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O TWóRCZOSCI J.AJ.~A ORDY 

Autor „Igraszek z diabłem", Jan Drda, jest 
jednym ze współczesnych pisarzy czeskich, któ
rych popularność sięga po:ia granice rodzinnego 
kraju. Trudne jego nazwisko o charakterystycz
nej przewadze spółgłosek, utrwaliło się w pa
mięci naszych miłośników książki przede wszy
stkim dzięki powieści „Miasteczko na dłoni". 
Utwór ten, napisany w 1940 r., a wydany u nas 
w przekładzie pięciokrotnie, był pierwszym 
wielkim osiągnięciem . pisarskim Drdy. 
Dwudziestopięcioletni autor (urodzony w ro

ku 1915) wykazał się tu z miejsca wri:cz wy
jątkową dojrzałością ideowo-artystyczną. Już 
przez tę powieść przewija się główny motyw 
jego twórczości: motyw pracy jako czynnika 
warunkującego rozwój człowieka. Mistrzowsko 
posługuje się Drda w Mlasteczku na dłoni" 
elementami twórczości ~wej, jej fantastyką, 
zdrowym humorem, jędrnym językiem. Zdo
bycze te przydały mu się szczególnie wówczas, 
gdy zaczął pisać dla sceny. 
. „Miasteczko na dłoni", gdzie autor odmalo
wał swoje rodzinne strony, nacechowane jest 
pogodą, a nawet nieco staroświecką sielanko
wością. Kontrastuje z nią dramatyczny nurt 
drugiej powieści Jana Drdy „żywa woda". 

Po tej powieści psychologicznej, opubllkowal 
Drda, w r. 1943, powieść pt. „W~drówkl Piotra 
Sledmiołgarza". W historii „Plo"tfa Siedmiolga
rza'L-pt>łtrzmfewa:fą echa przygód „Sindbada Ze
glarza", „Dyla Sowizdrzała", a przede wszyst
kim „Don Klszota", ale - to szaleństwo bar
dziej tragicznie niż „donkiszoteria" bohatera 
Cervantesa. 

Za jedno z największych osiągnięć Jana Drdy 
w zakresie prozy należy uznać wydany w ro
ku 1946 zbiór nowel „Niema barykada", od
zwierciedlający bohaters~rodu cze
skiego z hitlerowskim okupantem. 

Poza utworami scenicznymi, o których będzie 
zaraz mowa, Jan Drda napisał jeszcze parę 
scenariuszy filmowych, a także dużo fcllctonów 
I reportaży, zalecających się trafną obserwacją 
życia. 

Drda jest wytrwałym bojownikiem o wolność 
I szczytne Ideały ludzkości. W czasie okupacji 
brał udział w Ruchu Oporu, po wyzwoleniu był 
jednym z uczestników Wrocławskiego Kongre
su Intelektualistów i należał do grona Inicja
torów zwołania Swiatowego Kongresu Obroń
ców Pokoju, który odbył się w r. 1949 w Pra
dze. Również w r. 1949 został wybrany na pre
zesa Związku Pisarzy Czechoslowack.icb. 



bebiut Ordy - powieściopisarza był jedno
czesny z jego debiutem w dramaturgii. A więc 
rok 1940 przyniósł, oprócz „Miasteczka na dło
ni" pierwsza, sztukę pt. „Jako i my odpuszcza
my" z życia górników, - którą wystawił no
watorski teatr praski E. F. Buriana. Wkrótce 
potem spod pióra Ordy wychodzi jednoaktówka 
„Magdalenka", ale pochlania go w tym okre
sie nade wszystko powieść. Dopiero pod koniec 
1945 r. odnosi Drda wielki triumf sceniczny, 
z chwilą wystawienia przez jeden z teatrów 
praskich „Igraszek z diabłem" (Hratky s cer
tem). 

