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IGRASZKI Z DIABŁEM 



WYPISY DIABELSKIE 

C 
.zart ni'e może żaldcnej swbs.tancjalnej formy 
z ruci:.ego s.tworzyć; , biegów .niebies'kioh po

mie5zać nie może, 51tąd nie mogą !księżyca zdjąć 
z nieba, elementu całego z mi.ejsta. swego ,przenieść. 
A śwlięci j~eH to czynią, tedy mocą Bożą a swymi 
zasłwgamli „. 

•Bierize czart na .siebie ciało z p-'l-wietrza, z gru
bych wa\I}m-ów zie1mkich. św. Antoniemu Pustel
ni!k:owi :dawał się IW'iidrieć, st-riasząc glO to w plositaci 
z'W'ierząt 1straJS'llllycll, rtJo ptaków dra,pieżnych; św. 
Pacłromi'lllSzowi w pooiaici kx>guta; św. !Romual'dowi 
w [postaci j~enia, św. HiliamionoWli w 'Postaci liS'lki; 

św. Duns1Janowi w postaci niedźwiedzia; Małgorza
cie flw. w fij.guirrze sm~a; flw. Julialruie w osobie 
anioła; św. Na1Janael10wi Pus·telnilkowi w osobie 
jedźC'a na ośle; św. Makaremu w osc:bie kO'Sarza; 
.AiPellesoWli Busite!IIIlilklowi jako też Wilk!tol".cxwłi rw o .o
bie urodlziwej panny. 

Chcąic Wliernym [p{)ufałym ·sdę lromu .;tawic\ po
kazuje isię w ipostaci pieska, kota . 

• 
W Czechach był czart Ryibencal, który i to 

uczyillił, iż sz'kJarzowi idącemu na targ i 

zmordowanemu pre7..€!11tował bJiS'ko drogi siebie 
pieńlkiem; is?Jk!la•ra usiadł;, szkła potłu!kł. 

Najbard:zliej is<ię delektuje ·postacią ikO'zła, który 
znaczy s:zipetność„. Może czart nie samą rzeczą, ale 
tyilrko na olro, ,przez omamienie s•pr.awić, że liudz.ie 
będą się z<liawać 1lrońmi, osłami. 

Czart czę\5t0\k.roć, <:'hoć nie ma gęby, dęzyk'3., [prze
cież u.Jlormowawm:y isobie cia-ło z ,powiietI'Za i wa
pOlrÓW gr:wbych ziemskich, móWli w tym c!ele mo
wą artyifdojalną, iktór'a się z.daje mieć voces articu
lart;as, a nie są takie. Driugi ma siposób gadania, gdy 
w~ipi ·W jakłie bydllę, Jego organum, alias jego 
instrument ryczenia, rżenia, kwiczenia obraca na 
organum mowy ludzk,iej, że owe 1bydlę gada, a nie 
wie co, i to złą wymową, jak szpak, .sroka,, 'kruk, 
pa,puga, 

Taik uczyinił ten z.wodzliciel z Ewą, prze~ uSJta 
węża mówiąc z nią w raju„. 



Z wszystkich czartów... każdy ma swe godziny 
i miejsca, i karaktery którymi kapturają lu

dzi ~dtrujemnie. WY'sadmł Irucy;per ma prrodek Ba
chUJSla iz •swoją a:otą, roziumiejąc o naszych krżeści
janiecih, 'i.ż są ~dlda•ni jemu, .jako temu, !który trun
ki 1UJdzkiimi ,sz.afiuje, :1x> je&t :wszystkie opHce 111a 
śwdci:ie Siprawu}e. Bo !Przez <l\P'ilstwo !każ<ly czło

wiek tnarychleij we wszystkie złości wpa.dnie, o któ
re ~ę Pan Bóg gn<iewa, a cz.art się w ruch barzo 
ko·cha, '.I1Jie tylko w pijaństwie komu złość wyrządzi, 
ale i s·am marnie zginie, bo więcej obżarstwo albo 
pdj.ań1stwo ludzi ll)otiraci niż miecz. 

