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JAN DRDA urod7jł się 4 kwietnia 
1915 roku w Pribraniu -miejscowości 
położonej w środkowych Czechach, 
zmarł w r. 1970. Podczas studiów które 
odbywał w Pradze, zajmował się głów
nie filologią klasyczną oraz naukami 
slawistycznymi. W tamtych latach pisze 
swoje pierwsze utwory, które ukazały 
celną wrażliwość oraz duży zmysł ob
serwacyjny autora. Od 1937 roku zwią
zał się z pismem „Lidove noviny ", 
którego redaktorem naczelnym był 
w latach 1948-1952. 

Zdzisław Hierowski charakteryzu
jąc ówczesne dokonania Drdy, powie
dział: „Linia jego twórczości przebiega 

wśród zjawisk typowych dla rozwoju pisarzy czeskich, stojących na po
graniczu dwóch okresów niepodległości, przedzielonych latami niewoli. 
W pierwszych latach pracy pisarskiej obarcza go jeszcze mocno balast świeżej 
hadycji literackiej okresu międzywojennego wpływami literatury mieszczań
skiej, reprezentowanej w Czechosłowacji przez tak wielki talent, jakim był 
zmarły w r. 1938 Karol Czapek." („.). 

Zajęcie kraju przez wojska hitlerow kie, stworzenie Protektoratu, .zdławie
n·e pozorÓ\\' wolności, narastający terror - wszystkie te wydarzenia wstrząs
nęły do głębi pisarzem, który też od razu stanął w szeregach walczącego 
podziemia. Nic więc dziwnego, że Orda - późniejszy żołnierz praskiego 
powstania w 1945 r. - zrekapituluje po tawę narodu czeskiego, w oPtilr; tego 
kręgu ludzi przeciwstawiających ię uciskowi okupacyjnemu, w n.\') · Mil
czącej barykadzie, ambitnym tomie opowiadań, który wyrósł z c. ,, h h 
doświadczeń pisarza. ( ... ) 

Debiut książkowy Jana Drdy przypada na rok 1940, kiedy jes ·7" tla 

„ 

niemieckiego ucisku ( ... ) nie zdołała całkowicie sparaliżować ( •.. ) życia 
kulturalnego i artystycznego narodu. Wystąpił prawie równocześnie jako 
beletrysta i jako dramaturg, zdobywając powszechne uznanie a nawet sławę. 

Tą pierwszą książką, była jego najgłośniejsza powieść Miasteczko 1(a dłoni, 
( ... ). 

Nasycona optymizmem oraz pełnym naturalności i prostoty humorem 
.. uczy przywiązania do tradycji, do odwiecznego rytmu natury.( ... ) 

Wraz z pierwszą powieścią weszła w obieg społeczny jego pierwsza sztuka 
zatytułowana Jako i my odpuszczamy, której akcja rozgrywa się w środowisku 
górników. ( ... ) 

Zainteresowanie sceną i sztuką dramatyczną potęgowało się u Drdy, . 
a przecież następnym opublikowanym utworem była znowu powieść (Woda 
życia, 1941) - tym razem psychologiczna;( ... ). 

Dwa lata później do rąk czytelników trafia jego kolejna powieść Wędrówki 
Piotra Arcyłgarza, w której surowa rzeczywistość miesza się z niezwykłymi 
wizjami chorej wyobraźni głównego bohatera. ( ... ) 

W okres wyzwolenia spod hitlerowskiej okupacji wszedł Jan Orda swoją 
najwybitniejszą komedią( ... ) Igraszkami z diabłem( ... ). 

Edward Madany powiedział, że: „Wszystkie cechy pisarstwa Jana Ordy, 
które wystąpiły w Miasteczk"U na dłoni, Wodzie życia i Wędrówkach Piotra 
Arcyłgarza, w skondensowanej formie znalazły wyraz w tej komedii. Możemy 
zatem powiedzieć, że utwór ten podsumowuje pewien bardzo ważny (a może 
najważniejszy?) rozdział w twórczości tego oryginalnego pisarza.( ... ) 

Jako pisarz określił się głównie wymienioną już Milczącą barykadą, 
drugim - wcale interesującym tomem opowiadań Piękna Tortiza (1952), 
kilkoma dobrymi utworami scenicznymi (m.in. Dalskabaty ... , Romanca 
o Ołdrzychu i Bożenie), książkami publicystycznymi, felietonowymi i repor
tażami (Listy z Norymbergi, Gorąca ziemia), mniej udaną powieścią Gos
podarze oraz ( ... ) Bajkami czeskimi (1958), które przypomniały nam najbar
dziej ulubione fascynacje tematyczne i intelektualne Ordy.( ... ) 

Bolulaw Lu1xm POSWWIE (w:) J. Drda BAJKI CZESKIE 
Wyd. „Slipk", Katowice 1978-1 
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Prapremiera polska ,.Igra 1.ck z diabłem" odbyła się w I 948 roku 
w łódzkim Teatrze Wojska Polskiego w in cenizacji Le na Schillera. 

( ... )W tym przedsta\\ieniu uderz- I nie tylko zarys cal lSCI, ale i drobtalgowc 
wykonczenai; szczegółów.( ... ) Zupełnie 7.ntknęły sztuc?.n wymuszone sytua
cje sceDJcznc, zniknęły długie chwile, w których aktorzy zaledwie referowali 
tekst autora bez prawdy 1 autentycznego życia, nigdzi' obraz wiroalny nie 

przytłaczał prawy dramatycznej. W zy tko było ·amą płynno · cią i zgrabno
ścią, wszy tko się jakby uno ·1ło na fali lekkiej, mu ującej melodii. Igraszki 
z diabłem to po Krakowiakach i góralach drugi bez najmniej zej. kazy triumf 
Schillera w teatrze powojennym. 

