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JAN DRDJ\ 

JAN DRDA 

Urodzony 4 kwietnia 1915 roku, cze.,ki powieścio
pi~arz i dranaturg. W okre:>ie II wojny świato.vcj 

działał w ruchu oporu, uczestnicz~·ł ,\· pow ·tani u pras
kim l!H3 ro' u. Pien\sza po\\ icść Drdy „Miw;tcczko 
na dłoni'' (19-10 - wydanie polskie l!H8 r.) ukazuj'\ca 
czeskie "rodowisko małego mia~teczka, pełna ludowe
go, często ruba~znego humoru, zy:;Jrala mu od razu 
duż:1 popularność; następne) powie:::: „Woda życia" 

(19-11 - wydanie pobkie 1960) po~\\i<;cił problematyce 
psychologicznej. pcszukir·aniu i ·toty ~ztuki i dn g roz
woju ta1entu artysty; \Vydany po wojnie tom „Niema 
barykada" (1946, wydanie polskie 1948 r. wydanie z 1949 
roku nosi tytuł „Milcząca barykada'') Za\:icra opo\·ia
dania poświęcone II wojnic świata ej i walce o wy
zwolenie. Spo$ród dramatów najwiqksz·1 popu!arno5ć 

zdoby1y Ordzie ,,Igraszki z diabłem" (1945 - wydanie 
pobicie 1949), komedia O:>nuta na wąt1;:ach ludowych. 
stanowiąca apoteozę zwycięstwa ludzi nad złym. 1.10 -

cam i; w:, s tawiona między inn:mi przez Leona Schil
lera w Łodzi w 1949 roku a także przez teatr mario
netek Sergiusza W. Obrazcowa. (przedstawienie to prze 
szło do historii polskiego teatru). 



FL'lik Fornalczyk 

\\'szystko s'~ kręci wokół spraw ludzkich 
:l"fożn::i by rzee, że istot::i komizmu sztuki Jana Drdy 

tk wi nic \\. tym, co czynią i mó\vią jej bohaterowie, 
:cez \ .;~:tuucji, w jakiej kazał im istnieć autor. Jest 
to znś sytuacja w każdym calu niezwykła, stworzona 
1·1oc4 nieskrqpowanej wyobraźni pisarskiej, dozwala
jącej materializować ~ii.; postaciom z legend i baśni , 

i <lopu. ·:c~::ijącLj dziani<' si~ przy ich udziale najrozma
it :':}eh czaró' ·-rrarów ,,. realnej rzeczy\vistoki scc

n' czn j . 
Bo pomys!my tyll:o. C:.:y je. t gdziekolwiek mo±li

'· ·c - vozc w:•0hraźnin literacka i teatralną - aby 
. .'emskie po, lacw realne miały tyle :;posobności do za
latwi:rnia swoic'.1 o.;obistych :<pra\\ w równic poufa
J;-, ch kontaktach z postaciami rr.itycznymi, irrealnymi, 
którymi bujna wyobraźnia ludowa „zaludniła" tak nie
skonkretyzowane krainy jak Piekło i Niebo? A w „Ig
ra.;zkach z diabłem" Jana Drdy, które już drugi raz 
:io \\Ojnil wy s tawia na scenie Teatr Gnieźnieński, jest 
to nic t ·ll:o możli: ·e. ale \vn;cz nieodzowne do istnie
nia przcdstawi:'ncgo świa1a ludzkiego. 

1 ylc że wysti.;pujący tu ludzie prezentują z woli 
autora osobO\\Oki n:c :,łychanie jednowymiarowe, jcd
no:rnaczn •. \Vt.;drująccgo po tym świecie żołnicrza-sa

moch\\Ula Marcina Kabata mogłaby scharakteryzować 
\\·la:kiwic ta jedna cecha: nie lic.aica siQ z nicąm od
waga. Wszak to on ~am mówi o sobie do diabła Luc ju
sza : „Strach'> Zółtodzióbku. ZapamiQtaj sobie, że Mar
cin Kabat, weteran dragonów, jak długo żyje, strachu 
nic znzn;:ii". 

Ulegającego pokusom pustelnika Scholastyka ce
chuje µonad wszystko jedno: przekonanie o koniecz
no~ci tępienia rozpusty. Pnckonany, że „na ludzi trze
ba tęgiego bata. głosi: ,,powiadam wam, gdyby nie 
stosowa·o ~iQ jak najsurowszych kar, ~wiat pogrążyłby 
s'Q zupełnie w cielesnej rozv:iązłości". 

Życiowy pragmatyk zbój Sarka Farka nic dba o 
nic ponad to, co jemu samemu jest potrzebne do życia. 
On też jeden nic odczuwa najmniejszych zgryzot z po
wodu perypetii, jakich napytały sobie ulegając popę-

dowi swojej biologii królewna Disperanda i jej ponQt
na sł użąca Kasia. „Co tam baby! - orzeka wyzbytv 
uczuć zbój Sarka Farlrn. - Zawsze są fałszywe, tak 
c;:y tak by siQ do piekła dostały". 

