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T f f' worczosc dramatyczna 
Jana Ordy 

Trzydziestodwuletni Jan Drdn lo - Jak pisze 13. J. C?.apek - nadzieja 
młodej prozy czeskiej. Czytelnik polski mógł poznać go jako świetnego, dyspo
nującego niezwykłym bogactwem środków wyrazu proznlka, jako ra~owcgo 
epika czy to z klliążkowego przekładu jego pierwszej I najlepszej dotychczas 
powieści „Miasteczko na dłoni", czy też z frag-mentarycznych przc:dadów jego 
zbioru opowiadań „Niema baryltada" (<lrukowanych m. in. w „Twórczości"). 

Nie znamy natomiast dotychcza!; Drdy Jal~o dra:nuturga, chachż echa sul<cesó.v 
jego na tym polu docierały już do Polski w notatkach p~:asowych I repi-odukcjach 
scen z jego komedii „lgraszld z diabłem", 1,tó1·a wysta-.viona poraz pierwszy 
w dniu 30 grndnla 19·15 w Stavoskem Dlvaclle w Pradze stała się jednym, z naj
większych sukcc::;ów powojennrgo teatru czeskiego. 

„Igraszki z diab1em" nic są scenicznym debiutem tego młodego i wybitnego 
powieściopisarza czeskiego. O Ordzie jnl<o dramaturgu mamy prawo mówić 
przede wszystkim na podslnwie dwóch sztuk: trzyaktowego dramatu górni
czego „Jako 1 my odpuszezamy„.", dla którego analogii moglibyśmy :;zu'tać 

w twórczości dramatycznej Jcrz~go Szaniawsldego, oraz komedii w 9 obrazach 
„Igraszki z diabłem", kt6111 operuje wątlmmi ludowymi l czartami tak samo 
swobodnie jak „Zaczarowane kolo" Rydlu. ale z korzyścią dla siebie nic przy
pomina tego popularnego u na; niegjy.ś drnmatu. „Jako I my otlpuszczflmy", 
to utwór dramatyczny o lcmatyc·c, jaldcj u nas poza Janem Brzozą w sztukach 
„Szy!J Zosin", I „Załoga A" nll:t nie poru8zył. Prohlcmcm sztuki je8t - jak 
zawsze u Ordy - głęboko humanistycznie potraktowany ciążący na każdym 
człowieku obowiązek odpuszczenia vdny winowajcy. Ton fztuki niemal ewan
geliczny, ale całość potraktowana jest z niezawodnym u tego autora realizmem. 

Ten sam humantzm, który stanowi najważniejszą cech~ postawy pisarskiej 
Drdy - wypełnia I bardzo zabawną. z rozmachem napisaną komedię z11czer
pnlętą z motywów ludowych, „Igraszki z diabłem". Bl?Zintcresbwna miłość dla 
drugiego człowieka oraz praca, nadająca życiu ludzkic:-111u właściwą wnitość 

i sens oto problematyka tej prawdziwej igraszlti dramatycznej z aniołami, dia
błami, królewną I pustelnikiem, z próżnlakit•m-1·ozbójniklem I dzielnym wete· 
ranem dragonów, w której r.r.ccz idzie o rntunek dwóch dusz Judzkich nieopa
trznie di~błu zapisanych. Barwne sceny i sytuacje, plastyka postaci, świetny 
dialog, którego Orda jest ml:;t1zem podobnie jak jest w powil'ści również mi
st'rzem opisu krótkiego i pełnego wyrazistości wreszcie p1·0!-lty. niewymuszony. 
mądry humor - oto zalety tl.'j zabawnej, ujmującej komedii. 

. Obydwie sztuki Drdy nic mają wprawdzie dramatycznej koncentracji w bu
dowie i prowadzeniu akcji, nie są lrameralnc, wymagają nowoczesnego aparatu 
scenicznego. Czytelnik czy widz obcujący z Ordą poprzez jego twórczość powie
ściową. czy dramatyczną staje pl"zed problemem, co więcej należy cenić w tym 
pisarzu: artystę czy człowieka, wysoki artyzm słowa czy owo głębokie uroiło-

wanie bllżniego, ową miłość do ludzi, którą Drela stawia jalrn najwyższy nakaz 
I najświętsze prnwo. Jako artysta Orda oczarowuje i zachwyca, ale podbija 
b11z reszty jalrn przyjaciel wierny I ofiarny każdego, najlichszego nawet cztc•
wleka. 

