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Walka dobra ze złem - to odwieczny, uniwersalny 
motyw w dziejach świata, sztuki i ludzkości. 

Baśniowy moralitet, jakim są "/grasz ki z diabłem" 
Drdy,jest afirmacją wszelkich twórczych działań i postaw. 

W pracy nad spektaklem został położony szczególny 
nacisk na wyartykułowanie uniwersalności tematu -
językiem, który byłby szczery 
i bliski w stosunku do współczesnego widza. Pewien 
nastrój groteski, komiksu czy wręcz wideoklipu - jest jego 
wyrazem ... 

W szukaniu najintensywniejszego kontaktu z 
widzem - chcieliśmy, by spektakl niósł ze sobą wielką, 
pozytywną energię, radość i nadzieję - że mimo wszystko 
dobro zwycięża, a ludzie - również bywają piękni. 

JAN ORDA - /1915-1970/ poświęcił się z zamiłowaniem pracy redaktorskiej 
i literackiej, pracował również w filmie, był prezesem Związku Pisarzy 
Czechosłowackich, był jednym z czołowych pisarzy czeskich. Zadebiutował 
w roku 1939 ludową powieścią MIASTECZKO NA DŁONI /Mestećko na 
dlani/ pogodną i pełną humoru, baśniowej atmosfery i wiary w radosne, 
zmysłowe współżycie z przyrodą, będącą pochwałą życia wiejskiego. Później 
powstały powieści psychologiczne WODA ŻYCIA /Żiva voda, 1941/ 
i WĘDRÓWKI PIOTRA ARCYŁGARZA /Putovani Petra Sedmilhńfo, 1944/. 
Walce z okupantem poświęcił tom nowel MILCZĄCA BARYKADA /Nema 
barikada, 1946/ - niektóre z nowel posłużyły jako kanwa do filmu pod takim 
samym tytułem. Problemom współczesnym poświęcił Drda opowiadanie 
PIĘKNA TORTIZA /Krasna Tortiza, 1952/ i komedię DALSKABATY, 
1959/. Osobne miejsce w twórczości Jana Drdy zajmują dramaty. 
Po JAKO I MY ODPUSZCZAMY oraz MAGDALENCE, napisanych w roku 
1941, ukazały się tuż po wojnie jego słynne IGRASZKI Z DIABŁEM, 
komedia szczerze ludowa, bardzo u nas popularna i lubiana. Po pierwszych 
sukcesach scenicznych, sztuka ta - będąca apoteozą zwycięstwa ludzi nad 
złymi mocami - została w roku 1946 sfilmowana. 
Poza tym J .Drda wydał jeszcze kilka książek, będących owocem jego 
działalności dziennikarskiej, m.in.: LISTY Z NORYNBERGI /gdzie 
obserwował proces byłych zbrodniarzy wojennych/ oraz GORĄCĄ ZIEMIĘ, 
reportaż z Chile. 



Prapremiera IGRASZEK Z DIABŁEM - Jana Drdy 
odbyła się 30 XII 1945 r. w Teatrze Narodowym w Pradze w 
reżyserii A.Podhorsky'ego i oprawie plastycznej Vaclawa 
Gottlieba. 

Komedią tą zainteresował się po swojej wizycie w 
Pradze Leon Schiller i wystawił ją we własnej _inscenizacji 
i reżyserii w roku 1948 w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi, 
a następnie w Warszawie. 

Inscenizacja Schillerowska odbiega od oryginału Jana 
Drdy. Leon Schiller wyszedł z założenia, że mimo wspólnych 
dla wszystkich narodów motywów ludowych, IGRASZKI Z 
DIABŁEM są przede wszystkim narodowym utworem 
czeskim i dla polskiego widza mogą niejednokrotnie brzmieć 
jak fikcja literacka. Czesi w swoich inscenizacjach 
potraktowali baśń Drdy albo zupełnie serio, z pietyzmem 
należnym własnej tradycji, albo jako alegorię polityczną 

/aluzje do okresu okupacji i rządów Hachy/ - obie alternatywy 
byłyby nieprzydatne na gruncie polskim. 