• 

Ó „Igraszkach z diabłem" i inscenizacji 
Leona Schillera 

Wszystko było samą płynnością i zgrabno
ścią, wszystko się jakby unosiło na fali lekkiej. 
musującej melodii. „Igraszki z diabłem" to po 
„Krakowiakach i góralach" drugi bez najmniej
szej skazy triumf Schillera w teatrze powo
jennym . 

... Nie trudno zauważyć, że utwór czeskiego 
autora spełnia wszystkie formuły nakreślone 
przez Mickiewicza w XVI wykładzie paryskim 
dla dramatu słowiańskieg_o; z tym tylko za
strzeżeniem, że nie· jest dramatem, lecz ko
medią. Mamy więc wątek zaczerpnięty z opo
wieści ludowych, mamy walkę bohatera prze
ciw złu i mamy w tej walce osobliwe spowi
nowacenie ziemi z siłami nieziemskimi, miesza
jące trzy kondygnacje: niebo, ziemię i piekło. 
Owe przemieszanie nie jest jednak dokonane 
w sposób całkowicie poważny: autor nie każe 
nam bynajmniej wierzyć w duchy - traktuje 
swoją opowieść jak baśń, jak przenośnię dają
cą świadectwo sile ludowej moralności w osą
dzaniu spraw widomego świata. Od tego dy
stansu Mickiewicz, który wierzył wówczas na
prawdę, był daleki - ale to właśnie musiało 
być bliskie postawie Schillera: ukazać dramat 
zła i dobra, wyzwolenie duszy, przemówić swym 
ulubionym językiem ze starych misteriów -
ale uczynić to jak racjonalista i materialista, 
który widzi w misterium jedynie ładny, starą, 
ludową wiarą uświęcony sposób wyrażania 
i dlatego daje nie dramat, lecz komedię. Można 
pozwolić sobie na taki żart, można się nim ba
wić, delektować jego różnymi odcieniami - bo 
przecież i tak wiadomo, że przez ten żart i fan
tazję pragniemy ukazać problematy rzeczywiste 
i na serio. 

Kiedy zestawimy utwór Drdy z ujęciem 

Schillera, widzimy, jak wiele tonów przyspo
rzyło mu ono, jak ogromnie wzbogaciło jego 
instrumentację. Przedstawienie było świadec
twem nieporównanie bardziej skomplikowanej 



postawy duchowej niż ta, która się wyraziła 
w tekście sztuki. O takim skomplikowaniu 
autor zapewne ani myślał, ani go pragnął; rlla
tego też goście czescy, zaproszeni na łódzką 
premierę, nie ukrywali sv. ego zaskoczenia. 

... U Drdy są to rzeczywiście igraszki z dia
błem. Aby wyrazić prostą prawdę 0 zwycię
stwie miłości do ludzi nad nienr.wiścią, o wyż
szości postawy humanistyczneJ nad antyludzką, 
autor wprowadza nas w świat naiwnych, sta
rych widzeń ludowych, w których są diabły, 
anioły, pustelnicy, zbójcy i królewny. Jak się 
rzekło, nie chce nas zwodzić, wmawiać nam 
prawdziwości ich istnienia, zachowuje ton 
z lekka żartobliwy, ot tak, jak kiedy się dzie
ciom opowiada bajki. Schiller zachował to 
wszystko, ale j~ gdyby postawa taka wyda
wała' mu się zlfyt naiwna, ujął ją w jeszcze 
jeden nawias. Więc już igraszki - nie tylko 
z diabłem. Subtelny koneser sztuki odgrywa 
przed widownią rolę prostego opowiadacza, 
który naiwnie opowiada naiwną baśń. Koneser 
czyni to z wielkim wyrafinowaniem, b&.\viąc się, 
a jednocześnie zachwycając prostotq wątku, 
który dał mu pretekst; roztacza zaiste pawie 
wachlarze humoru, dowcipu, zręczności i fan
tazji. Czyni to nie tylko dla własnej zabawy, 
ale i dla zabawienia widzów; i tę swoją in
tencję· podkreśla bardzo wyraźnie. Nie zdradza 
im jednak, że najbardziej istotnym powodem, 
dla którego się na owe igraszki zdecydował, 
jest całkiem już szczera wiara w prawdziwość 
myśli zawartej w naiwnym opowiadaniu. 
A przecież o to mu chodzi przede wszystkim. 
Tę wiarę pragnąłby tchnąć w widownię. 

