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Leszek Kołakowski 

DIABEŁ Definicja 

Diabeł jest bezcielesnym rozumnym stworzeniem, którego 
wola jest zasadniczo zła, tzn . zdominowana jest całkowicie 
pragnieniem czynienia zła . Takie ogólne określenie daje się 

pogodzić z rozmaitymi obrazami diabła w różnych religiach, 
doktrynach filozoficznych i wierzeniach ludowych. Oto główne 
pytania, pomagające nam odróżnić różne pojęcia diabła: 

l. Czy diabeł jest jedną osobą, czy też jest ich wielu (i ilu)? 

2. Czy obecna jego pozycja jest wynikiem upadku - tzn. czy 
jest on upadłym aniołem - czy też istniał jako duch zła od 
samego początku , a jeśli tak, czy jest współwieczny z Bogiem? 

3. Czy potrafi się wcielać w ludzkie, zwierzęce czy inne 
jeszcze formy cielesne i czy zdolny jest do różnych wyczynów 
fizycznych (włączając płodzenie dzieci z istotami ludzkimi)? 

4. Czy może w ogólności wywierać wpływ na życie ludzkie 
już to kusząc i deprawując łudzi , już to wyrządzając im krzywdy 
fizyczne? 

5. Czy sytuacja jego jest nienaprawialna, czy też może być 
nawrócony, zbawiony i wrócić do Państwa Bożego? 

6. Czy świat materialny znajduje się bez reszty w jego 
władzy? 

7. Jak najskuteczniej z nim się uporać: walcząc z nim, 
unikając go, oddając mu cześć, czy też zaprzyjaźniając się 

z nim? 

Najważniejsze idee i spory odnoszące się do diabła 

streszczają się w tych pytaniach. 

„ 

„ 

Można mówić o trzech 
głównych obliczach diabła: 
straszliwym, groteskowym 
i tragicznym. ( ... ) Gro
teskowe oblicze diabła jest 
bodaj równie stare, jak 
oblicze straszliwe. Znaj 
dujemy je w najstarszym 
folklorze ludowym całego 
świata, włączając Chiny, 
w licznych popularnych 
legendach, opowieściach i 
żartach; niektóre z nich 
przetrwały w wielkiej lite
raturze. Diabeł groteskowy 
ukazuje s ię pospolicie w 
bo żonarodzeniowych wi
dowiskach. Jest to demon 
głupi i niezdarny, prze
chytrzany często przez spry
tnego chłopa, ale często sam 
nie pozbawiony poczucia 
humoru. Obecność jego 
i nieskuteczne często szal
bierstwo wzmacniają nasze 
dobre samopoczucie, łago

dzą lub ograniczają okropne 
strony bezlitosnego sadysty 
z Państwa Ciemności . 

Leszek Kołakowski 

Czy diabeł może być zbawiony 
i 27 innych kazań 

Aneks, Londyn 1982 



DIABEł~ szatan, zły duch, demon, kusiciel; upadły anioł, 

potępiony i strącony do piekieł. Omówienia eufemistyczne: bies, 
czart, diasek, duch nieczJ·sty, kaduk, kusiciel, licho, piekielnik, 
pokuśnik, zarwaniec, zły„. 

BORUTA w legendach i podaniach ludowych strach błotny i leśny, 
złośliwy i psotny, pojawiający się jako ptak albo zwierz, diabeł 
borowy, zwany też błotnikiem, borowikiem, rokitą, rokickim, 
wierzbickim, lozińskim, w zależności od miejsc, gdzie straszył, 
który nadaremnie pn)howal zwalić wieżę w Łęczycy, 

pozostawiając na murze trwały ślad lapJ·. Bohater literackiej, 
XIX-wiecznej legendy o najhardziej polskim z diabłów, 

strzegącym skarbów zamku łęczyckiego, noszącJ'm się po 
polsku, w kontuszu, przy karabeli, który hulał, rąbał się ze 
szlachtą, straszył łudzi i wciągał w trzęsawiska. 