Nic ma wi<;c w zamyśle i układzie tej sztuki nic 
z traktatu teologicznego. Jc~t to pogodna, przystosowa
na do potrzeb dzi r. icjszcj sceny komcdio\vu zabawa, 
w l:tórej sprawy łqczące reprezentantów Ziemi oraz 
Piekła i .Nieba zostnł · zaczerpnięte z tradycji literatu
ry mówionej, z nah\nych wyobrażeń naszych przod
ku,\'. Zaniepo1rnjcni lnvestiami ostatecznymi, wykła

dali je sobie oni na miarQ wła,;ncj, ograniczonej wie
dzy o wszechświecie. Nic mogąc siQ odcrwnć od spraw 
przyziemnych, swoimi ludzkimi cechami wyposażyli 

porządek nadnaturalny. . 
Otwarło to niezmierzone pole dla wyobraźni, ale 

i tak cała boska mitologia i wszystki~ niebiańsko-pie
kielne sfery zostały skrojone na obraz i podobieństwo 
:i:ycia ziemskiego. Z czasem o wszelkich zakazanych 
sprawach tego świata poczQto mówić '" sposób alego
ryczny, przcbierajqc ludzi w maski i kostiumy anio
Jó,\· lub - wedle potrzeby - diabłów. Chcąc więc coś 

rLctclncgo dowiedzieć ~·iQ o sprawach ziem:kich, wys
tarczyło poczytać sobie najświchzc doniesienia z Pie
kła. 

Nic inaczej postąpił także Jan Drda w swoich „Ig
raszkach z diabłem", który na dodatek wyidealizował 
jeszcze przy tym postacie ludzi uważanych od wicków 
za nieprzykładnych (np. pos tać pechowego zbó ja Sarki 
Farki), przyczernił zaś postacie uchodzące za świetla
ne (np . postać świątobliwego pustelnika Scholastyka), 
natomiast wszelkie co drażliw:;ze kwestie z tego świa
ta (np. wątek konieczności ulepszenia ad.ninistracji i 
rywalizacji o najwyż$;:c miej~cc w hicrnrchii władzy) 
przesunął do Piekła i nakazał zajmowanie się tymi 
$prawami diabłom. Dobrze im tak. Niech to, co pop
suli, sami u siebie 111ajpierw naprawią i doprowadzą do 
jakiego takiego stanu. 

Mamy te:.:: w komedii Drdy tych diabłów cały le
gion, w nader rozległej reprezentacji przypisal'l i cech, 
typowych już właściwie nie diabłom a ludziom. Jest 
tu bowiem elegancki diabeł-panek Lucjusz, są w1cJ
skic diabły -parobki Omnimor i Karborund, je. t po-



tężny ich szef doktor Izmael Solfcrnus, wojujący ze 
swoim konserwatywnym, niedouczon~·m kolegą Belia
lem . .l\le ich przygotowanie do wykonywania zadali 
i przC'dmiot rozm6w są najzupełniej ziemskiej i ludz
kiej natuiy. Diabeł-panek zamyśla zatem o poderwa
niu jakichś naiwnych panienek, diabły parobki myślą 
z kolei o ogran iu w karty kogoś durniej. zego od siebie. 

Pracują też w~zy<cy jak urzc;dnicy na etacie, bel. 
r.udmicrncgo wy~1łku, przy użyciu współcze:;nych me
tod i techniki, nic dziwnego, ie lud.de oszkapiają ich 
bez ~krupułó\ . Z\vła. zeza. o cqm już była mowa, że 
. ą to ludzie raczej nic spotykani zbyt często, uprawia
jącr p:-zy tym niezbyt zaszczytne profesje. Naszym 
bchaterom \V niczym to jednak nic przeszkadza, swoje 
„obowiązki" (przynajmniej do czasu) wypełniają też 

akuratnie i z należnym oddaniem. Marcin Kabat nad
~tawia więc ochoczo głowc; dla wyż~zych celów, Sarka 
Farka zbójujc, pustelnik otrząsa ludzkie dusze z grze
chów niczym gru"ze, króle vna Di:>pC'randa zazdrości 
powodzenia swojej 4użąccj Kasi, a Kasia ma powody 
uż::ila:'.: się na s\voich amantów, którzy popieścić po
pie~zC"'.<l, ole icnić się żaden ani myśli. 

I 1· zy tko biegłoby zapewne swoją koleją dalej , 
i;dyby w te sn~awy rw wdało ,;ic; Piekło, i gdyby na
:zc 0bic spragnione miłości damy nie podpisały z dia
błr.mi odpowiedniej umowy. Pakt ten uznano ogólnie 
za niezb~·t czy~tą grę - i „prawa oprzeć się musiała 
o najw:·ższc czynniki poz:izicr:'lskie. Zanim wszakże do 
tego dojdzie mamy okazję po~makować przez pewien 
czas mc;:ko-damskich perypetii królewskich, które ja
ko żywo przypominaj3 materi · "Praw, wyłożonych w 
jednym z wcześniejszych przedstawień Teatru Gnież
nieńskicgo, mianowicie w „Kr ólu Mięsopuście" Jaro
_,Jaw<A i 'i::irka Rymkiewicza . 

Ta tylko teraz różnica, że w „Igraszkach z dia
błem' rzecz w wiqkszej mierz_ opiera się - pozos ta
jąc w konwencji baśni ludowej - o sferę umoralnia
jących przeciwstawień mitologicznych: przeciwstawie
nie dobra i zła jest tu bowiem symbolizowane przez 
\\ yobra-;,eni_ Ninba i rickla, diabł<'lw i aniołów. Nic ma 
wi~c między nimi (i być nic może) zgody, niczym lu
dzie ścierajq si<; przeto racjami, wojują o dogodne po
zycje i stosowne pożytki. 

