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JAN DRDA 
JAN DRDA urodził się 4 kwietnia 1915 roku w Pribram w Czechach, 
zmarł 28 lutego 1970 roku. 

Ukol'1czył studia filologiczno-klasyczne i slawistyczne na Uniwersy
tecie Karola w Pradze. Od 1937 roku był związany z pismem , Lidowe 
Noviny" (w latach 1948-52 był naczelnym redaktorem). Podczas ' okupa
cji hitlerowskiej działał w ruchu oporu, uczestniczył w powstaniu pra
skim w 1945 roku. Po wojnie był posłem do parlamentu a także człon
kiem Komitetu Centralnego K.P.Cz. Był prezesem Związku Pisarzy 
Czechosłowackich. Debiutował powieścią Miasteczko na dłoni (1940), w 
której dał pełen harmonii, spokoju i optymizmu obraz życia prowinc
jonalnej mieściny. W powieście tej występuje bohater zbiorowy. Zywo 
i z humorem autor przedstawia całą galerię postaci z rozmaitych 
warstw społecznych. Wielowątkowa akcja w typowy dla Drdy sposób 
łqczy elementy baśniowe i realistyczne, tworząc niemal idylliczny obraL 
życia zgodnego z odwiecznym rytmem natury. 

Odmienną wizję świata zawarł Drda w psychologicznej powieści 
Woda iycia (1941), ukazującej konflikty i tragizm ludzkiej egzystencji. 
Utwór ten odznacza się dużq dyscypliną formalną. Jego tłem jest re
alistyczny obraz okresu międzywojennego, bohairem - dorastający chło
piec, walczący o własne miejsce w społeczeństwie, o zrozumienie sensu 
życia, borykający się z przeciwnościami losu i własnymi dyspozycjami 
wewnętrznymi. Bohater odnajduje swoją prawdziwą pasję, którą jest 
sztuka i odkrywa przed innymi swój talent. 

Wędrówki Piotra Arcyłgarza (1943), to dwuplanowa powieść reali
styczno-fantastyczna. Tragiczna postać bohatera przypomina Don Ki
chota. Jego przeżycia i przygody otacza poezja. Pod względem formal
nym powieść zbliża się do nadrealizmu. Dochodzą w niej do głosu 
charakterystyczne cechy warsztatu pisarskiego Drdy. - Wiele miejsca 
zajmują w utworze opisy przyrody, połączone często z motywami baśni 
ludowych. Powieść ta często jest odczytywana jako metafora mrocznych 
czasów okupacji. 

W tomie opowiadań Milcząca barykada ~1946), Drda zwraca się bez
pośredniodo tematyki aktualnej. Przedstawia w nich walkę z okupantem 
i powstanie praskie. W zwięzłych, operujących skrótem obrazach, pro
stym językiem, bez patosu maluje Drda prawdziwe i przejmujące życie 
zwykłego człowieka w obliczu przemocy i terroru. Podobną, choć nieco 
szerszą tematykę podejmuje w tomie opowiadań Piękna Tortiza (1952). 
W wielu opowiadaniach z tego tomu przedstawił wyzwalanie Czecho
słowacji przez Armię Radziecką, podkreślając znaczenie tego faktu dla 
losu narodu. - Pod względem artystycznym tom ten stanowi regres 
w stosunku do wydanych wcześniej. Nad tymi opowiadaniami zaciążył 
ujemnie schematyzm i tani optymizm. 

Wyrazem związku twórczości Drdy z motywami ludowymi i zarazem 
bardzo udaną próbą przetworzenia odwiecznego motywu walki człowie
ka z mocami piekielnymi są Igraszki z diabłem (Hratky z Certem, 1946), 
utwór nawiązujący do formy komedii baśniowej, wprowadzonej do li
teratury czeskiej przez V. K. Klicperę i J. Tyla. - Zarówno świat 
ludzi, jak i piekło nakreślone są żywo, plastycznie, z rubasznym humo
rem . . Mimo baśniowej fabuły jest to utwór realistyczny. Wartość ko
medii podnosi jędrny, czerpiący z mowy ludu język, a pełne humoru 
sytuacje, lekkość i dowcip zapewniły jej wielką popularność. Jest to 
utwór na wskroś czeski, zawierający też charakterystyczną dla twór
czości Drdy wymowę humanistyczną; znany jest również poza granica
mi Czechosłowacji (wystawiany był między innymi przez Leona Schil
lera i teatr marionetek Obrazcowa). 