... Anioły !'lie reprezentują dobra - a diabły 
zła. Są zjawiskami z porządku moralnego. A za
tem. choć utrzymane w stylu rubasznej kome
dii, realizują w jakiś sposób pragnienia Mickie
wicza o metafizycznym dramacie słowiańskim. 
„My dziś rozumiemy - jak gdyby powiadał 
inscenizator - że wszystkie owe sprawy meta
fizyczne są wytworem naszego umysłu. Po
traktowanie ich w formie diabłów z rogami 
i skrzydlatych ·aniołów jest naiwne, zabawne 
i nic nam nie przeszkadza śmiać się najser
deczniej z tej mitologii. Ale wcale nie jest 
naiwnością stwierdzenie, że przez gąszcz za
wiłych i trudnych spraw życiowych, o perspek
tywach znacznie .rozleglejszych, niż się nam wy
daje - musimy pnedrzeć się z odwagą i mi
łością człowieka. Nie je3t naiwnością wiara, 
że kiedy człowiek pomaga człowiekowi, świat 
staje się lepszy. Nic jest naiwnością przeko
nanie, że prawdziwym przekleństwem ludzko
ści są zatrute scholastyczne umysły, w swej 
wyschłej pysze dostrzegające jedynie formuły 
praw, a nie żywe potrzeby ludzkiego serca. Nie 
jest wreszcie naiwnością uznać, że świat jest 
dobry, że zło można pokonać uporczywym wy
siłkiem człowieka - a choćby nawet ta wiara 
i miała w sobie coś naiwnego, lepiej jest jed
nak ją przyjąć i nią się kierować, gdyż rodzi 
ona dobro i postęp". 

Edwarcl Csat6 
,.Paml~tnlk Teatralnu'' 1955 r. 

„ 

ŻYCIE TEATRU 

FAKTY 
WYDARZENIA 
LUDZIE 

W dniu. 6 stycznia odbyło się spotkanie sekretarzy Komite
tów Powiatowych PZPR z terenu wo1ewództwa szczecińskie
g'?, na którym zespól Teatru „13 Muz" wystąpił z przedsta
wieniem sztuki Mrożka „Smierć porucznika". Spotkanie za
kończyła dyskusja. 

• 
W salach szczecińskiego Zamku odbyło się kolejne spotka

nie, poświęcone historii teatru antycznego. Słowo wstępne 
wygłosił Michał Mislorny. Zespól aktorów odczytał fragmenty 
„Much" Sartre'a i odegrał scenę z „Elektry" Sofoklesu. 

• 
W dniu 13 stycznia Teatr „13 Muz" wystąpił z nową pre

mierą w reżyserii Janusz3 Marca. Była nią eksperymentalna 
sztuka Ionesco „Król umiera czyli ceremonie". 

• 
W dniu 19 stycznia br. odbyła się w Teatrze Polskim pre

miera. komedii Friedricha Dllrrenmatta pt. „Fizycy", w prze
kładzie Ireny Krzywickiej i Jana Garewicza. Sztukę reżyse
rował Józef Gruda, oprawę plastyczną projektował Marian 
Bogusz. 

• 
Urządzanie aktualnych wystaw w foyer Teatru zaczyna 

wchodzić już w stały zwyczaj. W związku z premierą sztu
ki Ernesta Hemingwaya „Pląta J<olumna" zo~tala zoq,:anizo
wana w Teatrze Polskim wystawa poct hasl:iml: Ernest He
mingway I jego twórc:zo;;ć, oraz „Wojna dumowa w Hisz
panii - Obrońcy Republiki". 