„ 

Owe też diabły i anioły tworzą pospołu świa t ca
łą gębą, tyle że gdzie się tam równać z diabłami upie
rzonym rzecznikom sprawiedliwości: aniołom, chociaż 

i oni s tanowią hufiec wcale liczny, który ma także 

swego władnego przywódcę w postaci wysłańca nie
bi cskiego Teofila. To oni w przymierzu ze szlachetnym 
\\'Ojakiem Marcinem Kabatem sprawią w finale baś

niowe wypogodzenie wszelkich zachmurzeń. Królewna 
Disperamda poślubi szewca Dratewkę, Kasia wyjdzie 
za Marcina , zbój Sarka Farka podejmie się pożytecz

nej pracy w opuszczonym przez diabłów młynie, a 
świątobliwy pustelnik z trudem zasłuży na to, aby zos 
tać przy nim młynarczykiem. 

Czy im to może przypaść do gustu? Raczej nie. 
Rozstrzygnięcie stoi przecież w każdym przypadku 
wbrew naturze zainteresowanych. Ale jak rzecze Mar
cin Kabat, „pustelnik powinien zbójowi pomagać, że

by także raz w życiu poznał, co to jest robota. Ci dwaj 
zbójca i pustelnik, przez całe życie byli wrogami lu
dzi. Niech im teraz za to zdziebko posłużą", wyrokuje 
Jedyny w całym towarzystwie sprawiedliwy człowiek. 

A dzi eje ~ię tak dlatego, ponieważ autor „Igraszek 
z diabłem" poclyna sobie z wątkami najzupełniej swo
bodnie, podług własnego uznania i fantazji; podług tej 
zasady wszystko tu zatem być może i nic nie stoi w 
sprzeczności z regułami gry, jaką proponuje autor, 
który nawet w obrębie stylizacji językowej takoż nie 
trzyma się ściśle jednej, raz na zawsze ustalonej kon
wencji Nie o to bowiem chodzi ło Drdzie, kiedy ob
myślał zawiązek sytuacy jny i materię rozweselającą 

~wojej komedii. 

Chodziło mu zaś najpewniej o taki dobór postaci 
i wyznawanych przez ni zasad, które umożliwiłyby 
ich konfrontacj ę i poddanie osądowi zdroworozsądko
wemu. W tym duchu, jaki mieści się choćby w poniż
szym fragmencie dialogu najważniejszych postaci ko
medii: 

Marcin: To ci, pustelniku, na tych dziewczętach 

ani trochę nic zależy? 

Scholastyk: Ani trochę. Dlaczego tak jak ja nie 
poszły na puszczę? Mogłyby mieć, tak jak ja, zapew
nione zbawienie duszy. 



Marcin: Hm ... Możeś ty święty człowiek. .. Ale Judz
ki człowiek ni e jes teś, panie pustelniku, a to chyba jest 
grzech największy. 

Scholastyk: Milcz, poganinie, i idż w swoją drogę. 

Marcin : Pójdę, pewnie, że pójdę. Ale gdyby ci Pan 
Bóg rację przyznał, to bym s i ę srogo na nim zawiódł . 

Feliks Fornalczyk 

WYSOKA CENA OPTYMIZMU 

„IGRASZKI Z DIABŁEM" dosyć rzadko pojawia
ją się na naszych scenach. Odkryte dla po'.skiej pu
bliczności przez Leona Schillera i niejako firmowane 
jego autorytetem, uznane za jedno z najoryginalniej
szych dzieł w gatunku komedii ludowej, świetny ma
teriał inscenizacyjny i aktorski - pozostają raczej 
w sferze legendy osnutej wokół swej polskiej prapre
miery niż w kręgu bieżącej praktyki teatralnej . 

Jakie są tego przyczyny i czy warto polemizować 
o utwór realizując jeszcze jeden jego spektakl? 

Wydaje się, że na losach „Igraszek" zaważyła nie
ufność wobec ich prostego optymizmu, który - zbyt 
może jednoznacznie odczytywany - wydaje się za 
naiwny współczesnemu odbiorcy, żyjącemu w coraz 
bardziej skomplikowanym i niejednokrotnie napawa
jącym zwątpieniem świecie . Zapewne trudno nam dzi
siaj poddać się myśli, że w prowadzonych przez czło

wieka igraszkach z diabłem, których ceną jest sens 
ludzkiego istnienia, triumfuje ostatecznie człowiek wraz 
z całym bagażem uznanych wartości humanistycznych. 

Ale też jakże krzepiące jest czasami ,zetknięcie się 
z ta!:ą myślą ... 

/\żeby jednak nic pozostać tylko w krc.;gu p :ęknej, 

ale - jeśli kto chce - całkiem nieprawdziwej bajki, 
warto zwrócić uwagę na wcale nie tani gatunek opty
I!lizmu prezentowanego w sztuce, na powikłane koleje 
losów poszczególnych postaci, które ku pomyślnemu 

rozwiązaniu zdążają poprzez szereg trudności i niebez
pieczeństw - i to najwyższej miary. Jeśli bowiem w 
świec~e komedii można mówić o grozie, to czymże, jeśli 
nie najwyższ:.) grozą, jest zejście Kasi i Kabata do 
piekła'/ 

_\ n~imo że niebezpieczeństwa te człowiek sam 
sobi2 na głowr, śc:ąga (diabeł jest tu właściwie tylko 
usłużnym pomocnikiem), udaje mu s ię ostatecznie 
wyjść cało z każdej opresji, o ile stara się naprawić 

swe błędy o własnych siłach lub korzystając z pomo
cy innych. 