1Pr.leto OZJall."'.tJom T'O?lk:a.zał LucyfPer, aby 1fr}aństiwem 
łowili a :ziwodzHi J•ud'Z!i, jak'o mogili na[eipiej. 

LAT A WIEC 1też jiest 'Z nairodu czartowskiego: 
l!la zi'e'mi a na ;powietrzu się IClhowa, tyichż.e obycza
jów, JakJO i ci wyższe<j mian01W.ani, jedin<o, liż ~ęs,to 

na się b:iocze ciało obłudrne, w cieniach się chow.a, 
ja!ko niat'Ojpea:z abo k1'elt. Użyrwają ;też jeigo posług 
bałby i iw;szyitlci cza·roiwln.i!ce i wzmowy z 111.irrn mie
wają w cieniu. tak iż jeden drugiego 1I1ie wiidzi, 
jedno pomaca, Przekażają ludzkim małżeństwom, 

ale nie tym obyczajem, jako ludzie mniemają ptrrez 
małżeńslk<i uczynelk. Nie ohciej ltemu wiary dlać, boć 

on ni•e ma t<akiego iprzyr'od!Ze<nia, jalko cz.Łowieik ma, 
an.i ciała właS!11egio, jedno obludlne; wieil.e się ich 
na 'Illim o:my~a. 

• 

ODM I EN IE C jest iteż dirugJ irodzaj tych czar
tów, !którzy '51ę odmieniają w rnzm•aite osoby, t.ak 
zwierzęce jako w ~t.a·sze. Na fym też jeż.dżą baby, 

K OF F E L, czart; też jest rrotia czarrowska wiel
k<a ,z blordy Baioh'l.llsowej, .nad lk,tórą rolbmLsltrzem 
Koffel. Ten sprawuje pijanice wszytki i przywodzi 
je knr WsrLemu złemu, talk aby k!ażdy swe kotki 
oikaza ł, ,podipi WISoZ y Sio bite. 

S T RO J N AT jesit rteż jeden czart pyszny, któ· 
ry strioJ. pyszn,e liud'lii, iprz)"glądając pychy, pompy, 
posta·wy, .wlmadL<;zy -się w .arfekty łuidooe, tak w 
uibierze, w chodziie, jako w ipotrrawach dboj•ga na· 
rodiu. Afe wi'dzimy więcej w tej mierz.e .być wy.st~

niejszy, rrod'za•j żeński 111iż mężc:zyński. 

S Z C ZE BI OT albo MAR KO T; tym cziar· 
tom rozkazał Lucy.per, iaby 11-u~f.z.i języczne przytwo
dzd.li iku swarl()lffi i •obmów'kom rozma~.tym, szepcząc 

im .z·a iUlcihem, ja!ko ma mówić, łają•c, !Przekil!nając. 

K O Z Y RA albo B I E R K A, ten !Przy,gll.ątd:a 

gr.acz.ów,, •kioSltJairzóiw ii. wszytki, kltórz.y •się losy pa· 
rają, przywodząc je na to, aby w roz,pacz. Wtpadali, 
ziwła:sZiC'Zla ikiedy tprzegr:a, ·alby 1Się obiesił, iaby ła.jał, 
klął się, czar.ta brał na 1pomoc, za/bił towarzysza„ 
złupiŁ, sikradł, nili J:l()lbił i ku V\o'im.em złym il"\Ze'CZ.am 
p.rzywodziił, >kitóre lklażx:leigo •SllJmniemu sZklodlzą. Też 
berz; czasu SClhodzą 1'L śwtiata, tiairo i (pdjani~e, italrowi 
wszyscy. 

SM IE S ZE K cza.rt, ten s,prawuje wszytiki na· 
śmieiw'ce, ikltórrzy sit.roją śmi~chy ;z .prnstytch Juldlli, 

sp.raW1uje też błazny, w IDtórych się ktró:luwie, pa
·nowie !koch'ają 'Więcej 1I11iż w iludz.i.ecih state'Cznych. 
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OSOBY 

Ma·rciin Kabat weteran 

Sarka-Fairka, ToZlbój<nik 
Oj•ciec Schola·siti'cu,s 
Lucjusz, diabeł kiusiciel 
Di'S'peran.da, królewna 
Kasia, jej służebna . 

