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ATR NA WOLI 1984 

reżyseria i choreografia 

scenografia - JOZEF NAPIORKOWSKI 
RYSZARD STOBNICKI 

muzyka i - WŁADYSŁAW 
kierownictwo muzyczne IGOR KOWALSKI 

aranżacja muzyki - JAN WALCZYŃSKI 
BERNARD MATRACKI 
WŁADYSŁAW 
IGOR KOWALSKI 

teksty piosenek - MICHAŁ MARKOWSKI 

gra ASOCJACJA HA GA W 



OBSADA: 

Marcin Kabat, weteran 

Sarka-Farka, rozbójnik 

Ojciec Scholastikus 

Lucjusz, 
młody diabeł kusiciel 

Disperanda, królewna 

Kasia, jej służebnica 

Solfernus, radca piekielny 

Belial, radca piekielny 

Belzebub, książę Piekieł 
Omnimor, wiejski diabeł 

Karborund, wiejski diabeł 

Teofil, poseł anielski 
Hubert, łowczy królewski 

Diabły i potępieńcy 

- STANISŁAW ZATŁOKA 

- KRZYSZTOF KOŁBASIUK 

- WIKTOR ZBOROWSKI 

- ANDRZEJ GRABARCZYK 

- EWA FLORCZAK 
JOLANTAŻÓŁKOWSKA 

- BARBARA BURSKA 
KRYSTYNA CHMIELEWSKA 

- EUGENIUSZ KAMIŃSKI 

- MAREK DĄBROWSKI 

- MACIEJ BORNIŃSKI 
- WOJCIECH MACHNICKI 

- MACIEJ KUJAWSKI 
- MICHAŁ ANIOŁ 

- JAN M. NOWAKOWSKI 
- ANNA BOROWIEC 

BARBARA BURSKA 
KRYSTYNA CHMIELEWSKA 
JOANNA CICHOŃ 
EWA FLORCZAK 
JOLANTA ŻÓŁKOWSKA 
PIOTR DOBROWOLSKI 
WIESŁAW DZIUBA 
MACIEJ KUJAWSKI 
WOJCIECH MACHNICKI 
JAN M. NOWAKOWSKI 
PIOTR FURMAN 

inspicjent - Jerzy Guźliński 
sufler - Jolanta Szydłowska 
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JAN ORDA jest jednym z wybitnych pisarzy czeskich. Uro
dził się w roku 1915. Debiutował w 1940 roku powieścią 
„Miasteczko na dłoni". Następnie wydał dwie powieści: „Ży
wa woda" (1941) i „Wędrówki Piotra Siedmiołgarza". Szero
ką popularność zdobył po wojnie jego tom opowiadań osnu
tych na tle walk o Pragę w roku 1945, pt. „Milcząca bary
kada". 
Prócz powieści pisał Jan Orda także dramaty. W roku 1940 
debiutował jako dramaturg sztuką z życia górników „Jako 
i my odpuszczamy", a w 1941 napisał jednoaktówkę „Magda
lenka". 30 grudnia 1945 wystawiono w Teatrze Narodowym 
w Pradze komedię, która na stałe weszła do repertuaru tea
trów Czechosłowacji, pt. „Igraszki z diabłem". Utworem tym 
zainteresował się Leon Schiller i wystawił ją w własnej in
scenizacji i reżyserii 13 października 1948 w Teatrze Wojska 
Polskiego w Łodzi. W kwietniu 1949 przedstawienie to zo
stało przeniesione do Teatru Placówka w Warszawie. Odtąd 
„Igraszki z diabłem" były niejednokrotnie wystawiane w tea
trach polskich, zostały również zrealizowane jako przedsta
wienie telewizyjne. 
Temat komedii jest znany z baśni ludowych: walka dobra 
i zła, piekła i nieba o dusze ludzkie, bohater ludowy walczący 
o sprawiedliwość i pomagający ludziom w walce z siłami 
„nieczystymi", a czasem i z obojętnością nieba. Te motywy 
baśniowe powtarzają się w legendach ludowych wielu naro
dów. W „Igraszkach z diabłem" motywy baśniowe zostały 
przetworzone i przybliżone współczesnym pojęciom, przez co 
utwór ten czerpiąc z tradycyjnych legend pozwala wysnuwać 
wnioski dla dnia dzisiejszego. Główny bohater, Marcin Kabat, 
to „naprawiacz" świata i luqzi. Wszystkich swoich czynów 
dokonuje ze skromnością i prostotą, narażając własną skórę 
całkiem bezinteresownie w imię solidarności ludzkiej - „my, 
ludzie, musimy sobie przecież trochę pomagać." (se. VIII) 