Szansę pomocy niesie swym współtowarzyszom 

Marcin Kabat uosabiający pros tą zdrową moralność 

i aktywność życiową. 



Ale autor, nikomu nie odbierajac szansy rehabili
tacji, nikomu też nie przyznaje prawa nieomylności . 

Dotyczy to również Kabata, który właśnie dzięki swym 
pomyłkom popełnianym w rozgrywce z diabłem oraz 
dzięki swemu poczuciu humoru - który demonstruje 
takie wobec samego siebie - jest postacią zindywidu
alizowaną, daleką od jednoznacznego schematu. W po
dobny zresztą, złożony sposób przedstawieni są wszys
cy główni bohaterowie sztuki. Naiwność spojrzenia na 
ludzką naturę i sprawy tego świata jest więc w „Ig
ra szkach" tylko pozorem, udaniem, za którym kryją 

s:ę krytyczne mądrości i kpiarska przekora ludowego 
bajarza, którego rolę przybrał autor. 

I może tak odczytana sztuka stanie się bajką dla 
dorosłych, skłaniającą widza do zastanowienia nad za
wiłymi ścieżkami wiodącymi do ufności w człowieka . 

Antoni Baniukiewicz 

O autorze i jego sztuce 

Największą i zasłużoną popularność z młodszego 
pokolenia pisarzy czeskich zdobył u nas J a n D r d a 
(ur. 1915). Zapoczątkowała ją pięciokrotnie wydana po
wieść .,Miasteczko na dłoni" , dziś jeszcze zajmująca w 
twórczości pisarza pozycję czołową, umocniły zaś kil
kakrotne wydania tomu nowel osnutych na tle pow
stania w Pradze w maju 1945 r. „Milcząca barykada" 
oraz komedia „Igraszki z diabłem", wystawiona w ro
ku 1948 w Łodzi przez Leona Schillera i wydana dwu
krotnie drukiem, która nadal utrzymuje się w reper
tuarze polskich teatrów. W dalszym ciągu udostępnio
ne zostały czytelnikom dwie powieści napisane po 
„Miasteczku na dłoni": „Woda życia" i „Wędrówki 

Piotra Arcyłgarza" . Tak się złożyło, że jest to najważ
niejszy dotychczas dorobek pisarza, który od „Milczą

cej barykady" nie dal już ani w prozie, ani w drama
cie żadnego dzieła wybitnego . 

• 
Początki czechoslowacko-pobkiej wymiany teat

ralnej po II wojnie światowej przypadają na rok 1947, 
a więc wyprzedzają podobnie jak inicjatywa wyda
wnictw - wejście w życie umowy o współpracy kul
turalnej. Za inaugurację tej wymiany trzeba uważać 
wielką podróż zespołu Państwowego Teatru Wojska 
Polskiego pod dyrekcją L e o n a S c h i 11 e r a po Cze
chosłowacji, odbytą w czasie od 3 do 21 listopada 
1947 r ., będącą rewanżem za wcześni ejszą wizytę w 
Polsce filharmonii praskiej. Teatr Leona Schillera dal 
w tym czasie 17 przedstawień „Krakowiaków i górali" 
Bogus ławskiego, odwiedził kilka miast, w tym najważ
niejsze ośrodki teatralne : Pragę, Bratysławę, Brno, na 
wiązał wiele kontaktów z ludżmi teatru i teatrami. W 
niecały rok póżniej - 13. X. 1948 r. - Leon Schiller 
wystawił na scenie tego teatru w Łodzi „Igraszki z dia
błem" J a n a D r dy jako pierwszą sztukę współczesną 
czeskiego autora po wojnie. 

Od roku 1951 przestano u nas grywać nawet naj-



Ale autor, nikomu nie odbierajac szansy rehabili
tacji, nikomu też nie przyznaje prawa nieomylności . 

Dotyczy to również Kabata, który właśnie dzięki swym 
pomyłkom popełnianym w rozgrywce z diabłem oraz 
dzięki swemu poczuciu humoru - który demonstruje 
takie wobec samego siebie - jest postacią zindywidu
alizowaną, daleką od jednoznacznego schematu. W po
dobny zresztą, złożony sposób przedstawieni są wszys
cy główni bohaterowie sztuki. Naiwność spojrzenia na 
ludzką naturę i sprawy tego świata jest więc w „Ig
raszkach" tylko pozorem, udaniem, za którym kryją 

s:ę krytyczne mądrości i kpiarska przekora ludowego 
bajarza, którego rolę przybrał autor. 

I może tak odczytana sztuka stanie się bajką dla 
dorosłych, skłaniającą widza do zastanowienia nad za
wiłymi ścieżkami wiodącymi do ufności w człowieka. 

Antoni Baniukiewicz 

O autorze i jego sztuce 

Największą i zasłużoną popularność z młodszego 
pokolenia pisarzy czeskich zdobył u nas J a n Dr d a 
(ur. 1915). Zapoczątkowała ją pięciokrotnie wydana po
wieść .,Miasteczko na dłoni'', dziś jeszcze zajmująca w 
twórczości pisarza pozycję czołową, umocniły zaś kil
kakrotne wydania tomu nowel osnutych na tle pow
stania w Pradze w maju 1945 r . „Milcząca barykada" 
oraz komedia „Igraszki z diabłem", wystawiona w ro
ku 1948 w Łodzi przez Leona Schillera i wydana dwu
krotnie drukiem, która nadal utrzymuje się w reper
tuarze polskich teatrów. W dalszym ciągu udostępnio

ne zostały czytelnikom dwie powieści napisane po 
„Miasteczku na dłoni": „Woda życia" i „Wędrówki 

Piotra Arcyłgarza". Tak się złożyło, że jest to najważ

niejszy dotychczas dorobek pisarza, który od „Milczą
cej barykady" nie dał już ani w prozie, ani w drama
cie żadnego dzieła wybitnego. 