S.olfernus , radca piekielny 
Belial, radca piekielny . 
Belz~bub, iksiąże piekłeoł . 
Omnimor, ch!IO!psiki diabeoJ: 

KarbOlrun.d, chłopski d'iabeł 

Toof\il, anioł 

Hubert, łowczy królewski 
Diabeł pierwszy 
Diabeł 1drugi 

Diabeł <trzeci 

- MA1RIAN JONKAJTYS 
TOMASZ ZALIWSKI 

- JERZY JANUSZEWICZ 
- WITOLD SKARUCH 
- RYSZARD BACCIARELLI 
- M.A!RIA MOŻDŻENIÓWNA 
- TERESA LIPOWSKA 

BARBARA WYSZKOWSKA 
- ANDRZEJ GRZYBOWSKI 
- LUCJAN DYTRYCH 
- ARTUR KWIATKOWSKI 
- ROMAN KŁOSOWSKI 

JAN NOWICKI 
- LEONARD ANDRZEJEWSKI ZBNOJ\ 
- WŁADYSŁAW STANISZEWSKI 
- GERARD SUTARZEWICZ 
- CZElSŁA W MROCZNI{. 
-;-- ROMAN KŁOSOWSKI 

JAN NOWIOKI 
- JERZY .WICIK 

Reżyiseria i scenografia C ZE S Ł A W S Z PAK O W I C Z 

Muzyka J E R z y B A R B A s I E w I c z 

P r e m i e r J"t w m a j u 19 6 2 
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r. 
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Przedstawienie prowadzi 

TERESA GNIEWKOWSKA 

Sufler 

WALENTYNA MICHAJŁOW 

Kierl()wni. .cy pra .cow111i: 

Krawieckiej męs!Qiej 

TADEUSZ BOLCZAK 

Kirawiecki.ej damskiej 

HALINA ORLICKA' 

Mala!rskiej 

EUGENIUSZ PALARCZYK 

Std!Mskiej 

MIKOŁAJ WIER<ZBICKI 

Perukarskiej męs:kli.eg 

LEOPOLD MIOHAIJSKI 

'Perukarskiej dams!-Oiej 

WANDA KLUGE 

Modela tors.ki ej 

CZESŁAIW ZAGAJIDWSKI 

Tapicerskiej 

KAZIMIERZ DZWONKOWSKI 

Kiero.wnik oświetlenia 

ROMUALD KAMOCKI 

Brygadier sceny 

WITOLD JARKIEWICZ 

Kiierownik techniczny 

EDWARD KOPACZ 

ł 

Chcesz osobę jaką usidlić milością ku tobie? 

Noś !I>'NY sobie m~ęso źrzebdęcila1, hyipipomarnes na
zwane usuis'Zone w •gal.'lkiu rnoiwym plOllewanym i w 
piecu, IZ którego chleb wyijęto. Upleć z wrosÓtW si
dł'O mli.łO!Sne talk, taby pierśicień lbył niemal we śrzod
ku, i ~awinąwiszy je w malterią 'j€idW'abną, 'z'nowu 

noś 1Przy sercu, jak pierwej, d!Illi sześć; siódmego 
dnli·a .wyrjlm~ j Pierścień z S'ildła i k:Ia,j go osobie ulu
bi onej; a ;to ws'zySlt!OO ICzyń przed w.rohodem sroń'ca. 

Pl1erśaień .tein miany był za 1najdlzdelniej,sze filtr.urn 
i na<jpemniejszy śrwdek ujmowarnia afeikitótw . . 

• 
Chcesz poznać, która ciebie ze trzech lub czte

rech osób bardziej miluje? 

Weź rtrzy lUJb ootery. główki ootu., udmd·j końce 

i lklażrde'j dawsrzy im'ię '1:ych trzech l•ulb czltere(:h osólb, 
podłó.ź każid:ej a; Qls'obna ,pOd J)Odioozkd. Główka, naz
waina imieniem osoby b'ar&iej miłuljąic-e,j, tPUści 

kieł!ki. 