W opracowaniu Schillerowskim zmianom poddane 
zostały przede wszystkim teksty dialogów tam wszędzie, 

gdzie trzeba było znaleźć polski odpowiednik dla 
nieprzetłumaczalnych wyrażeń gwarowych i zwrotów 
czeskich. Schiller odważnie wykorzystał żargon warszawskich 
doliniarzy w odniesieniu do postaci Sarki-Farki, świadomie 
zastosował znane powszechnie czechizmy językowe, 

zaostrzył humor słowny. I znalazł inspirację do swojej 
ogólnej koncepcji inscenizacyjnej traktującej IGRASZKI Z 
DIABŁEM jako komedię jarmarczną , konsekwentnie 
wprowadzając cały arsenał środków teatru jarmarcznego do 
spektaklu. Ta jarmarczność widowiska podporządkowała 
sobie wszystkie elementy sztuki i nadała jej piętno zupełnie 
oryginalne, odległe od czeskiej tradycji i czeskich inscenizacji 
- natomiast bliskie naszym tradycjom ludowym. W ten sposób 
udało się Schillerowi przerzucić pomost między baśnią 

czeską a naszą, wykorzystując oryginalne motywy czeskie lub 
motywy wspólne obu narodom do rozwinięcia linii polskiego 
teatru ludowego. 
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Marcin Kabat - weteran 

MAREK WAŁASZEK- urodził się 6 czerwca 1954 r. w Grudziądzu. 
Studiował na Wydziale Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Dyplom uzyskał 
w 1981 r. Równocześnie odbywał studia muzyczne: kompozycja i fortepian. 
W dorobku artystycznym reżyser posiada: 
- filmy dokumentalne: "We dwoje". "Statysta". 

spektakle teatralne: "Szelmostwa Skapena" - Moliera, 
"Latające narzeczone" - Camolettiego, "Cud" - Szwajdy. 
spektakle w poniedziałkowym Teatrze Telewizji: 
"Freuda teoria snów" - Cwojdzińskiego. 

- spektakl operowy w Teatrze Wielkim w Łodzi: 
"Ad memoriam Maria Callas". 

- fabularny film telewizyjny, zrealizowany z ZF-OKO: 
"Od soboty do poniedziałku". 

Reżyser związany jest ze STUDIEM FILMOWYM - OKO w Warszawie. 
Obecnie pracuje nad przygotowaniem fabularnego serialu komediowego. 

JERZY PITERA - artysta malarz, akwarelista, grafik i scenograf. 
Urodzony na Śląsku. Ukończył Wydział Malarstwa Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku /w pracowni malarstwa Piotra Potworowskiego/ 
w 1960 r. Debiut artystyczny w 1955 r. Jest wykładowcą na Wydziale 
Radia i TV Uniwersytetu Śląskiego. Współpracował z Teatrem Zagłębia 
w Sosnowcu i Ośrodkiem Telewizyjnym w Katowicach /przez 25 lat/ 
gdzie realizował wiele różnorodnych form scenografii zarówno w Teatrze 
TV jak i innych programach artystycznych. W dorobku artysty znajdują 
się także liczne projekty dekoracji do małych form scenicznych, 
kabaretów i przedstawień estradowych. 
Indywidualne wystawy malarstwa, to jeszcze jedna forma Jego działań 
artystycznych, w których jakże widoczne są światy teatru. 

ALICJA KURYŁO - artysta plastyk, scenograf, urodziła się we 
Lwowie. Ukończyła Wydział Malarstwa i Studium Scenografii Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Przez wiele lat była scenografem etatowym w Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu i w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum" 
w Katowicach; współpracowała z Ośrodkiem Telewizyjnym 
w Katowicach w latach 1963-73. Uprawia: malarstwo ścienne, sgraffito, 
polichromię, grafikę użytkową. W dorobku artystycznym ma ponad 160 
zrealizowanych projektów scenograficznych w teatrach dramatycznych 
i lalkowych, kilkadziesiąt scenografii plenerowych w Wojewódzkim 
Parku Kultury i Wypoczynku oraz na Stadionie Śląskim. Za twórczość 
wyróżniona została licznymi nagrodami na festiwalach teatralnych 
i telewizyjnych, odznaczeniami regionalnymi i państwowymi, otrzymała 
też - w 1986 roku Nagrodę Ministerstwa Kultury w Niemczech . 