Na podobnych zasadach zbudowana jest komedia ludowa Dalska
baty, grzeszna wieś albo Zapomniany diabeł (1959). 
Wzory epiki ludowej wykorzystuje także Drda w książce Baśnie czes
kie (1958), która podobnie jak komedie aktualizuje motywy baśniowe, 
nawiązując do problematyki współczesnej. 
Drda jest autorem kilku jeszcze dramatów oraz zbiorów felietonów 
kontynuujących typ felietonu Karela Capka. 
„Miasteczko na dłoni", „Igras7Jki z diabłem" i „Milcząca barykada" ma
ją swoje wersje filmowe. . 
Na język polski utwory Drdy tłumaczyli: J. Bułakowska, St. Dębski, 
H. Gruszczyńska, Z. Hierowski i J. Kirilenko. 



2-

Jak chronić się przed diabłami czarownicami, 
wilkołakami, zmorami, mamunami, dziwożona
mi, biesami, czortami, upiorami napastującymi 
ciało i dusze ludzkie w dzień i w nocy. 
Przepisy szczegółowe i sprawdzone: 

~~ Nakreślić kredą święconą krzyż na drzwiach. Gdy 
napastują, modlić się; 

~:~ Gdy si~ zbliżają, należy się przeżegnać; 

* Na drugą noc po napadzie zmory należy zmienić 
miejsce spania; 

->;f Człowieka napastowanego przez diabła należy 
pilnować w czasie snu; 

* Wystrzegać się spania na jęczmiennej słomie; 

~~ Gdy diabeł przydusi śpiącego należy zrzucić go 
z siebie i wstać; 

>:~ Należy zasypiać z nogą założoną na nogę; 

* Należy zasypiać z lewą nogą założoną na prawą; 

* Należy zasypiać, mając w prawej ręce palec za-
łożony na palec; 

* Wystrzegać się spania na wznak; 

* Zasypiając, należy poruszać lewym palcem u 
nogi; 

* Należy kłaść do łóżka siekierę albo inny przed
miot żelazny; 

~~ Postawić koło łóżka nóż na sztorc; 

->:~ Zasypiać, trzymaj4c na piersiach szczotkę wło
sem do góry; 

* Następnego dnia po napaści zmory należy udać 
się do znachora po radę; 

~~ Należy okadzić miejsce spania zielem święconym; 

„;f Dziecku na rączce zawiązuje się czerwoną wstą
żeczkę; 

~~ Dziecku zakłada się na główkę czerwoną czape
czkę; 

* Twarz dziecka należy chronić przed światełm 
księżyca; 

~f Matka nie może po zachodzie słońca prać pielu
szek dziecka. 

L. J. Pelka - „Polska demonologia ludowa" 



TEATR DRAMATYCZNY W LEGNICY (27.11.1977 - 31.03.1989) 
72 premiery - 2880 spektakli - 732. 7 40 widzów 

Najpopularniejsze spektakle 
DLA DOROSŁYCH 

Lp. I Autor - tylu! - reżys e ria I VJidZO'Ni e I spe rl: takle I premiera 

1. A . Mickiewicz - „Dziady" (reż. J. Jasielski) 24.824 82 22.12.1984 
2. L. Kruczkowski - „Niemcy" (reż. G. Stanislawiak) 13.082 51 W.10.1988 
3. z. Krasiński - „Nie-Boska Komedia" (reż. J. Jasielski) 14.237 46 21 .12.1986 
4. St. Wysp!ański - „Wesele" (reż. J. Jasielski) 13.693 54 08.10.1982 
5. J. Słowacki - „Balladyna" (reż. J. Jasielski) 13.500 50 13.11.1983 

M 6. J. Iwaszkiewicz - „Lato w Nohant" (ret. J. Wyszomirski) 13.399 41 27.11.1977 
7. /\. Czechow - „żarty sceniczne" (ret. J . Jasielski) 12.600 47 20.02.1983 
8. S. Mrożek „Tango" (reż. J. Jasielski) 11.200 43 21.02.1982 
9. A. Czechow - „Wiśniowy sact• • (reż. J. Jasielski) 10.985 41 11.03.1986 