(Wyjątki z :utylmtu Z. Hicrowskiego pt. Twórczość dmmatyczna Jana 
Dr<ły zamieszczonego w mlesięcznllm „LL<;ty z teatru" Nr 22), 

PIERWSZY H.O~TAK1' WSPół,PHACY KULTUHALNEJ 
POi\lłl;;DZY POUm:Ą. A CZECHOSLOWAC·f,). W OKRESIE POWOJENX\'l\l. 

„Wyspa diabelska" Olgi Schcinpflugovcj Capkovcj byla w Polsce powojennej 
pierwszą sztuką. czeską, której prapremierę przygotował Dyr. Rodziewicz w ubie
głym sezonie w Teatn!:e Powszechnym T. U. R. w Krakowie. 

Prapremiera. ta stała się wielltą mrinlfestacją przyjaźni Polsko-Czechosło· 

wackiej. 
Na uroczystość tę przybyła autorl<a, wdowa po wielkim pisarzu Karolu 

C8pku; dalej - przedstawiciele Związku Literatów Czeskich, uttnche kulturalny 
czechosłowacki I Inni. Ze st.rony polskiej byli przedstawiciele urzędów, partii,· 
wojs.kD., prasy, literatury ltd. Liczne depesze gratulacyjne tal< z Czechosłow1icj1 
jal< i z Polski świadczą, że idea zbliżenia dwóch hratnich narc-.dów, zapoczątko· 
spotkała się z wielkim uznaniem. 

Między innymi nadeszły depesze od: Min. Dybowskiego, ówczesnego Dy
rcktorn Depat"lamentu M. Rusinko., v-dyrektorn Mgr. W. Pad~y. Prezesa Związ
ku Czeskich Aktorów Muncllngera, poety Fr. Hala.~'\. Pismu gmtulacyjne nade
słał Ambasador Czechosłowacki, attache Kultur .Józef Scdlvy. Zwią.ze]c Litcri1-
tów Czeskich i inni. 

Nawiązując do tej idei - Dyr. Rodziewicz i w obecnym sezonie w Toruniu, 
w okresie wymmny kulturalnej Polsl<0-Czcchosłowackiej wystawia nową. sztukę 
czeską - „Igral'lz!<i z diabłem" Jano. Drdy, w cnłkowlcic nowym swoim opraco

waniu scenicznym. 
Wystawienie tej sztuki będzie niewątpliwie. nowym sukcesem całego zespołu 

Teatru Ziemi Pomorskiej, jak również przyczyni się do rozszerzenia wspótprncy 
w stosunkach kulturalnych, do współżycia. i wi>półclzialanla dwóch słowiańskich 
na1·odów. 



DZIALALNOSC TEATRU ZIEMl POMORSKIEJ ZA PIERWSZE POLROCZE 
SEZONU 19ł8/49. 

Dyrekcja Teatru Ziemi Pomorskiej przedkłada sprawozdanie z działal

ności teatru za pierwsze półrocz..! sezonu 1948/49 . 
. Jak wynika ze sprawozdania teatr pracował programowo i intenzywnie -

czego dowodem jest Ilość premier - a mianowicie 10, przcdstawie~ 201, z czego 
w terenie 38. 

Z wykonanego repertuar-u poza programowymi sztukami znalazłby się tylko 
„Klub Kawalerów", ale ciężka sytuacja finansowa teatru wymagała wystawienia 
sztuki lżejszej, któraby bardziej przyciągała publiczność do teatru - a tym 
samym zasiliła kasę. Dzięki temu spłaciło się część najpilniejszych zaległości. 

Sprawozdawczy okres w porównaniu do ubiegłego sezonu wykazuje nad
wyżkę w każdej dziedzinie (pkt. 18). 

Przede wszystkim w dziedzinie popularyzac)i teatru wśród najszerszych 
warstw świata Pracy - udzielano jak najdalej idących ulg, rozprowadzano 
jak najwięcej zniżek, aby umożliwić dostęp do teatru. Stały wzrost frekwencji 
zdaje się wskazywać, że cel osiągnięto. Ogólna frekwencja osób wykazuje 
wybitny udział świata Pracy, gdyż na 79.469 osób świat Pracy obejmuje 
69.815 osób. Przyczyniły się do tego wybitnie zniżone ceny dla świata Pracy 
od 35 zł do 140 zł. 

Związki Zawodowe na początku sezonu nie miały zorganizowanej roz
sprzedaży biletów, dlatego dyrekcja teatru wystąpiła z własną inicjatywą i roz
prowadziła wśród świata Pracy bloczki ulgowe, które pozwalają w dowolnym 
dniu i dowolnej 'odzinie nahyć bilet ulgowy. Z tej inowacji dyrekcji skorzy
stało jak dotychczas 33.000 osób. Obecnie nawiązano ścisły kontakt między 
Dyrekcją Teatru Ziemi Pomorskiej a Powiatową Radą Związków Zawodowych 
celem spopularyzowania teatru. 