Belzebub - diabeł 

Komedia, farsa, groteska, komiks, videoclip ... 

W śmiechu szukać trza lekarstwa 
Na te spazmy, palpitacje, 
Serc choroby i kuglarstwa, 
Które młodą generację, 
Rozkochaną w ciągłym żalu, 
Wiodą prosto do szpitalu. 

/Adam Asnyk, "Replika" I 

Starożytni Grecy powołali do istnienia najbardziej 
nobilitowany gatunek dramatu - tragedię. Ale równolegle z utworami 
Sofoklesa czy Eurypidesa powstały sztuki Arystofanesa takie jak 
"Chmury", "Sejm niewieści" czy "Żaby", które reprezentują 
prze-ciwny biegun dramatu - komedię. Komedia jest więc niemal 
równie wiekowa, jak sam teatr. I rzecz ciekawa - choć tragedia zyskała 
w artystycznej hierarchii rangę najwyższą z możliwych , z czasem 
zupełnie zanikła. Dziś twórcy dramatów tragedii już nie piszą . 

A komedia? Ta ma się doskonale! Cieszy się nieustannym 
zainteresowaniem i sympatią widzów, stanowi podstawę repertuaru 
większości teatrów na świecie i wciąż błyszczy w nowo powstających 
utworach bądź w nowych inscenizacjach utworów dawniejszych, 
pisanych m.in. przez takich mistrzów jak Szekspir, Molier, Fredro, 
Wilde czy Shaw. 

Komedia utwór o wesołym nastroju, lekkim 
charakterze, tematyce często satyryczno-obyczajowej, o żywej 
akcji pełnej perypetii, niespodzianek, komizmu językowego 
i charakterologicznego, z programowo komicznym zakończeniem. 

Nieco dalej w korzystaniu ze środków artystycznego wyrazu 
idzie farsa - odmiana komedii posługująca się efektami karykatury, 
przejaskrawienia, oparta całkowicie na dynamicznej, pełnej 

nieprawdopodobnych zawikłań i zbiegów okoliczności akcji. 
Wreszcie - groteska: utwór, którego środkami artysty

cznymi są m.in. fantazja, ekstrawagancja, szarża, komizm, 
absurd. 

Wszystkie te elementy komediowość, farsowość 



i groteskowość - znaleźć można w sztuce Jana Drdy "Igraszki z 
diabłem". Wszystko to i jeszcże więcej; mamy tu także odniesienia do 
tradycyjnej baśni ludowej, XVII-wiecznej komedii rybałtowskiej czy 
opowieści łotrzykowskiej w duchu Dyla Sowizdrzała. 

Nie koniec na tym. W odautorskiej eksplikacji twórca 
tarnowskiej inscenizacji powołuje się dodatkowo na poetykę komiksu 
i videoclipu. Obie te formy wyrazu na dobre zadomowiły się w 
świadomości współczesnego odbiorcy kultury masowej. 

Komiks, choć zrodził się w XIX stuleciu, szeroki rezonans 
odbiorczy zykał w połowie wieku XX i szczyci się nim do dziś. 

Fabuły opowiedziane za pomocą serii obrazków wspomaganych 
wątłym tekstem w tak zwanych "dymkach" trafiają na wyjątkowo 
podatny grunt w osobach zwłaszcza młodych odbiorców. 

