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Premiera, zamykająca letni sezon 1951 roku w Państ\vowym
Teatrze Gnieźnieńskim, to urocza, baśniowa satyra znakomitego pisarza czeskiego J a n a D r d y, pt.: „Igraszki z Diabłem".
Tretić tej komedii powstała z kilka wątków zaczerpniętych
z legend i gadek ludowych, dowcipnje i zręcznie powiązanych
w fantastyczną opowieść o przygodach weterana dragonów,
Marcina Kabata. Mamy w tej komedii znane nam motywy
z „Diabelskiego młyna·· i „Madejowego łoża" z opowiadania
„o Kasi co się diahłów nie bała" z bajek o zbóju i pustelniku ...
Bogactwo tych motywów, cała galeria postaci wyjętych z czeskiej ludowej fantastyki, określily charakter dzieła: - „Igraszki z Diabłem" to komedia par excellence ludowa, chociaż baśni
opowiadane wieczorami przy kominku, zostały tu literacko,
w sposób wysoce artystyczny przetworzone, dzięki czemu o··
trzymały również nowy, pozatradycyjny sens.
I dlatego, chociaż autor wprowadza nas w nieistniejący świat z diabłami,
aniołami, pustelnikiem, królewną i zbójem,· mimo, że akcja
komedii rozgrywa się wśród odwiecznych, baśniowych obiektów, problematyka utworu jest wyraźna a ostateczna senten·
cja przejrzysta i sugestywna: Dobro zwycięża Zło, sprawiedliwo~ć. prostota i miłość triumfują nad podłością, obłudą
i nienawiścią.
Bohaterem sztuki jest prosty chłop Kabat, który dzięki zaletom swego charakteru prostocie, odwadze, wysokiemu
poczuciu sprawiedliwości i umiłowaniu człowieka - nie tylko
ratuje dwie dusze nieopatrznie zapisane piekłu, nie tylko demaskuje zło, ukryte pod różnymi postaciami, ale, kierując się
zdrowym rozymem i najprostszą ludzką moralnością, „poprawia" r6wnież i •wyroki niebios. Może tak uczynić, bo wierzy
w człowieka, bo zna ludzkie słabości, wie że tylko poprzez
pracę może cztowiek odzyskać równowagę moralną i wrócić
rio społeczeństwa ludzkiego. Dlatego ratuje skazanego wyrokiem nieba zbója Sarkę-Fark~ od piekła i zaprzęga go do
uczciwej pracy, dlatego demaskuje obłudę, pychę i sobkostwo
„świętego" pustelnika Scholastyka i każe mu pracować z pożytkiem dla ludzi.
Autor wskazuje w tej sztuce, że nie ma takich wrogich czło·
wiekowi sił, których nie można zwalczyć. że nie ma powszechnego zła którego nie możnaby naprawić i że najwyższym kryterium Dobra jest nowa ludzka moralność, oparta na wzajemr..ym zaufaniu i szacunku człowieka dla człowieka.

Przy okazji autor komedii w pogodny, lekki i dowcipny
sposób rewiduje nasze wyobrażenie o niebie i piekle: Piekb
jest bezsilne, niebo jest omylne a oba te symbole jako rzecz
tradycyjnie umowna, dzić tracą swą wartość. Pozostaje czło
wiek na którego ustach rozkwita radosny uśmiech twórcy lepszego świata, budowniczego społeczeństwa wolnych ludzi.
Radosny, a sprawiedliwy, wolny od przesądów człowiek sam
tworzy wartości i on jest najsprawiedliwszym sędzią.
„Igraszki z Diabłem" to dzieło o wysokiej wartości artystycznej. Drda umiejętnie połączył w sztuce różne gatunki literackie i dramaturgiczne, stwarzając w ten sposób nieograniczone możliwości 'dla inwencji inscenizatora, reżysera i aktorów. Beztroski, słoneczny humor, żywy jędrny dialog, znakomite sytuacje, jak również śpiew i tańce zręcznie wplecione
w akcję przyczyniają się w dużej mierze do wielkiego powodzenia tej komedii na scenach polskich.
@

Jan Drda, autor „Igraszek z Diabłem", jest niezwykle utalentowanym prozaikiem i dramaturgiem czeskim. Urodzony
w 1915 r. należy do młodego pokolenia pisarzy i wyróżnia się
w swej twórczości wrażliwością na piękno folkloru ludowego,
z którego jak z bogatej skarbnicy czerpie bardzo często motywy dla swych dzieł, posiada barwny, bogaty język i piękny
styl narracyjny, jest prawdziwym mistrzem dowcipnego dialogu. Te zalety pisarstwa Drdy, spowodowały jego wielką popularność wśród czytelników i widzów teatralnych Czechosłowacji i Krajów Demokracji Ludowej. Zadebiutował wcześnie, w roku 1940, powieścią „Miasteczko na dłoni" (przełożo
na na język polski i sfilmowana). W następnych latach wydał
powieści „Żywa woda" i „Wędrówki Piotra Siedmiołgarza"
oraz już po wyzwoleniu, tom opowiadań o czeskim ruchu oporu pt.: „Milcząca barykada" („Milczącą barykadę" w wersji
filmowej oglądaliśmy na naszych ekranach).
Prócz w /w dzieł w roku 1941 , Drda napisał sztukę z życia
czeskich górników „J ako i my odpuszczamy" oraz w roku
1945 „Igraszki z Diabłem", komedię, która zdobyła po wojnie
najwi<;:ksze powodzenie w Czechosłowacji i grana jest dotychczas w wielu krajach.
Autor „Igraszek" jest znakomitym publicystą, bierze żywy
udział w życiu społecznym Czechosłowacji i kieruje Związ
kiem Literatów.
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