„Zła niewiasta nad diabła . gorsza. piekielnego, 
& ów tylko złych męczy, ta zaś i d<>brego! 

• 
Chmielewski - „N o we Aten y" 
Z „P.ostępów prawa ca:art.owskiego" 
Bohomolec - „D i a b e l w s w o j ej p os t a ci" 
Hieronim M<liI'SHn - z „F r a s zek" 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

AKTORZY 

LEONARD ANDRZEJEWSKI 
RYSZARD BACCIARELLI 
EWA BERGER-JANKOWSKA 
HANNA BIELSKA 
TADEUSZ BOGUCKI 
LUCJAN DYTRYCH 
JADWIGA GOSLAWSKA 
ANDRZEJ GRZYBOWSKI 
IRENA JAGLARZOWA 
JERZY JANUSZEWICZ 
MARIAN JONKAJTYS 
JULIUSZ KALINOWSKI 
JOZEF KLE.JER 
ROMAN KŁOSOWSKI 
BARBARA KOSCIESZANKA 
IRENA KOWNA\S 
AJllrUR KWIATKOWSKI 
ZENON LAURENTOWSKI 
TERESA LIPOWSKA 
LUDMILA ŁĄCZYŃSKA 
JERlZY MOLGA 
MARIA MOŻDŻENIOWNA 
CZESŁAW MROCZEK 
JAN NOWICKI 
ALDONA PAWLOWSKA 
MIECZYSŁAW PIOTROWSKI 
WOJCIECH RADZIEJOWSKI 
ZENON REK 
JANINA SEREDYŃSKA 
WITOLD SKiARUCH 
WLADYSl..AW STANISZEWSKI 
GERARD SUTARZEWICZ 
JERZY /WICIK 
BARBARA WYSZKOWSKA 
ALICJA WYSZYŃSKA 
SYLWIA ZAKRZEWSKA 
TOMASZ ZALIWSKI 
KAZIMIERZ ZARZYCKI 
BARBARA ZlELlŃSKA 
ALINA ŻELISKA 

Scenograf 

ROMUALD NOWICKI 

Dyrekto.r i kierownik artystyC!Uly 

JERZY RAKOWIECKI 

• 

W REPERTUARZE TEATRU 

ALEKSANDER FREDRO 

NOWY DON Kl SZOT 
CZYLI STO SZALENSTW 

Widowisko w Ili aktach z muzyką Stanislawa Moniuszki 

• 
STEFAN ŻEROMSKI 

SUŁKOWSKI 
DRAMAT W V AKTACH 

• 
JERZY KIERST 

TAJEMNIGZA SZKATUŁKA 
B A J K A D L A D Z I E C I 

• 
JAN ORDA 

IGRASZKI Z OIABŁEM 
WIDOWISKO PIEKIELNE W li CZĘŚCIACH 

W przygolowaaia 1 

WILIAM SZEKSPIR 
I 

STRAGONE ZAGHOOY MIŁOSGI 
K o M E D A 



Kasa b·lctowa Teatr u czynna co
dziennie od godz. 10 do 19.15. a w po

niedziabki od godz . 10 do 17. 

* 
Przedsprzedaż biletów: „ORBIS" ul. 
Bracka ns i ul. T argowa 56, kasy 
„SPATIF·' Al. Jerozolim„kie 25 O·raz 
kas.a biletowa Teatru (telefon 923_66). 

* 
Zamówienia na bilety 7.biorowe przyj_ 
mujc Organizacja ·w:idowni (tel. f.'23-66 
i 931-18) ina miesiąc z góry, codziennie 
od godz. 8 do 16 prócz njectz·iel i świąt. 

* 
Dojazd do Teatru tramwajami nr 4 
i 32 oraz autobusami nr lCl z Placu 
Trzech Krzyży i nr ll9 Ju•b 120 s;>od 

cerkwi przy Dworcu Wileńskim. 

PO PRZEDSTAWIEIDU SPEJCJALNY 
AUTOBUS ODWOZI PUBLICZNOSC 

DO PLACU KONSTYTUCJI 

SEZON 196 1/ 62 

C e na zł 2,50 

-