Videoclip (polski termin - "teledysk", wciąż jakoś nie może 
się przyjąć) to już zdobycz ostatnich czasów. To krótki film będący 
ilustracją bądź obrazowym ekwiwalentem jakiejś piosenki. 
Dynamicznie zrealizowany, zwraca uwagę intensywnością 

przekazu uzyskaną głównie za pomocą szybkiego montażu. 
W obecnej inscenizacji "Igraszek z diabłem" widać starania 

twórców, aby między sceną a widownią powstał autentyczny, 
emocjonalny kontakt. Komediowa i farsowa fabuła Jana Drdy daje 
całemu zespołowi pole do popisu, którego punktem dojścia jest -
śmiech. Efekt śmiechu wzmacniają elementy groteskowe zawarte w 
inscenizacji, np. oprawa muzyczna, w której pobrzmiewają echa dzieł 
klasycznych - choćby "Nocy na Łysej Górze" Modesta Musorgskiego 
czy utwory Arrigo Boito. Dynamizm właściwy komiksowi czy 
videoclipowi reżyser osiąga przez rytm poszczególnych scen, poprzez 
rozłożenie akcentów w obrębie sceny, wreszcie przez rozproszenie 
akcji po całej widowni, a nie tylko usytuowanie jej na scenie. 

Cały zespół postawił przed sobą zadanie dostarczenia 
publiczności okazji nie tylko do zabawy, ale i do refleksji. Bo jak 
mówi poeta Jakub Jasiński: Jeśli sztuka prócz śmiechu nic nie daje w 
życiu, 11 Niewarta, by się człowiek trudził w jej nabyciu. 

W jakim stopniu twórcy wywiązali się ze swego zadania, jak 
zwykle oceni publiczność. 

Jerzy Świtek 

40- lecie Tarnowskiego Teatru 
(1954-1994) 

Jadąc na 40-lecie tarnowskiej sceny obawiałem się jedynie, 
że spętają mnie sentymenty, obłapią wspomnienia. No, bo tylu ludzi 
będzie koło mnie, z którymi ongiś w tym budynku mi się żyło i dla 
których do dziś siedzi we mnie sympatia .. . 

Wiele niespodzianek mnie dopadło tego wieczoru w tutejszym 
teatrze - naprawdę zgrabne wierszyki aktora Jerzego Miedzińskiego 
(ściskam Cię Jurku, za dowcipne, trafne, świetnie komponowane 
wierszykowanie o ludziach, łabędziach); kilkudziesięciu dobrodziejów, 
głupio w XX wieku nazywanych sponsorami, wspomogło tę 

jubileuszową imprezę, co ładnie o nich zaświadcza; Medal miasta 
Tarnowa mi wręczono (szczerze kłaniam się Panu Prezydentowi 
i Wszystkim z gmachu przy ulicy Nowej); wyściskałem się, 

naklaskałem, nagadałem się, ale mój Boże, za mało się nagadałem, nie 
ze wszystkimi się nagadałem! Czasu i sił zabrakło ... 

U końca, wspominania tamtego wieczoru dodam, że 

widownia, dla której miejsc brakowało na sali, przyjemnie, życzliwie 
się znalazła. Dużo serdeczności szło od niej ku scenie. 

Fragment artykułu Ryszarda Smożewskiego 
pt. "O ŚWIĘTOWANIACH ....... .. " 
zamieszczonego w "Tarninach" nr 7/94 

Tuż po odebraniu Medalu miasta Tarnowa przez Ryszarda Smożewskiego. 
/od lewej: Prezydent m. Tarnowa Mieczysław Bień , dyrektor Tarnowskiego Teatru 

Jan Borek i dyrektor Tarnowskiego Teatru w latach I 1972-1988/ Ryszard Smożewski/ 



GALA 40-LECIA TEATRU 

"Dziś Jubileusz, świętujemy pospołu radości i trud ... " 
- tak brzmiały słowa hymnu śpiewanego przez tarnowsk ich aktorów ... 

... i widownię. Jubileuszowy "Galowy" hymn napisa ł Jerzy Miedziński. 

NASI PRZYJACIELE -
to dzięki Nim nasz Jubileusz 40-lecia wypadł tak okazale 

ATELIER PIĘKNOSCI - H.K. Steinhof 
BANAN EXPRESS S.C. Skrzyszów 

CUKIERNIA - Jan Kudelski 
CUKIERNIA "TARGOWA" - Stanisław Bańbor 

DELIKATESY D.H. ZENIT 
EXPORT-IMPORT-USŁUGI "DIAMONT" 

FERMA DROBIU - Marzena Bereźnicka-Malec 
FIRMA HANDLOWA "ALIGATOR" S.C. 