Przedstawień szkolnych teatr urząuził 28, z których skorzystało 15.806 uczą
cej się młodzieży. 

Wojsko wykupiło 6 przedstawień. 
Ważniejsze wydarzenia państwowe i społeczne znalazły również echo w pra

cy teatralnej - i tak: na okres · pogłębienia Przyjażni Pols~rn-Radzieckiej teatr 
wystawił „Rewizora", na okres Kongresu Zjednoczeniowego „Polaków" K. Grzy
bowskiej . 150 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza uczcił teatr urządzając 

uroczysty wieczór jego poezji. Urnczyste otwarcie nowo odbudowanego teatru 
w Grudziądzu zainaugurował Teatr Ziemi Pomorskiej sztuką „Rewizor". 

Gospodarka zespołem a1;tystycznym wykazuje należyte wykorzystanie 
wszystkich aktorów z których część przekroczyła 100 przedstawień. 

W źestawieniu porównawczym do ubiegłego półrocza sezonu, obecne pół
rocze sezonu wykazuje nadwyżkę: 

przedstawień 

premier 
21 

3 
widzów 
wyjazdów w teren 

17.937 
15 

Podsumując ogólne zestawienie na uwagę zasługuje fakt, że minimalna na 
początku sezonu frekwencja wzrosła w końcu pierwszego półrocza do 66%, 
co jest poważnym zjawiskiem w życiu teatru. 

Jadwiga Oko1i..ska Tadeusz TusiacJ.:i 

Mieczysław Wielicz Stef an Burczyk 
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V 

(HRATKY S CERTEM) 

Komedia w 3-ch aktach (9 odsłonach) Jana Drdy. 

Przekład z czeskiego Zdzisława Hierowskiego. Opracowanie sceniczne Aleksandra Rodziewicza . 

• 

Marcin Kabat, weteran 
Sarka-Farka, rozbójnik 
Oj-ciec Scholasticus, pustelnik 
Luciusz, młody diabeł-kusiciel 
Disperanda, królewna . 
Kasia, jej służebna 
Solfernus, radca piekielny . 
Belial, również radca piekielny 
Belzebub, książę piekieł 
Omnimor, chłopski diabeł 

Karborund, chłopski diabeł 
Teofil, poseł anielski · . 
Hu bert, łowczy królewski . 

OSOBY 

Aniołowie. Nimfy leśne. Diabły. 

Mieczysław Wielicz . 
Zbigniew Gawroński 
Stefan Burczyk 
Janusz Obidowicz 
Renata Dańska 
Jadwiga Okońska 
Leopold Detkowski 
Edward Mielniczek 
Władysław Cichoracki 
Tadeusz Rosiński 
Tadeusz Tusiacki 
Marian Szul .,,. .,,.. „ 

Reżyser: Aleksander Rodziewicz Oprawa dekoracyjna i kostiumy: Leonard Torwirt 

Orkiestra: Zw. Zawod. Muzyków Ewolucje taneczne: Władysław Cichora'Cki 
Kierownik literacki: Alfred Kowalkowski 

.............................................................................................................................................................................. , 

. ·. 



Janusz Obidowicz Zbigniew Gawr01i5ki • 

Leopold Detkowski Rtmala Dafiska 

SPRAWOZDANIE Z DZIAl~.\.LNOSCI TEATRU .ZIEMI POMORSKIEJ 
W TORUNIU 

za czas od 1. IX. 19ł8 do 28. n. J9ł9. 
1. Repertuar wyl<onany: 

1. Strzały na Długiej - A. Swirszczyńskiej . 
2. Cyd - Corneille-Wyspiański . 
3. żołnierz i bohater G. B. Shaw . 
4. Człowiek który szukał śmierci - W. Eftimiu 
5. Rewizor - M. Gogol . 
6. Ich czworo - G. Zapolska 
7. Polacy - K. Grzybowska 
8. Grzegorz Dyndała - Molier 
9. Klub kawalerów - M. Bałucki 

10. Lisie gniazdo - L. Hellman . 

2. Pre m i Gry a u to r 6 w po Is I< i c b : 

1. Strzały na Długiej 
2. Ich czworo 
3. Polacy 
4. Klub kawalerów 

3. Premiery autorów obcych: 

1. Cyd 
2 . żołnierz i bohater 
3. Człowiek który szukał śmierci 
4. Rewizor 
5 . Grzegorz Dyndała 
6. Lisie gniazdo 

4. K o I ej n o ś ć s z t u k w e d ł u g f r e k w e n c j i : 

1. Klub kawalerów 
2. Cyd 
3. Grzegorz Dyndała 
4. żołnierz i bohater 
5. Rewizor 
6. Ich czworo 
7. Człowiek który szukał śmierci 
8. Polacy 
9. Lisie gniazdo . 

