće et la 
lueur, le fantóme de la Reine parait sur l'escalier, puis dispa
rait et glisse sans bruit dans ]es galeries ... Le Roi la poursuit 
mais ne peut l'atteindre„ . Il lui semble, que tout Wawel s'ecroule 
sous la terre, tandis que le spectre disparait a une hauteur inac
cessible. Le Roi s'evanouit. 

L' Orjełlf 

Twardowski part en voyage aux pays fantastiques de Mille 
et Une Nuit. Dans un jardin enchante, la Reine de !'Orient 
s'amuse avec toute sa Cour des houris et des danseuses. Twar
dowski admire la danse des glaives, les danses indiennes avec 
des chiiles et une danse nubienne. La scene finit par un duo de 
danse de Ja Reine et de Twardowski . 

L' auberge „Rome" 

Vient le moment ou Mephisto, ne pouvant plus attendre que 
Twardowski se rende a Rome, l'attire dans une auberge, dont 
l'enseigne porte le nom de „Rome". Devant l'auberge se trouve 
une joyeuse compagnie d'ivrognes. Les gar~ons et les jeunes 
filles se mettent a danser. Twardowski les salue gaiement, ne 
pressentant pas que sa fin s'approche. Soudain apparaissent 
dans l'auberge les diables avec le chirographe, en compagnie 
d'une diablesse qui execute une danse infemale. 

En vain Twardowski essaie de s'echapper. Entoure de tous 
!es c6tes par les demons, il exprime son dernier desir de se trouver, 
rien qu'une seule fois, sur la !une. La lune se leve au dessus de 
l'auberge. Twardowski saisit le come de la !une et s'y assoit 
a califourchon. Meme le diable ne peut exercer son pouvoir 
sur la. lune. De~u et furieux il s'enfonce sous la terre. 

Et maitre Twardowski, comme nous raconte la legende, fait 
son merveilłeux voyage, jusqu'a nos jours, parmi les etoiles, 
cometes et signes zodiacaux. C'est ainsi que finit ce beau conte 
polonais du premier magicien-astronaute. 
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OTWARCIA TEATRU WIELKIEGO 

20.XI - 23.XI.1965 

20 listopada Stanisław Moniuszko STRASZNY DWÓR 
Kierownictwo muzyczne: Witold Rowicki 
Reżyseria: Jerzy Merunowicz 
Ruch i gest sceniczny: Wanda Szczuka 
Scenografia: Zenobiusz Strzelecki 
Choreografia: Zbigniew Kiliński 

21 listopada Stanisław Moniuszko HALKA 
Kierownictwo muzyczne: Zdzisław Górzyński 
Reżyseria: Bronisław Dąbrowski 

Scenografia: Andrzej Stopka 
Choreografia: Eugeniusz Papliński 

22 listopada Ludomir Różycki PAN TWARDOWSKI 
Kierownictwo muzyczne: Zdzisław Górzyński 
Choreografia: Stanisław Miszczyk 
Scenografia: Jan Marcin Szancer 

23 listopada Karol Szymanowski KRÓL ROGER 
Kierownictwo muzyczne: Mieczysław 

Mierzejewski 
Reżyseria: Bronisław Borowicz 
Scenografia: Otto Axer 
Choreografia: Witold Gruca 
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