Początki czechosłowacko- pobkiej wymiany teat
ralnej po II wojnie światowej przypadają na rok 1947, 
a więc wyprzedzają podobnie jak inicjatywa wyda
wnictw - wejście w życie urnowy o współpracy kul
turalnej. Za inaugurację tej wymiany trzeba uważać 
wielką podróż zespołu Państwowego Teatru Wojska 
Polskiego pod dyrekcją Le o n a Sc h i 11 er a po Cze
chosłowacji, odbytą w czasie od 3 do 21 listopada 
1947 r., będącą rewanżem za wcześniejszą wizytę w 
Polsce filharmonii praskiej . Teatr Leona Schillera dał 
w tym czasie 17 przedstawień „Krakowiaków i górali" 
Bogusławskiego, odwiedził kilka miast, w tym najważ

niejsze ośrodki teatralne: Pragę, Bratysławę, Brno, na
wiązał wiele kontaktów z ludźmi teatru i teatrami. W 
niecały rok później - 13. X. 1948 r. - Leon Schiller 
wystawił na scenie tego teatru w Łodzi „Igraszki z dia
błem" Ja n a Dr dy jako pierwszą sztukę współczesną 
czeskiego autora po wojnie. 

Od roku 1951 przestano u nas grywać nawet naj-



popularniejsze „Igraszki z diabłem", które powróciły 
nieśmiało na afbze dopiero pod koniec r . 1954. Mimo 
wszystko te właśnie „Igraszki z diabłem " Jana Drdy 
~ tały się - m. in . d zięki świetnej insceni zacji i adap
tacji Leona Schillera, którą z reguły większość teatrów 
powtarzała, r zadko porywając się na własną, nową in 
terpretacje; tej komedii - największym sukce em 
wspólczes ncj dramaturgii czeskiej w Polsce. W s umie 
w latach 1948-1963 grano je w siedemnastu teatrach 
polskich, w tym dwukrotnie w Warszaw:e (Teatr ,.Pla
cówka" Leona Schillera w r. 1949 jako przeniesienie 
przedstawienia łódzkiego oraz w r . 1962 Teatr Ludo
wy). Żadna inna sztuka czechosłowacka nie osiągnęła 

nawet połowy t ej ilości premier. 

(Zdzisław Hierowski : „Li t eratu ra czeska 
1 słowacka w Polsce Ludowej 1945-1964'". 
Wydawnictwo „S!ąsk" , Katowice 1966) 

TEATR IM. AL. FREDRY W GNIEŻNIE 

ODZNACZONY 

ODZNAKĄ TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 
ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI W ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO 

MEDALEM XII WIEKÓW GNIEZNA 

I:'yrektor i kierownik artystyczny 

WOJCIECH BORATYŃSKI 

Zastępca dyrektora 

ZYGMUNT DREJZA 

Kierownik literacki 

FELIKS FORNALCZYK 

-- --'------ -------- -



JAN DRDA 

IGRASZKI Z DIABŁEM 
komedia w 8 odsłonach z piosenkami 

wg inscenizacji Leona Schillera 

tłumaczenie Zdzisława Hierowskiego 

Osoby: 

MARCIN KABAT, weteran- Józef Chrobak 

SARKA-FARKA, rozbójnik- Leon Łabędzki 

SCHOLASTYK, pustelnik - Edmund Derengowski 

LUCJUSZ } - Włodzimierz Matuszak 

SOLFERNUS I - Sławomir Lewandowski 

BELIAL I - Zenem Kaczanowski 

I 
diabły 

BELZEBUB - Stefan Posselt 

OMNIMOR I - Zbigniew Graczyk 

KARBORUND I - Maciej Ferlak 

DISPERANDA, królewna 

KASIA, jej służąca 

TEOFIL, anioł 

POKUSY. 

- Henryka Bielawska 
- Maria Skowrońska 

- Aleksandra 
Grzędzianka-Chamiec 

- Halina Sobolewska 

- Teresa Wasilewska 
- Henryka Bielawska 
- Maria Skowrońska 

SCENOGRAFIA - RYSZARD GRAJEWSKI REŻYSERIA - ANTONI BANIUKIEWICZ 

Ruch sceniczny - BARBARA ' BERNACKA-PIOTROWSKA 

Muzyka - TOMASZ KIESEWETTI i WŁADYSŁAW RACZKOWSKI 

KieroW111ik muzyczny - RYSZARD GARDO 

Asystent reżysna - EDMUND DERENGOWSKI 



LEON ŁABĘDZKI 
Sarka-Farka w „Igraszki z diabłem" Jana Drdy 

w opracowaniu Stanisława Cegielskiego 
Gniezno, sierpień 1951 r. 

