
PAN TWARDOWSKI zamiast Nemeczka 
 

Kiedy wybraliśmy się do Stargardzkiego Centrum Kultury na spektakl pt. „Chłopcy z Placu Broni” przygotowany 
przez  Teatr Współczesny z Krakowa, byliśmy bardzo ciekawi, jak znana nam z lekcji lektura- książka Ferenca Molnara 
zostanie przedstawiona na scenie? Jak będzie wyglądał Nemeczek? Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zaskoczyła nas smutna 
wiadomość,  że grupa aktorów, która miała zagrać w sztuce, uległa wypadkowi samochodowemu. Zaproponowano nam 
obejrzenie innego spektaklu. Były to „Legendy krakowskie”.  

 
Trochę rozczarowani 

zaakceptowaliśmy zmianę, ale na 
szczęście przedstawienie okazało 
się ciekawe. Jego tematyka 
nawiązywała do znanej legendy o 
szlachcicu Janie Twardowskim. 
Żył on przed wiekami w 
Krakowie. Był znanym czarno-
księżnikiem, mistrzem sztuk 
tajemnych. Podobno zaprzedał 
duszę diabłu w zamian za wielką 
wiedzę i znajomość magii. Ale nie 
spieszyło mu się do oddania duszy 
czartowi i do podpisanego z nim 
własną krwi ą cyrografu dołączył 
swój paragraf, który mówił, że 
diabeł może zabrać jego duszę do 
piekła jedynie w Rzymie, do 
którego wcale nie planował się 
udawać.  

Dzięki magii biesa Twar-
dowski zdobył sławę, pieniądze, władzę i szacunek króla. Czart jednak miał dosyć wypełniania jego rozkazów i obmyślił 
podstęp. Wysłał Twardowskiemu fałszywy list od królowej z innego państwa z prośbą o wizytę, a na drodze postawił 
karczmę Rzym. Tam bies chciał przywłaszczyć duszę szlachcica, ale Bóg ją ocalił. I tu znanych jest wiele wersji tej le-
gendy. Jedna z nich mówi, że Twardowski wiedziony przez diabła do piekła, został przez niego upuszczony i  osiadł na 
Księżycu. 

W spektaklu oprócz tytułowego Twardowskiego wystąpił także Diabeł i trochę natarczywa kwiaciarka Olga, 
która pragnęła szybko wyjść za maż.  Sztuka nawiązywała do historii króla Augusta Zygmunta, który po śmierci żony 
Barbary Radziwiłłówny ponoć poprosił Twardowskiego o przywołanie wizerunku ukochanej. Poznaliśmy też opowieść 
o legendarnym smoku Bazyliszku zabijającym wzrokiem. 
 Twórcy przedstawienia popularne legendy ubarwili ciekawymi efektami dźwiękowymi i efektami  świetlnymi 
oraz charakteryzacją. Ogólnie widowisko było ciekawe i pouczające. Pokazało nam, że nieważne co się w życiu  stanie,  
trzeba zawsze kierować się rozsądkiem, słuchać głosu Boga.  

Spektakl na pewno zainteresował  widzów. Uwagę przykuwała postać Diabła – Mefistofelesa, który z jednej 
strony zmagał się z zadaniami wyznaczanymi przez Twardowskiego, a z drugiej stale był kontrolowany i strofowany 
przez swojego zwierzchnika. Mroczny klimat diabelskich sztuczek podkreślały efekty świetlne i laserowe. Dzięki nim 
mieliśmy wrażenie, że naprawdę znajdujemy się w podziemiach, jesteśmy świadkami burzy z piorunami czy złych mocy 
szatana. Taka sztuka to okazja do śmiechu, wzruszeń i przemyśleń. Każdy może w niej znaleźć coś dla siebie.  
                                                                                                                  Weronika Marszał, Zuzanna Rodźko, Łukasz Pomocki 
 

Uważam że, przesłaniem legend przedstawionych w spektaklu była przestroga przed nierozważnym zachowa-
niem. W dzisiejszych czasach jest to np. zbyt długie spędzanie czasu przed komputerem, granie w gry, które powodują 
iż człowiek staje się agresywny, popada w uzależnienie. Zaciera się granica pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Aby się 
tego ustrzec, należy zawsze zachować ostrożność i umiar.  
                                                                                                                                                                             Gracjan Kuśmirek 
 

Przedstawienie było pouczające, z morałem. Niestety dla mnie było ono trochę nudne i miało mało dynamiczną 
akcję. Być może tak je odebrałem, ponieważ bardzo chciałem obejrzeć „Chłopców z placu Broni". Oczywiście życzę 
szybkiego powrotu do zdrowia aktorom nieobecnym podczas sztuki. 
                                                                                                                                                                                          Miłosz Kot 
 

Bardzo podobała mi się gra aktorów, widać było ich  zaangażowanie. Zachwyciły mnie również stroje, ponie-
waż były piękne i oryginalne. Scenografię tworzyły mury zamkowe, wyglądające jak prawdziwe (a zapewne to tylko 
kawałek drewna czy tektury), które stawały się jaskinią Bazyliszka, komnatą w zamku czy pokojem w karczmie. Sztu-
kę „Legendy krakowskie” uważam za udaną. 
                                                                                                                                                                                   Michał Majda 
 
Zdjęcie: http://www.teatrkrakow.pl/spektakle/pan-twardowski.html 