10. A. Strindberg - „Pelikan" (reż. J. Jasielski) 10.400 62 22.05.1983 
li Molier - „Don Juan" (reż. J. Jasielski) 

I 
10.281 47 14.06.1981 

12 A. Fredro - „ Sluby panieńskie" (reż. I. Górska) 10.117 44 14.06.1980 

DLA DZIECI 
I. Bracia Grimm, J. Prc;sicka - „Kopciusze k'• (reż. E. Kcłogórska) 45 ,261 136 30.05.1987 

2 Collodi, M. Staropolski - „Pinokio" (reż. J. Medwecki) 38.686 119 10.06.1984 

3. K. Wodnicka - „Czarodziejskie krzesiwo" (reż. Zb. Wilkoński) 33.036 103 10.01.1981 

4. P. Kester - „Czerwone pantofelki" (reż. St. Olejniczak) 29.504 93 12.12.1982 

5. M. Staropolski - „Straszny smok" (reż . J. Medwecki) 27 .784 84 19.01.1986 

6. Al. Maliszewski - „Nowe szaty króla" (reż. B. Tosza) 27.360 94 17.01.1982 

7. H . Ch. Andersen - „Królowa Sniegu" (reż. J. Stępniak) 27 .105 I 90 OG.07.1986 
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Dyrektor Naczelny - TADEUSZ MASOJC 
Dyrektor Artystyczny - JÓZEF JASIELSIU 
Kierownik Literacki - ELŻBIETA CZERSKA 
Kierownik Muzyczny - JERZY KUS 

Organizator Pracy Artystycznej - EWA ORZECHOWSKA 

K ierownik Techniczny - JAN PAŻDZIOR 

Kiero·wnik Działu Produkcji Scenicznej -
ELŻBIETA KOŁTUN 

Brygadier sceny - MIECZYSŁAW GRACZ 

Kierownicy Pracowni: 

Elektrycznej - KRZYSZTOF ROGIŃSKI 
Krawieckiej - ANNA SZARZYŃSKA, JAN WOJTASZEK 
Budowy Dekoracji Scenicznej - JANUSZ GUZDEK 
Perukarskiej i Charakteryzacji -

GERTRUDA OLSZLEGIER 
Modystka - PELAGIA TEPEREK 

Obsługa techniczna przedstawienia: 

elektrycy: KRZYSZTOF ROGIŃSKI, WŁODZIMIERZ KA
ZIMIERCZYK, WŁADYSŁAW SAJDA; akustyk - JERZY 
KLEPCZYŃSKI; rekwizytorzy - JOLANTA NACZYŃSKA, 

WIKTOR KRYSIAK; maszyniści - MIECZYSŁAW GRACZ, 
WŁODZIMIERZ KALSKI, WITOLD DĄBROWSKI, JARO
SŁAW KULON 

Kierownik Biura Organizacji Widowni -
KRYSTYNA STELMACH 

Biuro Organizacji Widowni (teL 258-50) przyjmuje zamówie
nia na bilety zbiorowe w godzinach od 8.00 do 15.00. Kasa 
Teatru czynna w godzinach od 8.00 do 12.00 (z wyjątkiem 
niedziel) i na półtorej godziny przed rozpoczęciem spek
taklu. W poniedziałki teatr nieczynny. 

redakcja programami - ELŻBIETA CZERSKA 

grafiki - BOGUSŁAW SZYCHOWIAK 

W PRZYGOTOWANIU : 