10. Strzały "na Długiej 

5. Ko I <;j n ość sztuk we d ł u/g wpływ 6 w I< as owych: 

1. Klub kawalerów 
2. Griegorz Dyndała 
3. Cyd 
4. żołnierz i bohater 
5. Rewizor 
6. Ich czworo 
7. Człowiek który szukał śmierci 
8. Lisie gniazdo 
9. Strzały na Długiej 

10. Polacy 

4. IX. 48 
7. IX. 48 
6. X . 48· 

22. X. 48 
6. XI. 48 
8. Xll. 4.8 

15. Xll. 48 
22. Xll. 48 
26. I. 49 

6. II. 49 

'. 

13 .053 
11.949 
11.004 

9.534 
9.451 
7.870 
5.159 
4.256 
4 .140 
3.053 



6. 

7. 

8. 

9. 

Licz ba przedstawień poszczególnych sztuk: 
1. żołnierz i bohater 29 
2. Cyd 27 
3. Rewizor 25 
4. Grzegorz Dyndała 25 
5. Klub Kawalerów 23 
6. Człowiek który szukał śmierci 20 
7. Ich czworo 20 
8. Strzały na Długiej 13 
9. Lisie gniazdo 11 

10. Polacy 8 

Razem: 201 

Ogólna ilość przedstawiGń: 
1. Po cenach normalnych i ulgo1vych 154 
2. Dla Związków Zawodowych 13 
3. Dla szkół 28 
4. Dla wojska 6 

Razem: 201 

Sprzedano biletów po cenach normalnych: 
10.456 

S p r z e d a n o b i I e t ó/w 1> o c e n a c h u I g o w y c h : 
Związki Zawodowe organizowane 
Związki Zawodowe na talony 
Szkoły 

Wojsko 

przedstawień 

przedslawień 

przedstawień 

6.884' 
33 956 
15.806 

3.159 

Razem udzielono dla świata Pracy, szkól wojska: 59.815 biletów 

10. Wyd a n o bi Ie t ów be z płatnych : 
stale wolne wstępy urzędowe . 4.465 

4.733 ZZASP, ZZAP, prasa, radio, premie . 

Razem: 9 198 biletów 

11. O g ó I n a fr e kw encja os ob o w a : 
ogółem odwiedziło teatr 79.469 osób -------
z tego świat Pracy . 69.013 osób 

Uwaga: 
Z porównania frekwencji osobowej w Teatrze z ogólną liczbą mieszkań
ców m. Torunia wynika, że prawie każdy mieszkaniec miasta odwiedził 
teatr w ciągu pierwszego półrocza sezonu 1948/49. 

12. P rzec i ę t n a fr el< we n c j a os ob o w a : 
400 osób - 661/r 

13. Ce ny 111 ie j s c <l I Il Z wiąz k ów Z a w od o w~' c h: 
Na organizowane przedstawienia 60% zniżki od 35 zł do 140 zł 
Na talony 50% zniżki. 

14. Ce ny n or 111 a I n e : 
od 99 zł do 335 zł. 

15. Zatrudnienie poszczególnych osób zespołu artystycznego: 
Zespół a1 tystyczny składa się z 26 osób. 
Udział w przedstawieniach brało: 
Do 50 przedsta•.v ień . 
Do 100 przedstawień 
Ponad 100 przedstawień 

6 osób 
13 

7 

16. R e ż y s e r z y p o s z c z e g ó I n ~· e h s z t u k : 

17. 

18. 

Strzały na Długiej - Hanna Małkowska 
Cyd - Henryk Barwiński 
żołnierz i bohater Gustawa Błońska 
Człowiek który szukał śmierci - Janusz Obidowlcz 
Rewizor - Henryk Barwiński 
Ich czworo - Leonia Barwi.ó.ska 
Polacy - Janusz Obidowicz 
G1zegorz Dyndała Zofia Modrzewska 
Klub Kawalerów - Mieczysław Wielicz 
Lisie gniazdo - Leonia Barwińska 

Ważniejsze wydarzenia w teatrze.: 
1. Wystawienie „Cyda'· na „Dni Torunia" 
2 . Wystawienie „Rewizora' ' w miesiącu pogłęb!~!lia Przyjaźni Polsko-

Radzieckiej 
3. Wystawienie „Polaków" na uczczenie Kong1·es.1 ,Zjednoczeniowego 
4. Otwarcie nowo orlbudowanego teatru w Grudziądzu „Rewizorem" 
5 . Wieczór Poezji Adama Mickiewicza na 150 rocznic';! urodzin poety 

Porównanie ol<n·su spra\yoztlawczeg .) 