M.C. 



„Piekło jest najstraszliwszym wynalazkiem 
człowieka. 

Trudno doprawdy zrozumieć, że po takim 
wynalazku można się jeszcze po człowieku 
spodziewać czegoś dobrego. Czg zawsze trzeba 
będzie wynajdywać piekło?" 

Elias Canetti 
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Pomimo dość dużych i istotnych różnic, diabeł we wszyst
kich krajach chrześcijańskiego świata posiada wiele cech po
dobnych. Wspólne źródła wiedzy o piekle ukształtowały w wy
obraźni wielu ludów te same cechy charakteru i te same wła
ściwości zewnętrzne diabła. We wszystkich więc prawie kra
jach chrześcijańskich posiadał on typowe rogi, ogon, końskie 
kopyto. Czuć go było piekielną siarką i smołą. Był on bez
względny wobec ludzi, przebiegły, chytry. Zawsze zależało 
mu na zdobyciu duszy człowieczej. 

W wierzeniach ludowych utrzymywał się obraz gradacji 
społecznej panującej w piekle. Znajdowały się tam diabły 
wysokiej rangi, którym powierzane były ważne misje, i po
śledniego gatunku diabliki, pełniące różne funkcje pomocni
cze. Obraz piekła był bowiem odbiciem dobrze znanych chło
pom stosunków panujących na ziemi. 

... występowała często w opowiadaniach ludowych postać 
naiwnego i umysłowo ograniczonego diabła, którego wypro
wadzał w pole wiejski spryciarz. W każdej też wsi zebrać moż
na było dziesiątki gadek o tym, jak to sprytny chłop oszukał 
przedstawiciela piekieł. Niekiedy występowały · w diable ce
chy zupełnie ludzkie. Był więc łasy na płeć piękną. W niektó
rych gadkach ludowych w naiwny sposób zalecał się do kobiet, 
które potrafiły wywieść go w pole. 

Bohdan Baranowski 
„W kręgu upiorów i wilkołaków" 
Wydawnictwo Łódzkie 1981 
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DIABEŁ PASKUDA-ZALOTNIK 
ZDAJE RAPORT LUCYFEROWI 

Jam się, panie Lucyferze, zalotami bawił, 
Kto miał na świecie kęs cnoty, dawno ją zastawił. 
Co żywo się już na świecie udało w zaloty, 
Jak świat długi i szeroki, wszędzie mało cnoty. 
Bo już dla płci białogłowskiej wszytkę utracili, 
A w rozkoszach serca swoje i myśl utopili. 
Tom ja w serca wszystkim ludziom prawie dobrze wlepił, 
Żem im prawie rozum odjął i oczy zaślepił. 
I takem ja to porządnie między ludźmi sprawił, 
Nie wiem, by był taki człowiek, by się tym nie bawił. 
Chybaby krwie w nim nie było albo nie był zdrowy, 
I to ledwie by mógł wytrwać, być bez białejgłowy 
Żaden człowiek, stary, młody, ubogi, bogaty, 
Choćby był jak gołąb siwy, jak kozieł brodaty. 
Ledwie że jednę pochowa, ożeni się z młodą, 
Więc na jedną mruga okiem, a na drugą brodą. 
Choćże też wd~wcem zostanie, wżdy bez niej nie będzie, 
Jeśli swojej w domu nie ma, podle cudzej siędzie. 
A wiele jest takich, co zwykli przeszkadzać komu, 
Bo też kradziona smaczniejsza niż ta, co jest w domu. 
Więc się przymknie brat do siostry albo kmotr do kmoszki, 
Diabła wadzi, choć czarny łeb, kiedy białe nóżki. 
A ona się wymagluje, wymuszcze, wygładzi, 