W czasie antraktu „Fizyków" Dllrrenmatta widzowie mogą 
oglądać w Teatrze Polskim wystawę kompozycji streficz11ycl1 
znanego malarza abstrakcjonisty I scenografa - Mariana Bo
gusza. 

W dniu premiery „Igraszek z diabłem" zostaje otwarta wy
stawa pt. „Magia teatru". 

• 



DANUTA MARKIEWICZ 

NaJpierw była Wyższa Szkoła Aktorska w Lodzi - ukoń 
czona w roku 1954 - później, wraz z całą grupą łódzkich 
absolwentów, pierwsze kroki na scenie Teatru w Koszalinie 
pod dyrekcją Ireny Górskiej-Damięckiej. Praca w pionier
skich warunkach. lecz jakże dużo wkladono w nią wówczas 
żarliwości i entuzjazmu! 

Danuta Markiewicz miała szczęście grać od początku role 
bardzo zróżnicowane, jak: Zerbinetta w „Szelmostwach Ska
pena" Moliera, Raina w „żołnierzu i bohaterze" Shawa, Ma
rytie w „Pieją koguty" Baltuszisa. 
Następnie - Jelenia Góra. Od razu dostała bardzo odpowie

dzialną I wspaniałą rolę: „Czarującej szewcowej" Federico 
Garcia Lorca. Wytrwała praca, duże ambicje I zdolności po
zwollły jej wyjść zwycięsko z wielu trudnych prób. Zagrała 
tam bowiem ponadto role: Lukrecji w „Spazmach modnych" 
Bogusławskiego, Tatiany w „Eugeniuszu Onieginie" Puszki
na , Joanny w „$wieczniku" Musseta i Księżniczki w „Latar
ni" Jiraska. 

Teatr „Wybrzeże" w Gdańsku I trzeci sezon nie mniej in
teresujący od poprzednich. Zwłaszcza praca pod kierunkiem 
różnych Indywidualności reżyserskich, jak np. HUbner I Mll
ski, zasadniczo wpływająca na rozwój aktora. Występowała 
tam m. In. w roli Lucyny w komedii muzycznej Gozdawy 
i Stępnia „Sprawa Kowalskiego", w roll Beatrycze w „Słu
dze dwóch panów" Goldoniego, w „Podejrzanej sprawie" 
Ałarcona , w „Szklance wody" Scrlbe'a I wielu Innych. 

w 1957 roku przybyła do Szczecina. Pierwszą jej rolą w na
szym mieście była Smugoniowa w sztuce Żeromskiego „Ucle
Jda mi przepióreczka" - „w szczecińskiej •Przepióreczce« 
Smugoniową grała Danuta Markiewicz; szczytem jej aktor
s twa IJyt drugi akt - rozmowa z Przełęckim. 

Smugoniowa nie była postacią jednolitą - skoncentrowana 
maksymalnie w pierwszej scenie z Przełęckim, przeżywała 
drugą gwałtowniej, rozluźniając rygory; lecz właśnie dzięki 
tej parze przeds tawienie odcisnęło trwały ślad na widowni". 
(M. Mi siorny). 
Później grała : Ninę w „Maskaradzie•• Lermontowa, Karo

l inę w „Madame Sans Gene" wg Sardou, Polly w „Operze 
za trzy grosze" Brechta, Zosię w „Złotym cielaku" Wa i Pie
trowa, Amy w „Marzeniach I klęskach" Howarda, kilka ról 
w ,.Kramie z piosenkami" L. Schillera, i Kaśkę w „Weselu" 
Wy• piańskiego. 

w Gdańsku zainteresowała się piosenką aktorską i rozpo
częta występy w kabarecie „Rudy Kot", w Szczecinie nale
zata do zespołu kabaretu „Biedronka". Jako piosenkarka bie
rze udział w koncertach estradowych i audycjach radiowych. 
w związku z otwarciem polskiej wystawy w Szwecji koncer
towała w Ystad i Malmo dla publiczności szwedzkiej I Polonu 
Zagranicznej. Jej uzdolnienia wokalne są przydatne w wielu 
rolach scenicznych. 