ROKITA w demonologii polskiej diabeł równy co do znaczenia 
Borucie, występuj~łCY także w polskim stroju, w żupanie, 

kontuszu, przy szabli, ale niekiedy jako chłop lub zwierzę. 
Torturowane kobiety pos~tdzone o czary chętnie przyznawały 
się do stosunków z nim. Był tematem podań i legend. Imieniem 
jego, oznaczającym krzew (wierzbę) pospołitJ· na wilgotnych 
łąkach i torfowiskach, nazywano też Borutę, diabła czającego 
się w zaroślach bagiennych. 

BELIAL wcielenie nieprzydatności albo bezprawia, zła; szatan, 
anioł ciemności. kshtżę piekieł, wódz złych duchów, uosobienie 
ducha zła. 

BELZEBUB, semickie Baal Zehuh "władca much", przed
stawiony w Biblii jako bóstwo opiekuńcze filistyńskiego miasta 
Akkron bądź jako ksh1żę czartowski. Jeden z naczelnych złJ'Ch 
ciuchów demonologii chrześcijańskiej. W Raju utraconym 
:\liłtona jeden z głównych władców piekła, następny po 
Szatanie. 

ze Słownika 111it1iw i trady(ji k11lt111J 

\\'lad~ shma Kopalińskiego 

Pl\\', \\'arszawa 1987 









Prapremiera komedii Jana Ordy Igraszki z diabłem w przekładzie 
Zdzisława Hierowskiego, reżyserii Leona Schillera, scenografii Otto Axera, 

z muzyką Tomasza Kiesewettera i Władysława Raczkowskiego, tańcami 
Jadwigi Hryniewieckiej 

odbyła się 

13 października 1948 roku w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi 
w następującej obsadzie: 

Marcin Kabat, weteran - Feliks Żukowski, Sarka-Farka, rozbójnik -
Stanisław Łapiński, Ojciec Scholastikus - Kazimierz Dejunowicz, 

Lucjusz, diabeł-kusiciel - Henryk Borowski, Disperanda, królewna -
Barbara Fijewska, Kasia, jej służebna - Zdzisława Życzkowska, 

Solfernus, radca piekielny - Władysław Staszewski, Belial, radca piekielny 
- Ludosław Kozłowski, Belzebub, książę Piekieł - Władysław Grabowski, 

Omnimor, chłopski diabeł - Zdzisław Lubelski, Karborund, chłopski 
diabeł - Lech Ordon, Teofil, anioł - Tadeusz Woźniak, Hubert, łowczy 
królewski - Marek Wojciechowski, Dratewka, szewc - Józef Łodyński, 

Diabły - Bolesław Bolkowski, Janusz Kłosiński, Edmund Biernacki, Pokusy 
- Helena Puchniewska, Dominika Bartosiewicz, Władysława Skwarska, 

Trębacze - Robert Rogalski, Henryk Abbe, Anielice - Krystyna 
Borowicz, Krystyna Kamieńska, Zofia Komorowska, Barbara Rómmel, 
Anioły - Bogdan Niewinowski, Stanisław Jasiukiewicz, Włodzimierz 

Skoczylas, Jan Sporny 

Jan Drda Igrasz.ki z diabłem. Teatr Wojska Polskiego. Łódź 1948. Od lewej: Lech Ordon (Karborund). Feliks 

Żukowski (Marc in Kabat). Zdzislaw Lubelsk i (Omnimor). nad nimi Henryk Borowski (Lucjusz) 

Lech Ordon (Karborund) 



6 - zł ' ' 
Dyrektor naczelny 

JERZY ZALESKI 
Zastępca dyrektora 

BOGDAN POTOCKI 

Cytat z drugiej strony okładki pochodzi z ksiażki Maximiliana Rudwina 
Diabeł w legendzie i literaturze, wyd. Znak, Kraków 1999. 

