
Na następny Poranek i Popołudnie dla Małych Melomanów 
zapraszamy 4 grudnia 2022 do Sali Kameralnej 
o godz. 11:00 i 14:00.

Uprzejmie informujemy, że osoby spóźnione będą mogły 
wejść do sali podczas przerwy.

Na koncerty zaprasza Mecenas Roku 
Filharmonii Narodowej –
PGE Polska Grupa Energetyczna

Poranki i Popołudnia
dla Małych Melomanów

2022/2023

Dyrektor artystyczny 
Andrzej Boreyko

13.11  
niedziela / Sala Kameralna
11:00* / dzieci młodsze 3–6 lat
abonament Pm1

14:00** / dzieci starsze 7–12 lat
abonament Ps1

libretto i muzyka: 
Jarosław Praszczałek 
reżyseria i choreografia: 
Ewelina Grzechnik
scenografia: 
Zuzanna Kubicz 

Małgorzata Godlewska* / 
Karolina Iwańska-Paśnicka** –  
mezzosopran (Pani Twardowska)
Marek Murawa – tenor 
(Pan Twardowski)
Grzegorz Hardej – baryton (Diabeł)
Michał Borowski – saksofon
Vlasta Traczyk – fortepian
Lidia Szpilewska – prowadzenie, 
narrator

 
W TEATRZE
MUZYCZNYM:

PAN
TWARDOWSKI



Jarosław Praszczałek

PAN TWARDOWSKI

AKT I

Scena 1 
Krakowski dom Mistrza Twardowskiego – szlachcica

Rozmarzony Pan Twardowski opowiada widzom o swoim życiu 
i planach (Niezmierzone lądy! Odległe oceany!). 
Pragnie podróżować po świecie i uzdrawiać ludzi. Chciałby także 
opracować mapę kosmosu, stworzyć eliksir młodości i wynaleźć 
kamień filozoficzny pozwalający zamieniać wszystko w złoto. 
Niestety codzienne życie gasi jego entuzjazm.
Pani Twardowska także nie jest szczęśliwa. Poślubiając szlach-
cica, miała nadzieję na częste wizyty na królewskim dworze, 
rozrywki i bale, tymczasem męża interesuje wyłącznie nauka 
(Zamiast bić się o stanowisko na dworze…). Jest zła, rozgoryczona 
i rozczarowana.

Scena 2 
Tamże

Po rozmowie z żoną, Pan Twardowski, bardziej niż kiedykol-
wiek, pragnie zmian (Ach, chcę opuścić ten dom!). W zdenerwo-
waniu nieświadomie wymienia imię Diabła, który skwapliwie 
zjawia się i oferuje szlachcicowi swe usługi (Chcesz się rozwijać –  
odkrywać nieznane lądy). Twardowski na początku zdecydowanie 
odmawia, później jednak podpisuje cyrograf. Liczy na to, że uda 
mu się skorzystać z diabelskich usług i jednocześnie zachować 
duszę, dzięki zapisowi o spotkaniu w Rzymie, dodanemu do 
paktu z Diabłem. Snując plany na przyszłość, panowie wybie-
rają jeszcze czarodziejski środek lokomocji, który umożliwi 
Twardowskiemu szybkie przemieszczanie się po kraju i świe-
cie (Tra ta, ta, tra ta, ta, kto to tak pędzi, kto tak gna?!).

Scena 3 i 4 
Tamże

Twardowski opuścił już dom, a Diabeł triumfuje (Świetnie, świet-
nie, świetnie – kolejna duszyczka złowiona). Tuż przed wyjściem 

wpada na Panią Twardowską, która początkowo bierze go za 
kogoś innego (Dokąd to wybierasz się, czarny złodzieju?). Odby-
wają długą rozmowę, podczas której dama poznaje plany męża 
(O, Czarcie okrutny…). 

● ● ●   przerwa

AKT II

Scena 1 
Sucha Psina niedaleko Opola 

Pan Twardowski głośno wyraża swoje zadowolenie z tego, jak 
minął mu rok umowy z diabłem i co przez ten czas osiągnął 
(Magia, czary i zaklęcia!). Nagle pojawia się Diabeł i, zgodnie 
z cyrografem, chce zabrać szlachcica do piekła (O nie! Nic nie 
zmieni straszliwego faktu). Szlachcic powołuje się więc na dopisek, 
który mówi o spotkaniu w Rzymie. Wściekły Diabeł, w odpo-
wiedzi, poprzysięga mu zemstę.

Scena 2 
Kraków, dom Twardowskiego 

Pani Twardowska próbuje dowiedzieć się od Diabła, co dzieje 
się z jej mężem (Mów, proszę, szybko, czarcie kochany). Rozdraż-
niony Diabeł uchyla się od odpowiedzi. W końcu przyznaje, że 
został wyprowadzony w pole. Żona szlachcica wyjawia mu swój 
pomysł (Samba szeptana). 

AKT III

Scena 1 
Okolice Knyszyna  

Twardowski, w euforii, odwiedza na swym wspaniałym kogucie 
kolejną miejscowość. Natychmiast zwraca uwagę na biedną 
kobietę (Ah, cóż to za biedaczyna?), która błaga doktora o ratunek 
dla chorej córki (Panie! Ty z uzdrowień słyniesz). Prowadzi uczonego 
do najbliższej gospody (To niedaleko! Ten największy dom za rzeką), 
gdzie spotyka go nie lada zaskoczenie (Mamy cię, gagatku!), 
a wszystkich widzów czeka niespodziewane zakończenie (Hej tam,  
daleko w kosmosie).