Specyficzne predyspozycje aktorskie - dają jej możność 
występowania w bardzo różnorodnym repertuarze, zarówno 
w rolach lirycznych jak i charakterystycznych, nakreślonych 
nstrn i zdecydowanie. z dużą przymieszką vis comica. 



EUGENIUSZ WALASZEK 

Od dwunastu lat występuje na scenie. Początkowo naletal 
do zespołu Teatru Mlodego Widza w Bydgoszczy, następnie 
Teatru Popularnego w Gru~ziądzu (przez siedem lat), potem 
występował w Teatrze w. Siemaszkowej w Rzeszowie, w Te
atrze L. Solskiego w Tarnowie i wreszcie w Teatrze w. Ho
rzycy w Toruniu. 

Charakterystyczna figura I duża siła komlczna predysponu
ją go do specjalnych ról ; ten typ aktora - od niepamiętnych 
czasów aż po dziś dzień - Jest w tt-atrze niezwykle po trzeb
ny. Swiadczy choćby o tym zestaw bardzo Interesujących po
staci które odtwarzał Eugeniusz Walaszek w ciąiu swojej 

kariery artystyn:nej: a więc Arnolf w „Szkole żon" Moliera, 
Matkowski w „Dwóch teatrach" Szaniawskiego, Grahiec 
w „Balladynie" Słowackiego, Prowokator-Sierżant w „P11ll
cjl" Mrożka, Bartolo w „Cyruliku Sewilskim" Beaumarchais, 
Harpagon w „Skąpcu" Moliera, Czkawka w „Wieczorze trzech 
króli" Szekspira, szwandia w „Lubow JarowaJ1" Treniewa, 
Herod w „Pastralce" L. Schillera, Wujaszek w „Sluba ch pa
nieńskich" Fredry, Trufaldino w „Słudze dwóch panów" Gol
doniego, Mtiller w „Intrydze i miloscl" F. Sc11illera I wiele 
innych ról we współczesnych komediach pohklch, w kome
diach Moliera, Goldoniego I Lope de Vegi, 

Do Szczecina przybył niedawno. 
Eugeniusz Walaszek nadaje kazdej roll soczystość I barwę, 

jest - jak najbardziej - aktorem zaangażowanym, tkwiącym 
wewnątrz postaci, ale doceniającym zarazem urok l lckkosć 
grotcskl. 



JAN TESARZ 

Zanim zaczął uczęszczać do Studio Dramatycznego w Ka
towicach miał szczery zamiar zostać ln1ynlerem. Na zmian.; 
jego decyzji wpłynęła opinia reż. Baduszkowej. Porzucił więc 
politechnikę I od tej pory pochlonęła go scena. Pozostawał 
wtedy pod dużym urokiem aktontwa Holoubka. 

Dyplom uzyskał w roku 1957. Początkowo wyjechał do Rze
szowa - Teatr prowadził wtedy dyr. Hugon Moryclńskl. Mio
dy, utalentowany aktor chętnie jest widziany w teatrach te
renowych. Otrzymał klika Interesujących ról, które od razu 
nadały początkującemu aktorowi rangę artystyczną. Grał 
więc Hektora w „Balu złodziejaszków" Anouilha, czołową ro
lę w „Dobrze" Majakowskiego, Kirkora w „Balladynie" Sło
wackiego, rolę komediową w „Awanturach w Chioggi" Gol
doniego, Starbucks w „Zaklinaczu deszczu" Nascha I in. 