FIRMA HAND LOW A "A WO" 
FIRMA HANDLOWA "BIS" 

ARMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MEAT COMPANY" Wojnicz 
FIRMA KOMPUTEROWA "ZETO" S.A. 

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. 
FORD NOVELLUS S.A. 

HORTEX - SPÓŁKA Z O.O. 
HURTOWNIA RYB "DELFIN" 

HURTOWNIA "TAR-MOR" 
HURTOWNIA "TEJA" 

HURTOWNIA SPOŻYWCZA "LILIPUT" 
HURTOWNIA SPOŻYWCZA "VIT" 

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO I GOSPODARCZEGO "ASTEK-GLASS" 
HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "HANDMADE" 

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "TARNÓW" 
HUTA SZKIEŁ OZDOBNYCH I KRYSZTAŁÓW "ALICJA" 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH - Pogórska Wola 
KONCESJONOWANA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA W SYSTEMACH 

ALARMOWYCH I OCHRONY - Zygmunt Adamski 
KWIACIARNIA "AGAWA" 

KWIACIARNIA D.H. "SWIT" - Urszula Lawrenz-Żądło 
MLEKTAR S.A. 

PIEKARNIA - Jan Ożga 
PIEKARNIA - J.S. Winiarscy 

PIZZERIA "MARANTO" 
POLAN - Polsko-Francuska Spółka z o.o. w żabnie 

PROSPER BANKS.A. 
RESTAURACJA "POLONIA" 

RESTAURACJA "RICO" 
RIO BISTRO - Ewa Cybruch 

SKLEP ZIELARSKI "HERBA VIT" 
SUPER MARKET 24 GODZINY 
SPÓŁKA CYWILNA "DEL TAR" 

UBOJNIA DROBIU - Jerzy Kawalec 
UBOJNIA DROBIU "DROB-TAR" 
URZĄD MIASTA TARNOWA 

ZAKŁAD MASARSKI - WYRÓB WĘDLIN - Krzysztof Kowalski 
ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

ZAKŁADY MIĘSNE TARNÓW 
ZAKŁAD ROLNO-PRODUKCYJNY Łęg Tarnowski 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTW A MIĘSNEGO "ROL-PEK" 
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "STRUSINIANKA" 

ZAKŁAD RZEŻNICZO-WĘDLINIARSKI Tuchów 
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH Tarnów 

ŻYWlEC-TRADE Regionalny Dystrybutor Piwa Zakładów Piwowarskich S.A. Pawęzów 



Tarnowski Teatr im.L.Solskiego 
ul.Mickiewicza 4 
33-100 Tarnów 

Dział Marketingu i Obsługi Widzów 
czynny od 8 do 15 

tel 22-14-77, 22-12-51/52 
kasa: od 9 do 13 /oprócz poniedziałków/ 
oraz na dwie godziny przed spektaklem 

WYDA WN1crwo-0RuK: AsteriAS 
ul.Zgłobicka 69 

33-113 Zgłobice tel.(0-14) 74-33-39 
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Reżyseria i opracowanie muzyczne 
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Krzysztof Wantuch 
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Panu Bogusławowi Gąsiorkowi 
za życzliwość i pomoc w sfinansowaniu 
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POWTÓRKA Z CZERWONEGO KAPTURKA 
Maciej Staropolski 

PINOKIO 

mała scena 
Barbara Terebus 

DZIECKO MOJE, MÓW ... 

W przygotowaniu: 

Athol Fugard 
DROGA DO MEKKI (mała scena) 

Adam Mickiewicz 
DZIADY cz. II i IV (duża scena) 
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Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów 
MARIUSZ SURMAN 
Kierownik techniczny 
JERZY PRZYSTUPA 

Kierownik administracyjny 
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Kierownik pracowni plastycznej 
BOGUSŁAW BILIK 

Kierownik pracowni stolarskiej 
JÓZEF KIEŁBASA 

Garderobiane 
ZOFIA CZAJA, MAŁGORZATA OKOŃ 

Rekwizytorka 
KRYSTYNA FUDYMA 

Brygadier sceny 
STANISŁAW KĘPOWICZ 