Owa wobodna harmonia o iągnięta tym wł i me dziele, zdaje ię 

tanowu.: je zczc jedno pot" ierdz nie na zej dotychcza owej analizy. Dopraw
dy nie jest to nic innego, jak wciąż j~ zcze sprawa „babiego lata" z jego 
srebrzystym uśmiechem zawi szonym nad zieil1Ją. Od kg(}. u.' miechu w zy tko 
się mieni · dole i niedole. 'Aszystko znajduje swoją n11arir i miejsce Widać 
potrzeba było. aby się znalazł utwór, który pozwohł wielkiemu inscenizatoro
wi dać -wyraz uzy kaneJ harmonii pełnej humanillilu i poblazliwo ·ci. Nte 
tylko wobec świata także w to unk.u do woich wla nych minionych 
rozterek. 

ie trudno zauważyc, że uty, ór czeskiego autora pełnia"" zy:tkic formuły 
nakreślon przez Mick1t:: vtcza w XVI "Wykładzie pary kim dla dramatu 
,łowtań.kiego. /. tym tylko za trzeżenicm, że me je t dr,1matem, lecz komedią. 
Mamy v.'ięc wątek zaczcrpnęty z opowicsct lud o\\ ych. marny walkę bohatera 
przeciw lłu i mamy w te.r walce osobliwe spowinowacenie ziemi z siłami 
nieziem kirn1 mieszające tr1y kondygnacje. niebo, ziemię 1 piekło. Owe 
przemieszanie nic jest jedn.tk dokonane w spa ób całkowicie powazny: autor 

nie każe nam bynajmniej wierz c w duchy, traktuje Y;OH opowie~ - jak ba'·ń. 
jak przeno 'nię daJae<J., wiadectwo ·ile ludowej moralno c1 w o ądzaniu praw 
widomego ·vllata. Od tego dy tan u Mickiewicz. ktory w1erzyl wówcza& 

naprawdę, był daleki - ale to whu me mu. ialo być bli k..ie po tawic LhiJłera· 

ukazac dramat zła 1 dobra yz"olenie du zy, prlemowić wym ulubionym 

językiem ze starych mistcriow ale uczyn1c to Jak racjonali ·ta 1 materialista, 
który widzJ w mi teriumjedynie ładny, starą. ludowa wiarą u:więcony ·po ób 

wyrażania i dlatego daje nk dramat. lecz komedię. Możn,1 pozwolić obie na 
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TEATR im. CYPRIANA NORWIDA 
w J cleni ej Górze 

JAN ORDA 

IG RASZKI Z DIABŁEM 
( Hratky s i:ertem) 

Komedia w 10 odsłonach wg rn cenizacJi Leona Schillera 
Przekład - Zdzi law Hierow ki 

Muzyla 
TOMASZ KJESEWETTER, WŁADYSŁAW RACZ O ;it KI 

ANDRZEJ SZVMALSKJ 

Scenografia 
MAŁGORZATA BULANDA-ZlĘBA 

Kierownictwo muzyczne i przygotowanie wokalne 
BOGDAN DOMlNIK 

Choreografia 
U ZEK Cl.AR 01 A 

Reżyscna 

ZYGMlJł..'T BIELAWSKI 

Premiera 12 gru<ln1a 
XLIX se on. Czwarta premiera se-zenu 199.\ 94 



OSOBY: 

Marcin Kabat, weteran -
Sarka-Farka, rozbójnik -
Lucjusz -

RYSZARD FISCHBACH 
PRZEMYSŁA W M. PRZESŁA WSKI 

JAROSŁAW GÓRAL 
PAWEŁ ADAMSKI 

JACEK DELEŻYŃSKI 
JACEK PARUSZYŃSKI 

DARIUSZ BERESKI 
TADEUSZ WNUK 

ANNA SZYMAŃSKA 
KRYSTYNA DMOCHOWSKA 

IRMINA BABIŃSKA 
ALICJA KABAŁA 

ELŻBIETA KOSECKA 
KARINA KRZYWICKA 

EWA WOŁCZYK (adeptka) 
HENRYKADYGDAŁOWICZ 

IWONA LACH 
MARTA ŁĄCKA 

PIOTR KONIECZYŃSKI 

SoHernus -
Omnimor-
Karborund -
Belzebub-
Scholastyk, pustelnik -
Disperanda, królewna -
Kasła, jej służąca -
Teom, anioł -
Pokusy-

Anioły-

Echo-

Spektakl z rzerwą 

Asystent re · sera 
TADEUSZ WNUK 

Przecłstawienie p owadzi 

GRAŻYNA MIECZKOWSKA 







w repertuan.e: 
DUżASCENA 

M. Staropolski CAUNECZK.A 
reż. Jaoek Medwecki 

mm-oRIA 'ŻYWITTA ŚWIĘTEGO MARCINA 
reż. Jan Skotnicki 

SCENA STUDYJNA 

P.O. Enquist GODZINA Kaf A 
reż. Karol Wiśniewski 

T. Williams SZKLANA MENAŻERIA 
reż. Robert Czechowski 

W przygotowaniu: 

W. S7.Ckspir POSKROMIENIE ZLOSNICY 

bmówimia na bilety indywidualne i zbiorowe przyjmuje Dział Mubtin,gu, 
Al. Wojska Polskiego 38, td. 223-25, 232-74 w. 41. 
Kasa czynna (oprócz sobót, mąt ł ponieclzi•łlr6w) 

w godz. 10.00 - 13.00 i 14.00 - 18.00 oraz na godzinę p-zrd lpCktaklcm. 



Ze z tJJur ow 

Działu Dok u memacJi 
ZG ZAl:>P 