LEON ŁABĘDZKI 

Należy do aktorów - pio
nierów, którzy swą ofiarną 
pracą uruchomili po woj
nie placówkę teatralną w 
Grodzie Lecha. Zadebiuto
wał w Teatrze Miejskim w 
Gnieźnie w dniu 7 lipca 
1946 r. w roli Zdzisława , w 
sztuce „Radcy pana radcy" 
Bałuckiego (trzecia premie
ra naszego teatru) .Grał ro
lę Bajdalskiego w „Panu 
Damazym" Blizińskiego, Al
bina w „~lubach panień

skich" Fredry, rotmistrza w „Damach i huzarach" Fre
dry, Ciaputkiewicza w ,.Grubych rybach" Bałuckiego , 

Szambelana w „Ciotuni" Fredry, Papkina w ,.Zem
ście' ' Fredry, Skapena w .,Szelmostwach Skapena" 
Moliera. 

1 grudnia 1949 roku nastąpiło upat'lstwowienic Teat
ru Miejskiego. Nieco później, bo 16 stycznia 1950 roku 
Leon Łabędzki zdał egzamin kwalifikacyjny na aktora 
dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną 

w Poznaniu. 

W Państwowym Teatrze im. Al. Fredry Łabędzki 
grał Orgona w „Dożywociu" Fredry, żewakina w 
„Ożenku" Gogola, Klemensa w „Trzeba było iskry" 
Pasternaka, Sarkę-Farkę w „Igraszkach z diabłem" 

Ordy, Doolitla w „Pygmalionie" Shawa, dyrektora w 
„Faryzeuszach i grzeszniku" Pomianowskiego-Wolin, 
Wojdara w „Niezłym interesie" Długosza-Maliszewskie
gq. Anzelma w „Zabobonniku" Zabłockiego, Markiza 
w „Turcarecie" Lesage'a i w wielu innych. 

18 września 1953 roku w Krakowie zdobył upraw
nienia zawodowego aktora dramatu. 

5 grudnia 1954 roku został wybrany radnym Miej
skiej Rady Narodowej w Gnieźnie. 

1 października 1956 roku przeniósł się do Państwo
wego Teatru w Bielsku-Białej, gdzie przebywał dwa 
sezony. Grał tam Voltere'a w „Volpoinie" Jonsona, 



Brighella v; „Słudze dwóch panów" Goldoniego, Stie
pana w .,Ożenku" Gogola , Zgodę w , , świętoszku" Mo
liera. 

W grudniu 1937 roku wystąpił gościnnie w Teatrze 
::'.iemi Pomorskiej w Grudziądzu w roli Czkawki w 
„Wieczorze Trzech Króli " Szekspira. 1 października 

1958 r . zaangażował się do tego Teatru i grał tam Ja
nickiego w „Starym kawalerze" Korzeniowskiego. Hop
.,Kobiecie morza" Ibsena , Tabarina w „Królu włóczę 

pego w „Niemcach'' Kruczkowskiego, Arnholma w 
gów" Mac Carthyego. 

Od 1 paździemika 1961 do 31 sierpnia 1967 pracował 
w Państwowym Teatrze Dolnoślą skim w Jeleniej Gó
rze. Grał tam mi.ędzy innymi role : Jakuba w „Skąp

cu" Moliera, Nawrockiego w „Człowieku z głową•· 

Warmińskiego, Tibia w „Kaprysach Marianny" Mus
seta, Prezydenta sądu w „Wilkach w nocy" Rittnera, 
Azaryjasza w „Dziewiątym sprawiedliwym" Jurando
ta, Senatora w „Otellu" Szekspira, Milorda w „Henry
ku VI na łowach" Bogusławs kiego, służącego w „Mi
r andolinie" Goldoniego, Ojca w „Weselu" Wyspia !'l ·kie
go, Antonia w „Wiele hałasu o nic '' Szekspira . 

1 września 1967 roku wrócił po 11 latach do macie
rzystego Teatru w Gnieźnie, gdzie widzieliśmy go w 
roli Kostylewa w „Na dnie" Gorkiego, Lipowskiego w 
„Odwetach" Kruczkowskiego, Tardiveau w „Słomko

wym kapeluszu" Labiche'a-Eugene, Bridaine w „Nie 
igra się z miłością" Musseta , Karpa w „Lesie" i pono
wnie po 20 latach oglądamy go w roli .,Sarki-Farki". 

!prócz d ziałalności artystycznej Leon Łabędzki jes t 
aktywnym działaczem społecznym, od wielu lat pełni 
funkcjQ przewodniczącego Rad y Zakładowej. 

W uznaniu zasług zo tal odznaczony Medalem X -le
cia Polski Ludowej , Odznaką honorową „Za zasł ugi w 
rozwoju wojewódzhva poznańskiego" i „Złotym Krzy
żem Zasługi". 

\\' ,.SZl"' l111ost\\'arli Sk .puw' .l\Ioli c r~ 

Gni i' no, k\'. 1 c1ci"1 1917 t . 

LEO~ LAI3ĘDZKI 

Jako Alliin - „śluby panieńskie" Al. Frcrtry 
Gniezno, kwiecień 1947 r. 



KRONIKA 

28 !\' 1974 - Spektakl „Fircyka w zalotach" Franciszka Za
błockiego dla pacjentów Sanatorium w Cho
dzieży. 

\ ' 1974 - Na tle zabytkowego pa!cc·u w Czerniejewie, 
pow . Gniezno, odbyło się 50-te przedstawienie 
sztuki Moliera „Don Juan" z okazji inaugura
cji Dni Oświaty. Książki i Prasy. 

\"! 1974 - Prapremiera widowiska muzycznego „Taka to 
historia" Ryszarda Marka Grońskiego wystawia 
nego dla uczczenia XX.X-lec·.a naszego Ludowe
go Państwa. 