Maciej Wojtyszko 
czyli skandal u1 

Bambuko, 
krainie gier 

cena - lOOzł 



DIABEŁ W SWOJEJ POSTACI ... 
Diabeł . . . u nas bies, licho, pokusa, kaduk, szatan, czart 
kusiciel, widmo, latawiec i rozmaicie jest nazywany. Poka
zuje się szczególne w północ ciemną, lubo ma władzę po
kazywać się w samo południe, przed wieczorem lub izarą 
godziną, to jest zaraz po zachodzie słońca. Przybiera posta(• 
konia białego lub karego, psa, kota, zająca . Toczy się po 
drodze jak biała poduszka lub pierzyna, ukazuje się cza
sem w postaci dziecka płaczącego, chol· potem gwizda jak 
stary chłop , a najczęściej w postaci Niemczyka z harcapem, 
w stosownym (trójgraniastym) kapelusiku, z orlikowym no
sem, koziemi lub kurzymi nogami, i nieomal zawsze w czer
wonych spodniach i czarnym kusym !raku. Trzeba dobrze 
uważać, gdy się w postaci człowieka pokaże i stąd go ła
two poznać, że nie ma dziurek w nosie (. .. ) Mówią o poka
zywaniu się złeqo ducha w czasie pasienia koni lub wołów 
po nocy, o kuszeniu pastuchów, o nieszczęściach I przypad
kach podróżnych, o przeszkadzaniu po nocy w nowych nie 
poświęconych domach lub pustkach: że go młynarz niebo
szczyk osadził pod upustem, tam cieśla pod mostem, tam 
pasiecznik pod swoją pasieką, ówdzie ktoś przy kamieniu 
na zachowanych pieniądzach ( .. . ) Diabeł zwykle przesiaduje 
w jarach, bagnach, moczarach, krzakach, borach lub trzę
sawiskach. W różne 11 przybiera" się postacie. To występuje 
jako kogut lub kaczka, to jako wól albo koz.a, to jako 
panicz w eleganckim posuwający się powoziku. Nieraz na 
bajorze wypłynie kaczka, a gdy brzeg się zbliży, a człowiek 
nadchodzi - znika mu w oczach albo przemienia się w 
wołu . Siedliskiem diabla są wierzby wypróchniałe, zam
czyska stare, dwory opuszczone, granice i drogi (krzyi.ujące 
.;ię) . Po lasach i błotach także diabeł przebywać lubi, uwo
dząc ludzi. Straszy on ludzi po lasach i drogach, zagrodach, 
chatach, lecz wolno, mu także wchodzić i we wnętrz:e 
ludzkie, i tam przebywając działać jako nieczysta siła, tak 
u mężczyzn, jak i u kobiet i to w kilku naraz osobnikach. 
Diabeł to : szatan, zły duch, lucyfer, czort, odmianek, Bel
zebub, kusiciel, niedobrzyciel, smok, ten!el i mamun, zie· 
jący ogniem pies, zły, srela, kaduk, piekielnik, smolak, pa
skudnik, czorny. Najsławniejsze diabły polskie to: 
Rokita, Boruta, Smętek , Purtk .. . 

(L.J. Pelka - „Polska demonologia ludowa" 
„Iskry", Wursza"a 1917) 

A oto jak wyobrażał sobie diabla anonimowy autor wiersza 
„Ni:dza z Biedq z Polski idą" (XVI w.): 

11Piękny diabeł niemiecki i foremny, sztuczny, 
Jedno nazbyt poważny , a do tego bucz.ny. 

Wioski zaś foremniejszy, jedno za pieszczony, 
Do tego barzo słaby na dalekie strony, 

Polski dobry i sprawny, a do tego śmiały 
I na kłopot cierpliwy, i na nędzę trwały. 

Ruski zaś gamratliwy, ba, i wnet ukradnie, 
Jednak nic nie sfolguje, gdy kogo popadnie" . 

A tak nakreślił wizerunek diabła kaszubskiego Furtka 
J . H. Derdowski w poemacie „o panu Czer!ińsczim, co do 
co do Pucka po sece jachót" (1911): 
kreślił J. H . Derdowski w poemacie 

„Bel to dióbel srodze stary, więc ju bel gomoly, 
Ogon dłudźi wlókł za sobą, ale czesto goły . 
Czórny bel, jak ciej kominórz, bodój nie mniół medla . 
A paznokce nosel dJudźie, jak sodlarscie szedla. 
Wierę to bel nóbiedniejszy z piecilnech bankrutów. 
Bo bel judósz często nadziei, bez łachów ~ butów. 
Jedną jeno mniół człowieczą, drugą końską nogę. 
A kulawy szedł nieborók bez celuśką drogę." 

A jak sobie poradzą z czeskim diabłem bohaterki i boha
terowie naszego przedstawienia? 

Zapra·zamy do wspólnej zabawy. 