Wierę na takie obrazy wszyscy patrzą radzi. 
Wargi sznuruje, umizga, pogląda po oku, 
Nie wadzi ją, wierę, czasem posadzić przy boku, 
Bo co słóweczko przemówi, to wszystko się śmieje, 
A temu, co siedzi przy niej, aże się coś dzieje. 
W tańcu idzie jako pawa, a jeszcze obłapi, 
Drugi kupnej nie doczeka, do domu się kwapi. 
Ona ręce nań założy, jeszcze na nim jedzie, 
Owo zgoła, gdzie jej nie masz, nic tam po biesiadzie; 
Choćby i tysiąc mężczyzny, białychgłów nie było, 
Nigdy by żadne wesele nie uweseliło. 
Jedna po pas w aksamicie, druga w muchajerze, 
Trzecia się w paczesny letnik nadobnie ubierze. 
Jedna w wieńcu, druga w czepcu, trzecia chodzi w tkance, 
Czoło wyłysi, wymuszcze, równa się szlachciance. 
Druga śpiewa jako sojka, jako słowik krzyczy, 
Ani twoja piszczałeczka za nic i muzycy. 
Druga gra jak świnia w dudy albo w bęben bije, 
Druga chodzi jak bestyja, jakoby wilk wyje. 
Druga się jeszcze udaje do ludzi za dziewkę, 
Druga sama kufle łapa jeszcze na dolewkę. 
Więc się tymi sobakami gorszą ludzie młodzi, 
W każdy kiermasz, w każdy jarmark to ich rota chodzi. 
Sejm się bez nich nie odprawi ani żadne zjazdy, 
Gdzie jedno dobramyśl będzie, muszą bywać zawżdy. 

Anonim 
„Sejm piekielny" 
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GRZECH I DIABEŁ 

Grzech ciężki, truchlejąc przed diabelskimi szpony, 
Wielkie koło oznaczył z krydy poświęconej, 
A mając plecy pewne przy starej figurze, 
Bronił głowy święconą wodą kropiąc w górze; 
Lecz diabeł tak przemyślny, jako też i srogi, 
Podkopał się pod ziemię, wywlókł grzech za nogi. 

Karol Tetmajer 



Organizator pracy artystycznej 
Kierownik biura obsługi widzów 
Kierownik działu technicznego 
$wiatło 

Dźwięk 

. Brygadzista sceny 

Rekwizytor 
Pracownia krawiecka damska 

- Teresa Krasnodębska 
- Witold Grzybowski 
- Stanisław Misierewicz 
- inż. Tadeusz Figart 

Sylwester Basiak 
- Tadeusz Kalinowski 

Artur Smolis 
- Ryszard Kurek 

Mirosław Malczak 
- Łukasz Bzowski 
- Anna Bilska 

Pracownia krawiecka męska - Jerzy Bednarek 
Pracownia fryzjersko-perukarska - Szczepan Godlewski 

Anna Klawe-Wiśniewska 

Pracownia malarsko-modelatorska - Grzegorz Gąsiorowski 
Pracownia tapicerska - Andrzej Mendelewski 
Pracownia szewska - Zygmunt Gołąb 
Pracownia śl usarska - Krzysztof Szymczak 

Redaktor programu 
Opracowańie graficzne 

Wydawca - Teatr na Woli 

- Magdalena Ciesielska 
- Sławomir Ratajski 

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 22 
Cena programu zł 27.- :---·-------....... ..., 
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