9 \ 1 1974 - 49-te przedstawienie „Nic;.wyklcJ przygody" Ja
nusza Odrowąza w swictlicy Roszarni Lnu 
„Lcnwit" w Witaszycach. 

15 \ ' ! 1974 - dyrektor i kierownik artystyczny Teatru Woj
ciech Boratyński przewodniczył Jury Wojewó
dzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich na 
XXX-Jecie PRL. 

22 \'] 1974 

Widowisko muzyczne „Taka to historia" R. M. 
Grońskiego wystawione zostało w plenerze w 
następujących miejscowościach: 

23 VI - na Lednicy, 
29 \ ' I - w Wągrowcu, 
2 \'li - w Skorzęcinie, 

14 \'li -w Czarnkowie, 
IO \ ' II -w Chodzieży, 
18 \'II - w Czacz u, 
21 \ ' II - w Skorz~cin ic, 

„Lednicka noc Kupały", obrzęclowe widowisko 
plenerowe w opracowaniu teks:owym i reżyse

rlt al<torn Teatru im. Al. F'red:·y Edmunda Dc
rengowskiego, wystawiono na terenie Muzeum 
Państwa Polskiego nad je··iorcm Ledn ica. W 
widowisku wystąpili akto,·zy naszego teatru: 
Jako Gęślarz - Józef Chrobak, jako Dziwy Ga
ju Lednicy - Halina Sol)O)ewska, Maria Sko
wroi1ska i Danuta Snarska. W przedstawieniu 
uczestniczyli ponadto er.or '.\Ię5ki „Dzwon", zes
poły regionalne „Graby" i „Lednica " oraz zes
pół Młodzie;>owcgo Domu Kultury. 

19 VII 1974 - Aktor Edmund Dcrengowzki za zsługi w pra
cy artystycznej i spoleczno-kulturnlnej został 

odznaczony Medalem XXX-lecia PRL, nadanym 
przez Radę Państwa; Pamiątkowym Medalem 
zn zasługi d la miasta i powiatu Gniezno nada
nym przez Prezydium Rady Narodowej Miasta 
i Powia t u; oraz wyróżniony wpisem do Księgi 

Wybitnych Przodowników Pracy Socjalistycz
nej Ziemi Gnieźnieńskiej . 

~O \'II 1974 - Spektakl „Taka to łllstoria" R. M. Grońskiego 
\V \Vykonaniu naszego zespołu w ramach obcho
dów XXX-lecia PRL : dla miesz:kańców Srody 
Wlkp. 

21 \ ' II 1974 - Przedstawienie plen e rowe „Takiej to historii" 
R. 111. G1ońskiego w Skorz<:cinie pow. Gniezno 
z okaz. i XXX-lecia PRL dla wczasowiczów . Na 
widowni l)yło około 2 tys. widzów. 

22 \'II 1n4 - Przedstawienie „Takiej to historii '' dl~ uczes
tników uroczystej Sesji G . i M.R.N. w Mieścisku 

pow . Wągrowiec z okazji XXX-lecia PRL. 
22 \'II 1974 - Manifestacy Jnc widowisko na stadionie pias

towsk i'11 Edmunda Derengowskiego pt. „Gnieź

nieńskie Daty Trzydziestolecia " w reżyserii 

autora. W widowisku wzięło udział ponad 5t n 
wykonawców spośród pracowników z gnieźnień
skich zakładów pracy, młodzież szkolna , zespo
ły taneczne, muzyczne i chór męski „Dzwon''. 
Widowisl<0 to było centralną imprezą obchodów 
XXX-lecia PRL w Gnicźni". 



Inspicjenci 

HARALD KLEMENZ i WŁODZIMIERZ M ATUSZAK 

Sufler 

LEOKADIA SZAJDA 

K:erownik techniczny 

BOGDAN WELKA 

Pracownie techniczne 

stolarnia - Witalis Strzelecki i Henryk Filipek. ma
larska - Zygmunt Przybylski, plastyk - Marian Bed
narek, pracownie krawieckie: męska - Stainisław Pa 
rulski , Kazimiera Chosińska, damska - Melania Plu
cińska, Maria Szalata, Leokadia Malczewska, fryzjer
sko-perukarska - Maria Michalska, Maria Bauza, He
lena Libera , tapicerska - Józef Białczyk, ślusarska -
Franciszek Osiński, Główny elektryk - Edward Za-

lewski, oświetlenie - Stanisław Budzyński 

Aktustyk - Andrzej Kierzenkowski 
Brygadier sceny - Teofil Nowak 

Obsługa sceny 

Jerzy Birecki, Paweł Birecki, Józef Młyńczak , Paweł 

Tamborski 

Garderobiane 

Emilia Jermolenok, Maria Kaźmierczak 

ZESPÓŁ 
PAŃSTWOWEGO TEATRU IM. AL. FREDRY 

W GNIEŹNIE 

v. sezonie 1974/75 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 
Wojciech Boratyń:;ki 

KIEROWNIK LITERACKI 
Feliks Fornalczyk 

REŻYSERZY 

Wojciech Boratyóski 
Antoni Baniukie\\ icz 

SCENOGRAFOWIE 
Ryszard Grajewski 
Jan Pole•vka 

KIEROWNIK MUZYCZNY 
Ryszard Gardo 

AK TORKI 
De, kur Maria 
Grzędzianka-Cll.;miec .\lcksandra 
Hebda Krystyna 
Pcwnicka .\lina 
Sobolewska Halina 