Ilość przedstawień 

Ilość widzów . 
Ilość premie1· . 
Ilość wyjazdów w teren 

.;ezon 1 obecnego z 
Sezon 1947/48 

18 t 
61.532 

7 
23 

ubiegłym: 

Sezon 1948j-Hł 
201 

79.469 
10 
38 

Uwaga: 
Jak wynika z zestawienia nadwyżka na korzyść obecnego sezonu wynosi: 

przedstawień 

widzów 
21 

17.937 
premier 
wyjazdów w teren . 

3 
15 

TEATR ZIEMI POMORSKIE.J WYKONAŁ. PONAD NORl\IĘ PLAN PRACY 

Normv usta- Ju~i 
lo11 e prze1 

\\'y i...0 1: 1111 0 
pr l('POI 

Min. ~1ilf. 
Nuci\\) i La OOfffiY 

puekrn · 
i 'i1f11ki CZOllO 

premier 7.3 10 2,5 135o,o 
przcdstawie11 w stałej siedzibie 150 16:1 13 10!)0 " 
przedstawie:1 w terenie 32,5 38 5,5 11(;0" 
widzów w stałej siedzibie 43.000 60.36!) 15.56!) 134% 
widzów w terenie 13.500 18.9CO 5400 140° o 



CO GRAJ~W TEATRACH: 
Warszawa 
Państwowy Teatr Polski . 
Dyr. Arnold Szyfman 
Państwowy Teatr „Placówka" 
Dyr. Leon Schiller 
Miejskie Teatry Dramatyczne 
Dyr. J. Maśliński 
Teatr „Rozmaitości" 
Dyr. D. Damięcki 
Teatr Klasyczny . 
Dyr. Ąf. Gorczyńska 

Kraków 
Teatry Miejskie 
Dyr. B. Dąbrowski 

Teatr „Młodego Widza" 
Dyr. Z. Mysłakowska 
Katowice 
Państwowy Teatr śląski 
Dyr. W. Krasnowiecki 
Lódź 
Państwowy Teatr Wojska Pols!tiego 
Dyr. Leon Schllłer 
Teatr Kameralny 
Dyr. E. Axer 
Państwowy Teatr Powszechny 
Dyr. K. Adwentowicz 
Teatr „Syrena" 
Poznań 

Państwowy Teatr Polski 
Dyr. w. Horzyca 
Teatr Kameralny 
Wybrzeże 

Teatry Państwowe 
Dyr. Iwo Gall 

Bydgoszcz 
Teatr Miejski . 
Dyr. A. Gąsowski 

Tor u ń 
Teatr Ziemi Pomorskiej 
Dyr. A. Rodziewicz 

\V przygotowaniu 

Pan Jowialski - A. Fredro 

Pies ogrodnika - Lope de Vega 
Igraszki z diabłem - Jan Drda 
Zieleni się zboże - Emlyn Williams 
Skalmierzanki - J. M. Kamiński 
Zemsta - A. Fredro 
Zabusia - G. Zapolska 
Kobieta we mgle - M. Rusinek 
Szklanka wody - E. Scribe 

Trzy siostry - A. Czechow 
Romans w wodewilu - Krumułowski 

adapt. Krzemiński 
Pan Geldhab - A. Fredro 

Jak się wam podoba - Szekspir 
Szczygli zaułek - Shaw 

Gody Weselne G. Lorca 

Wyspa pokoju E. Pietrow 

Klub kawalerów - M. Bałucki 

Porwanie Sabinek 

Major Barbara - G. B. Shaw 

Gra serc - Kiedrzyńskicgo 

Gdynia - Klub Kawalerów 
M. Bałucki 

Gdańsk - Kobieta we mgle -
M. Rusinek 

Sopot - Szklanka wody - E. Scribe 

Melpomena na wesoło - rewia 
Jadzia wdowa - lcomedia muzyczna 
Przyjaciele - A. Uspieński 
Grube ryby - M. Bałucki 

Klub Kawale1·6w M. Bałucki 
Lisie gniazdo - L. Hellman 
Igraszki z diabłem - J. Drda wysta

wione z okazji pogłębienia przyjaźni 
Polsko-Czechosłowackiej 

Maszenka - Afinogenów 

E 03058 P. T. Z. G., Toruń - 9'6 - li. 3. 49 - 1000 