Zdjęcia z inscenizacji Igraszek z diabłem w Teatrze Wojska Polskiego 
w Łodzi w 1948 roku pochodzą z Muzeum Teatralnego w Warszawie oraz 

z prywatnych zbiorów Lecha Ordona. Fot. F. Kaczkowski i F. Myszkowski. 
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IGRASZKI Z DIABŁEM 
H ratky s certem 

KOMEDIA W IO ODSŁONACH 

Przekład - ZDZISŁAW HIEROWSKI 

Muzyka - TOMASZ KIESEWETTER i WŁADYSŁAW RACZKOWSKI 

OSOBY: 

Marcin Kabat, weteran „.„ „ .„„„„.„„„ . .. „„„.„„„.„„„„„. „„„„.„„„„„„.„„„„„„ . ARTUR JANUSlAK 

Sarka-Farka, rozbójnik „„„„„„„.„ „„ . „„ „„.„„„.„ „ „ .. „ . „„„„.„ „ „„„„.„„„. JANUSZ ZAKRZEŃSKI 

Lucjusz „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„ „ JACEK KAWALEC 

Solfernus 

Belial 

Belzebub 

Omni mor 

Karborund 

diabły 

.... .. .. . . .. . „ ....... „ .. . . . ................. . ... ............... BOGDAN POTOCKI 

„„.„„„„ „ .„„„„.„„„.„„„„.„„„„„„„„.„. KRZYSZTOF KUMOR 

„„„„„.„„ . „„.„„„„„.„„„„ „„.„„„„ „ „.„„„„ . WLESŁAW GOLAS 

.„„ „ . . „„„.„„„.„„„„ . „„ .. „„„.„ .. „„ „ „ .„„„. ZYGMUNT HOBOT 

.„„„„„„„„„.„„.„„„„„ .. „ .„„„„„„. „„„„„„.„„. „. LECH ORDON 

Odźwierny piekielny „„„ „ „„ „ „ „.„„. „„„„ . „„ „. „„ „. „ „ „„.„„ „ „„.„„„ „ „.„„„„„„„„ BOGDAN BAER 

Scholastyk, pustelnik „„„„.„„„„. „„„„.„„.„„. „„„ „.„ „„.„ „„ „ „„„.„„ „ „„„. RYSZARD NAWROCKI 

Disperanda, królewna „„„.„„„„.„„„„„„„„„.„„„„.„„.„„„„.„ .. „„„„„.„„ IZABELLA BUKOWSKA 

Kasia, jej służąca „ „„„„„„„„.„„„.„„„.„„„„.„„„„„„„„„„„„„.„.„ „ „„„„„„„.„„ ZUZANNA LIPIEC 

Teofil , anioł „.„„„„„ „ „„„„„„„„„„„„„ „. „ „.„„ . „ „ „. „ „„„.„ „„„ „„ „.„ „ „ „„ .„. ADAM BIEDRZYCKI 

Hubert, łowczy „„„.„„ . „„ . „„„.„„„.„.„„„.„.„„„„„.„„„.„„„„„.„„„„„„„„.„„„„„ „ .„„.„ PIOTR BĄK 

Anioły: ZOFIA BAWANK!EWICZ, BARBARA DOBRZYŃSKA, DOROTA IGNATJEW, 

RENATA PĘKUL, JOLANTA RUSSEK, MIECZYSŁAW KALENIK, DARIUSZ 

KURZELEWSKI, RYSZARD NADROWSKI, JULIUSZ WYRZYKOWSKI 

Diabły: MICHAŁ JARMICKI, MARCIN JĘDRZEJEWSKI, DARIUSZ KWAŚNIK 

Pokusy: EWA GOŁĘBIOWSKA, MAGDALENA HOMANOWSKA, JOANNA VOSS 

oraz zespól muzyczny w składzie : 

ELŻBIETA OSTROWSKA - skrzypce, 

~~ , MIROSŁAW ROMEJKO - klarnet, 

LEOPOLD SUŁKOWSKI-KORNAUS - puzon, 

WIT ZA WIRSKI - celesta, DARIUSZ ZIELIŃSKI - perkusja 

Reżyseria 

JAROSŁAW KILIAN 

Scenografia 

ADAM KILIAN 

Choreografia 

JACEK TOMASIK 

Opracowanie muzyczne Kierownictwo muzyczne 

KRZESIMIR DĘBSKI 

Asystent reżysera - BOGDAN POTOCKI 
Konsultacja iluzjonistyczna - Maciej Pol 

WIT ZAWIRSKI 

W przedstawieniu wykorzystano fragmenty Makbeta W. Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka 
oraz tradycyjne pieśni dziadowskie. 

Sezon 1998/1999 Premiera 21 maja 1999 roku 