.'\DEPCI 
Bielawska Henryka 
Skowrońska Maria 

AKTO RZY 
Chrobak Józef 
Dcrengow~ki Edmund 
Graczyk Zbigniew 
Kaczanowski Zenon 
Łabędzki Leon 
Posselt Stefan 
Sirko Adam 
Strumiń~ki Józef 

ADEPCI 
Abratowicz Gabriel 
Darski Witold 
Ferlak Maciej 
Lewandowski Sławomir 
Paukszto Eugeniusz 



INSPICJENCI 
Karow Jan 
K!emenz Harald 
P;)'ś Marek 
Matuszak Włodzimierz 

SUFLERZY 
Bułhak Elżbieta 

Snarska Danuta 
Szajda Leokadia 

ZESPÓL TECHNICZNY 
KIEROWNIK TECHNICZNY 
Bogdan Welka 
BRYGADIER SCENY 
Teofil Nowak 

BRYGADIER TERENOWY 
Birecki Jerzy 

STARSZY MASZYNISTA 
Józef Młyńczak 

MASZYNIŚCI SCENY 
Birecki Paweł 
Budnik Czesław 
Konieczka Józef 
Tamborski Paweł 

PRACOWNIA KRA WIECKA - MĘSKA 

KIEROWNIK 
Stanisław Parulski 

KRAWCY 
Chosińska Kazimiera 
Kqdziora Wawrzyniec 

PRACOWNIA KRA WIECKA - DAMSKA 
KIEROWNIK 
Melania Plucińska 

KRAWCOWA 
Szalata Maria 

PRACZKA 
Malczewska Leokadia 

GARDEROBIANE 
Jałoszyńska Aniela 
,Jermolenok Emilia 
Kaźmierczak Maria 
Wolińska Teresa 

• 

PRACOWNIA FRYZJERSKO-PERUKARSKA 
KIEROWNIK 
Michalska Maria 

FRYZJERKI 
Bauza Maria 
Libera Helena 

PRACOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 
KIEROWNIK - GŁÓWNY ELEKTRYK 
Zalewski Edward 

ELEKTRYCY 
Budzyl'Jski Stanisław 

AKUSTYK 
Kicrzenkowski Andrzej 

PRACOWNIA STOLARSKO-TAPICERSKA 

KIEROWNIK 
Strzelecki Witalis 

STOLARZ 
Filipek Henryk 

T . .\PICER 
Białczyk Józef 

PRACOWNIA ŚLUSARSKA 
Osiński Franciszek 

MALARZ 
Przybylski Zygmunt 

PLASTYK 
Bednarek Marian 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZY 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
Drejza Zygmunt 

KIEROWNIK DZIAŁU OGÓLNEGO 
Stani zewski Wincenty 

STARSZY REFERENT ADMIN. 
Urbanowicz Stefania 

SEKRETARKA 
Doligańska Małgorzata 

TELEFONISTKA 
Poli1'lska Krystyna 



TRANSPORT 
Dyspozytor taboru samochodowegu 
Piotrowicz Stanisław 

KIEROWCY 
Bakowski Zbigniew 
~nwrocki Stanisław 

Saskowski Waldemar 
Tomczuk Marian 
Zbichorski .Józef 

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI 

KIEROWNIK 
Chmurzanka Maria 

KIEROWNIK OBJAZDU 
Mikołajczak Maria 

ORGANIZATORZY - REALIZ \TORZY 
Boratyńska Danuta 
Bednarkiewicz Kajus 

KASJER BILETOWY - ORGANIZATOR 
Rzepka Krystyna 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIF;GOWY 
GŁÓWNY KSIĘGOWY 
.Nowicki Michał 

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
S'tlarzyńska Maria 
STARSZE KSIĘGOWE 
Jagodzińska Krystyna 
Mosińska Wiktoria 
śmielecka Leokadia 

KIEROWNIK DZIAŁU GOSPODARCZEGO 
Kubski Bolesław 

ST. REFERENT ZAOPATRZENIA 
Podborna Mirosława 

ST. MAGAZYNIER MAT. 
Doligańska Stanisława 

MAGAZYNIER KOSTIUMÓW 
Sajkowska Bogumiła 

BUFET 
Jankow~ka Irena 

PALACZE 
:vrarcinkowski Wacław 
Cegielski Michał 
Chełek Paweł 

PORZĄDKOWE 

Boruc Maria 
Licerkowska Irena 
Mertowska Tcre·a 
Śliwińska Maria 

PORTIERZY 
Gajewski Antoni 
Krajniak Janina 
Łukaszewski Ignacy 
ł...ykowski Sylwester 
Nowaczyk Donata 
Ratajewski Franciszek 
Soszyński Teodor 
Szczepaniak Antoni 
śmiejkowski Ludwik 

PRACOWNIK FIZYCZNY 
Aleksandrzak Edward 



Dział Oreanizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorewe na bilety wstępu w godziinach od 8--14 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Kua Teatru czynna w czwartki , piątki i soboty 
od 10-13 i od 16- 19 w niedzielę od 16-Hl 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 
prowadzi 

wypożyczalni~ i sprzedaż tekstów scenicznych 
oraz kostiumów 

C~ !ilnlezne - 161111 ZQm. 1739 8 74 Fp-411/418 



Cena 3,- zł 

GZG Gniezno - 9000 zam. 580 2 74 