Sezon 1958(59 rozpoczął już w Toruniu. Występował tam at 
do jesieni ub. roku. W Bydgoszczy i Toruniu ugruntował so
bie rozycję artystyczną, potwierdzoną przez wyróżnienie na 
III nagrodę na IV Festlwnlu Teatrów Polski Północnej za 
role w sztukach Broszkiewicza: Sebastiana w „Barze wszyst
klch świętych" 1 Karola Szobera w „Skandalu w Hellber11:u". 

Grai dużo ról o różnym ciężarze gatunkowym, wymagają
cych szerokiego wachlarza możliwości artystycznych, a więc -
Kalata w „Księżniczce Turandot" Gozziego, Albina w „Slu
bach panieńskich" Fredry, Walerego w „zwadach miłosnych„ 
Moliera, Noska w „Balladzie toruńskiej" Wojdana, Marka 
w „Buncie na U. s. s. Caine" Wouglrn, Hendona w „Księciu 
i żebraku" wg Twaina, Marka Antoniusza w „Kleopatrze" 
Morstina, Wańki Kudriasza w „Burzy" Ostrowskiego, Okta
wa w „Łgarzu" Goldoniego, Page•a w „l(umoszkach z Wind
soru" Szekspira, Pułkownika Malinina w „Lubow Jarowaji" 
Treniewa, Chłopickiego w „Nccy listopadowej" Wyspiańskie
go i wiele innych. 

W Toruniu był ponadto twórcą studenckiego teatrzyku pod 
nazwą „Scena 59". 

Do zespołu szczecińskiego przybył z początkiem obecnego 
sezonu. 
Należy do typu aktorów niespokojnych, poszukujących , 

o dużej dynamice wewnętrznej i rzadkiej wrażliwości. 



NASTĘPNE PREMIERY: 

TEATR POLSKI 

"JASNIE PAN NIKT'' 
Lope de Vegi 

w reżyserii - Jana Maciejowskiego 
w scenografii - Heleny Grablis 
Piosenki - Ludwik Jerzy Kern 
Muzyka - Zygmunt Konieczny 

TEATR WSPÓŁCZESNY 

MAKBET 
Szekspira 

w gościnnej reżyserii - Marii Broniewskiej 
w scenografii - Stanisława Bąkowskiego 

Kierownik techniczny - L.udwik Piosicki 

malarskiej 

krawieckiej 

glówny elektryk 
perukarskiej 
stolarskiej 
ślusarskiej 

tapicerskiej 
szewskiej 

Swiatło 

J3rygadier sceny 

Kierownicy pracowni: 

- Michal Tuszyński 

{
Stanislaw KaczmarcZ11k 

- Gertruda Madajczyk 
Kazłmłerz Krzanowskł 

Maksymilian Rajter 
Florian Wolny 
Michal Rubinowicz 
Stanislaw Falkowskł 
Kazimierz Ryptńskł 

{
Kazi.mierz Krzanowski 

- Michal Klym 
- Franciszek Stachowiak 

• 
Wydawca - Państwowe Teatry Dramatyczne 

w Szczecinie 
Za redakcję - Danuta Piotrowska 

Program ilustrował - Marian Bogusz 

s. z. Graf. 227 15.1.64. 3600+25 P-2-60, 



Premier a d n i a 2. 4 s ty c z n i a I 9 6 4 r. 

JAN DRDA 

IG RASZK I Z DIABŁEM 
Komedia UJ I O odsłonach 

Przekład ZdzisłaUJ HieroUJski 

MARCIN KABAT, dragon, weteran wojenny 
Jan Tesarz 

SARKA-FARKA, zbój 
Eugeniusz Walaszek 

OJCIEC SCHOLASTYK, pustelnik 
Andrzej Kopiczyński 

LUCJUSZ, diabeł I kategorii 
Józef Skwark 
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